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

2018-06-01
Mika Lindberg

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.042 SBN

Ekonomisk månadsuppföljning 2018
Ärendebeskrivning
En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för
årets fem första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således
tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenario), har genomförts som
planerat.
Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogade
bilagor.
För nämnden prognosticeras ett underskott på ca 585 tkr, vilket beror på anordnandet av
konferensen ”Nordiska trästaden” samt en negativ prognos för planverksamheten. För att
minska det prognosticerade underskottet kommer förvaltningen fortsätta arbeta med att
effektivisera processer samt arbeta för en ökad debiteringsgrad inom planverksamheten.
För investeringsredovisningen prognosticeras inte någon avvikelse mot budget.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till
Exp KS

Maria Jacobsson
Tf samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Enhetschef/Verksamhetscontroller
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Bilaga 1
2018-06-01

Månadsbokslut 2018
Samhällsbyggnadsnämnden

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2018

Prognos
helår

Utfall maj

Avvikelse
helår

17 086

3 455

16 134

-952

-17 518

-6 960

-16 753

765

0

0

0

0

Köp av tjänster

-5 245

-1 363

-5 371

-126

Gemensamma resurser

-6 322

-2 576

-6 167

155

varav personalkostnader

-3 801

-1 603

-3 658

142

varav lokalhyror

Personalkostnader
Lokalhyror

-1 492

-633

-1 499

-8

varav köp av tjänster

-320

-116

-319

1

varav övriga kostnader

-709

-225

-690

19

Utdebitering personalkostnader

10 022

3 783

8 946

-1 076

Övriga kostnader

-9 414

-3 745

-8 765

649

Verksamhetens kostnader

-28 477

-10 861

-28 110

367

Verksamhetens nettokostnader

-11 391

-7 406

-11 976

-585

11 391

4 746

11 391

0

Finansnetto

0

0

0

0

Årets resultat

0

-2 660

-585

-585

Kommunbidrag

Utfall för perioden
Utfallet för köp av tjänster och intäkter är relativt lågt. Detta beror bland annat på att
utredningar ännu inte köpts in och vidarefakturerats. Intäktsutfallet beror även delvis på att
planavdelningen arbetat relativt mycket med kommunbidragsfinansierade planer.

1
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Bilaga 1
2018-06-01

Prognos helår samt förändring av prognos sedan föregående prognos (P4)
Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar i nuläget ett underskott med 585 tkr. I
föregående prognos prognosticerades ett underskott med ca 341 tkr. Underskottet beror
främst på anordnandet av konferensen ”Nordiska Trästaden” där betydligt mer tid än
förväntat behövts läggas av förvaltningens personal samt en försämrad prognos för
planverksamheten. Minskade personalkostnader p.g.a. bland annat vakans på
planavdelningen leder till lägre utdebitering av personalkostnader (arbete på projekt) och i
förlängningen även lägre intäkter än budgeterat. Kostnaden för nedlagd tid på projekt blir
också lägre än budgeterat på grund av ovanstående. Att planverksamheten prognosticerar
ett underskott beror på att när färre personer än budgeterat (på grund av vakanser)
redovisar tid får detta till följd att overheadkostnaden inte helt täcks.
Åtgärder för budget i balans
För att minska det prognosticerade underskottet kommer förvaltningen fortsätta arbeta med
att effektivisera processer samt öka debiteringsgraden i planverksamheten.

2
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Bilaga 2

Ekonomisk månadsrapport med utfall t.o.m. maj
Kort sammanfattning av det ekonomiska läget:
Informationen som följer går att utläsa i de mer detaljerade ekonomiska tabellerna längre fram i rapporten
Övergripande
Totalt sett för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde prognosticeras ett underskott med 585 tkr.

Nämnd
En positiv avvikelse med ca 10 tkr.
Nordiska trästaden (21500)
I dagsläget prognosticeras ett underskott med ca 478 tkr.
(Gemensamma resurser )
En positiv avvikelse med ca 154 tkr prognosticeras.

Bygglov
En positiv avvikelse med ca 30 tkr prognosticeras.

Plan
I dagsläget prognosticeras en negativ avvikelse med ca 122 tkr.

GIS
I dagsläget förväntas en negativ avvikelse med ca 24 tkr.
sid 1
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Förklaring: driftredovisningstabell
På "Timdebitering +" hamnar
intäkter som uppstår vid
timdebitering. Ofta finns
motsvarande post under
"timdebitering -" nedan. Förs
tiden direkt på annan avdelning
finns ingen minus- post nedan.
Faktureras tiden externt
kommer posten att finnas på tre
ställen: "timdebitering + och -"
samt intäkter ovan.

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

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

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

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

Bygglov
Intäkter

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +

7 400
2

833
0
0
120

7 400
2
200

0
0
0
200

Summa intäkter

7 402

953

7 602

200

Kostnader

(tkr)

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

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

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

Summa

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

-5 791

-797

-5 791

0

-359
-590
-110

-8
-65
-2

-359
-590
-110

0
0
0

-80

-110

-280

-200

-1 546
-543
-107
-253

-69
-5
-12

-1 546
-543
-107
-253

0
0
0
0

-135
-342

-1
-25

-135
-342

0
0

-9 856

-1 092

-10 056

-200

2 454

409

2 454

0

-0

269

-0

0

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

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

Plan
Intäkter

(tkr)

Budget

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +
Summa intäkter

Kostnader

(tkr)

Utfall

Helårsprognos

Differens

5 061
1 000
53
7 262

-793
202
1
1 106

3 300
1 000
53
6 012

-1 761
0
0
-1 250

13 375

516

10 365

-3 011

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Följande kostnader...
Personalkostnader
Köp av tjänst
Gemensamma resurser
Övriga kostnader
..skall till stor del täckas av
intäkter som startar med
att handläggarna för tid.

En del av ovanstående
kostnaders storlek är
oberoende av hur många
handläggare som är
anställda, tex chef- och
nämndkostnader.
Slutsats: Är det en vakans
på en handläggare så
försvinner visserligen en
lönekostnad men kvar är
OH-kostnad som
förväntades täckas av den
vakantes timdebitering.
Vakans leder till krav på
högre debiteringsgrad för
övriga handläggare.

Personalkostnader

-6 761

-941

-5 561

1 200

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

-2 005
-428
-13

-8
-43
-0

-1 505
-378
-13

500
50
0

Timdebitering -

-7 462

-880

-6 201

1 261

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-602
-521
-81
-200

0
-79
-6
-14

-602
-521
-81
-200

0
0
0
0

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-120
-184

0
-62

-120
-184

0
0

-18 377

-2 033

-15 366

3 011

5 001

834

5 001

0

-0

-683

-0

Summa Kostnader
Kommunbidrag

Summa

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

0
sid 3
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Samhällsbyggnadskontoret

2018-06-01

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

(tkr)

Övergripande kommentar: Totalt sett för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde prognosticeras ett underskott med 585 tkr. Avvikelsen beror i
huvudsak på anordnandet av trästadskonferensen.
Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +

17 031
55
0
10 022

3 301
3
151
3 783

15 927
56
151
8 946

-1 104
1
151
-1 076

Summa intäkter

27 108

7 237

25 080

-2 027

Kostnader

(tkr)

Personalkostnader

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

-17 518

-6 960

-16 753

765

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

-2 568
-2 225
-452

-261
-881
-221

-2 542
-2 239
-590

26
-14
-138

Timdebitering -

-8 142

-3 271

-7 412

730

Gemensamma resurser inklusive nämnd
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-3 801
-1 492
-320
-709

-1 603
-633
-116
-225

-3 658
-1 499
-319
-690

142
-8
1
19

Övriga kostnader
Övriga kostnader

-1 272

-474

-1 353

-81

Summa Kostnader

-38 499

-14 644

-37 056

1 443

Kommunbidrag

11 391

4 746

11 391

0

-0

-2 660

-585

Summa

(budgeterat täcks av Kommunbidrag)

-585
sid 4
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Övergripande kommentar: ingen större avvikelse

Nämnd
Intäkter

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Bidrag
Timdebitering +

0
0

0
0

0
0

0
0
0 Inte aktuellt för verksamheten

Summa intäkter

0

0

0

0

Kostnader

(tkr)

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

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

-662

-327

-662

0

-53

-19

-53

0
0
0

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

Kommunbidrag

Summa

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

-186
-19
-6
-4

-464
-42
-17
-33

5
0
0
4

-68

-26

-68

0

-1 349

-587

-1 339

10

1 349

562

1 349

0

-0

-25

10

10
sid 5
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Nordiska trästaden
Intäkter

(21500)

(tkr)

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

Utfall

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +
Summa intäkter

Kostnader

0

(tkr)

Budget

Helårsprognos

Differens

209

209

150

150

359

359

Utfall

Helårsprognos

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

Differens

Kommentar

Personalkostnader

0 Inte aktuellt för verksamheten

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

-217

-217

0
0
-217 Här hamnar kostnader för hotellrum för föreläsare samt övriga konferenskostnader.

Timdebitering -

-598

-598

-598 Mer tid för anordnande av konferensen än förväntat.

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

0
0
0
0

76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-22

-22

0
-22

Summa Kostnader

0

-838

-837

-837

Kommunbidrag

0

0

0

0

Summa

0

-479

-478

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

-478
sid 6
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Övergripande kommentar: ingen större avvikelse totalt.

Bygglov
Intäkter

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +

7 400
2

2 216
0
1
173

7 500
2
1
173

100
-0
1
173 Avser främst arbete med bullerplank.

Summa intäkter

7 402

2 390

7 676

274

Kostnader

(tkr)

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

Kommunbidrag

Summa

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

-5 791

-2 375

-5 959

-168 Ökade personalkostnader pga ny tjänst som bygglovskoordinator.

-359
-590
-110

-34
-165
-2

-360
-591
-30

-80

-165

-200

-1 546
-543
-107
-253

-636
-232
-39
-70

-1 477
-544
-107
-242

-135
-342

-42
-211

-135
-456

-9 856

-3 973

-10 100

-244

2 454

1 023

2 454

0

-0

-560

30

-1
-1
80
-120 Avser främst arbete med bullerplank.
69
-2
1
11
0
-114 Ytterligare reservering av befarade kundförluster.

30
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Plan totalt: 21522 & 21523

Intäkter

(tkr)

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +
Summa intäkter

Kostnader

(tkr)

(se nedan)

Övergripande kommentar: Verksamheten avviker med totalt -122 tkr. Se följande verksamheter (21522 &21523) för detaljer.

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

5 061
1 000
53
7 262

-722
267
0
2 778

3 678
1 000
54
6 323

-1 383
0
1
-939

13 375

2 325

11 055

-2 320

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Personalkostnader

-6 761

-2 602

-6 058

702

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

-2 005
-428
-13

-209
-228
-0

-2 005
-430
-15

0
-2
-2

Timdebitering -

-7 462

-2 388

-6 089

1 373

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-602
-521
-81
-200

-238
-219
-29
-71

-535
-522
-80
-196

67
-2
1
3

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-120
-184

-51
40

-125
-122

-5
61

-18 377

-5 994

-16 179

2 198

5 001

2 084

5 001

0

-0

-1 586

-122

Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

-122
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Plan: löner mm (21522)

Intäkter

(tkr)

Övergripande kommentar: Verksamheten avviker med totalt -112 tkr. Vakanser och sjukskrivning medför lägre personalkostnader men även lägre
"timdebitering+". Detta medför ett negativt resultat eftersom timdebiteringsavgiften till viss del även ska täcka OH-kostnad (och inte enbart
handläggarens personalkostnader).

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +

1 000
53
7 262

267
0
2 778

1 000
54
6 323

0 Inte aktuellt för verksamheten 21522
0
1
-939 Lägre timdebitering på grund av vakans och sjukskrivning

Summa intäkter

8 315

3 046

7 377

-938

Kostnader

(tkr)

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

Budget

Utfall

Helårsprognos

-6 761

-2 602

-6 058

-5
-428
-13

-0
-228
-0

-5
-430
-15

Differens

Kommentar
702 Lägre kostnader på grund av vakans och sjukskrivning
0
-2
-2

Timdebitering -

0 Inte aktuellt för verksamheten 21522

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-602
-521
-81
-200

-238
-219
-29
-71

-535
-522
-80
-196

67
-2
1
3

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-120
-184

-51
40

-125
-122

-5
61 En minskning av osäkra fordringar medför att utfallet är positivt.

-8 915

-3 398

-8 090

825

600

250

600

0

-0

-102

-112

Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

-112
sid 9
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Plan projekt (21523)

Intäkter

(tkr)

Övergripande kommentar: Här redovisas endast kostnader och intäkter för planprojekt. Avvikelsen som prognosticeras är -10 tkr.

Budget

Utfall

Helårsprognos

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +

5 061

-722

3 678

Summa intäkter

5 061

-722

3 678

Kostnader

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar
Ej fakturerade upparbetade intäkter uppgår till ca 2 100 tkr. Den lägre prognosen beror delvis
-1 383 på vakanser.
0 Inte aktuellt för verksamheten 21523
0
0 Inte aktuellt för verksamheten 21523
-1 383

Differens

Kommentar

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

0 Inte aktuellt för verksamheten 21523
-2 000

-209

-2 000

-7 462

-2 388

-6 089

0 Lägre kostnader för beställda utredningar
0
0
1 373 Lägre kostnader för timdebitering på grund av vakanser och sjukskrivningar (se 21522)

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

0
0
0
0

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

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

0 Inte aktuellt för verksamheten 21523
0

0
-9 462

-2 597

-8 089

1 373

4 401

1 834

4 401

0

0

-1 485

-10

-10
sid 10
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Övergripande kommentar: Avvikelsen som prognosticeras är -24 tkr.

GIS
Intäkter

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Intäkter
Övrigt, bidrag
Timdebitering +

3 570
0
2 760

1 330
3
831

3 540
0
2 450

Summa intäkter

6 330

2 164

5 990

Kostnader

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar
-30
0
-310 Mindre arbete på investeringsprojekt primärkarta.

-340
Differens

Kommentar

Personalkostnader

-4 966

-1 982

-4 736

230 Vakanser jämfört med budget.

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

-204
-1 207
-329

-18
-488
-1

-177
-1 218
-328

27
-11
1

Timdebitering -

-600

-120

-525

75

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-521
-386
-62
-151

-215
-163
-23
-53

-520
-390
-63
-151

1
-5
-1
0

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

-110
-160
-222

-36
-54
-98

-105
-156
-232

5
4
-10

-8 917

-3 251

-8 601

316

2 587

1 078

2 587

0

-0

-10

-24

Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

-24
sid 11
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Samhällsbyggnadskontoret

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

Budget

Utfall tom maj

Helårsprognos

Differens

Kommentar

13108 Primärkarta (2018)
Ärendehanteringssytem
10001 Inventarier

1 500
1 000
50

310
0
7

1 500
1 000
50

0
0
0

Summa utgifter

2 550

316

2 550

0
sid 12
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Remiss - KS § 46, 2018-03-21,
Motion angående regelverk
för fyrverkerier - Agneta
Grange Petrusson (SD) och
Boris Jernskiegg (SD)
5
2018.055 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-28
Ulrika Samuelsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.055 SBN

Remissvar angående motion angående regelverk för
fyrverkerier
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har lämnat en motion med
huvudsakligen följande innehåll:
Att kommunen utreder och genomför att all försäljning pyrotekniska produkter förbjuds i
kommunen, att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd samt att man ser över och
utvidgar den lokala ordningsstadgan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2018-03-21 beslutat att remittera
ärendet till bland andra samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande
Samhällsbyggnadskontoret prövar tillstånd för användning, förvaring, handel och överlåtelse
samt överföring av explosiva varor inom Sverige. Prövningen görs utifrån nationell
lagstiftning, lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Ansvaret för försäljning, användning och förbud gällande fyrverkerier och pyroteknik är
fördelat mellan staten och kommunen. Det finns vissa möjligheter att på kommunal nivå
begränsa användningen av fyrverkerier och pyrotekniska produkter. En sådan
begräsning måste meddelas i kommunala lokala ordningsföreskrifter, sådana
ordningsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.

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

Beslutet ska skickas till
KS

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovchef
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Remiss - KSau § 47, 2018-0321, Motion avseende ridvägar i
Alingsås kommun - Agneta
Grange Petrusson (SD) och
Boris Jernskiegg (SD)
6
2018.056 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-28
Ulrika Samuelsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.056 SBN

Remissvar angående motion avseende ridvägar i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) lämnade till kommunfullmäktige
den 28 februari 2018 en motion om ridvägar med bland annat följande innehåll:
I Alingsås finns gott om ryttare och möjligheter till vackra och attraktiva ridmiljöer. På samma
sätt som kommunen satsar på arenor och hallar samt diverse plansporter och skateramper
borde man investera i ridverksamheten och dess behov. Om kommunen aktivt söker upp
ridskolor och stall samt uppvaktar markägare och sponsorer kan man tillsammans med alla
aktiva ryttare göra ridverksamheten säkrare, enklare och utvecklande. Genom att planera för
ridning vid utförande av GC-banor och med hjälp av innovativ teknik såsom solcellsbelysning
kan vår kommun utmärka sig som den befintliga ridvänliga kommunen.
Vi Sverigedemokrater vill att kommunen genom högre prioritering av ridverksamheten
utreder och arbetar med att:
Arbeta för en säkrare ridmiljö i hela kommunen
Förbättra dialogen mellan markägare och ryttare och därigenom skapa möjligheter för ryttare
att rida i skog och mark
Kartlägga befintliga vägar/stigar som idag utnyttjas för ridning, samt undersöka var behov
finns för nya. Förbättra underlag på befintliga stigar och ridvägar.
Planera långsiktigt för ridvägar i hela kommunen
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning, som
vid sitt sammanträde 2018-03-21 beslutade att remittera ärendet till bland andra
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande:
I samband med t.ex framtagandet av en ny detaljplan har samhällsbyggnadskontoret dialog
med bland andra berörda markägare och sakägare. Möjligheten finns att i detaljplan vad
gäller utformningsbestämmelser för allmän platsmark precisera användningen till ridväg, där
så är lämpligt i förhållande till de övriga avväganden som görs i samband med ett planarbete.
För det fall ridvägar särskilt ska prioriteras, krävs enligt samhällsbyggnadskontoret ett beslut,
t.ex. i kommunens flerårsstrategi att detta ska prioriteras. För det fall kommunen inte äger
marken, behöver troligen avtal vad gäller underhåll osv tecknas med markägare. Även
frågan om underhåll, säkerhet osv behöver utredas och adresseras och finansieras.

Page 26 of 232

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

Beslutet ska skickas till
KS

Maria Jacobsson
Tf förvaltningschef

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovchef
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Ändring av detaljplan för
Alingsås, Bostäder vid
Plangatan 1-8, projekt nr
23585, antagande
7
2016.478 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-06-04
Nermina Ombasic
0322617160
2016.478 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

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

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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Handläggare:
Nermina Ombasic
SBN-datum:
2018-06-18

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
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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:
2018-06-18
Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Översiktskarta

2018-06-18
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2

Omvandlingsområde
Saxebäcken
8
2017.199 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-28
Cecilia Sjölin

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.199 SBN

Detaljplan – Omvandlingsområde Saxebäcken projekt nr 23 184
Ärendebeskrivning
Enligt planprioriteringslistan bör ett förslag till rubricerad detaljplan gå ut på samråd under
våren 2018. Förslaget ska utöka befintliga byggrätter samt möjliggöra måttlig ökning av
antalet bostäder genom avstyckning av befintliga fastigheter. Större delen av området är
inom kommunens verksamhetsområde för VA som nyligen har byggts ut. Den västra delen
av planområdet ligger utanför verksamhetsområdet och föreslås att genom en
gemensamhetsanläggning anlägga ett enskilt VA-nät som ansluts till det kommunala.
Kommunen kommer inte att vara huvudman för allmän plats. Huvudmannaskapet föreslås
istället fortsätta som enskilt. Större delen av planområdet omfattas av strandskydd. Inom
utpekade delar föreslås strandskyddet upphävas. Inga värdefulla naturvärden ligger inom
dessa områden. Saxebäckens lantliga karaktär ska bibehållas med dess variation, luftighet,
oregelbundenhet i tomtstruktur och bibehållen grönska. Husen uppförs fördelaktigen i trä och
ges ett enkelt uttryck.
Förvaltningens yttrande
Planläggningen sker med standardförfarande. Kostnaderna för upprättandet av detaljplanen
tas ut som planavgift enligt gällande taxa i samband med bygglov.
Samhällsbyggnadskontoret har i en undersökning studerat om aktuell detaljplan kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Samhällbyggnadskontoret har i undersökningen bedömt
att en Strategisk miljöbedömning inte behövs för aktuellt planområde.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut på samråd enligt plan- och bygglagen
5:11-13

Beslutet ska skickas till
Planavd/ JS/ CS

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Cecilia Sjölin
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Cecilia Sjölin tfn 0322-61 71 78

Planbeskrivning

Standardförfarande, dnr 2017.199 SBN
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-18

Samrådshandling
Detaljplan för Omvandlingsområde Saxebäcken
Page 39 of 232

Sammanfattning

Saxebäcken är ett sk. omvandlingsområde där allt fler bosätter sig permanent. Under det senaste året har
kommunalt vatten och avlopp införts inom större delen av planområdet. I gengäld ska fastighetsägarna
erbjudas större byggrätter eftersom det inte längre finns skäl att hålla tillbaka utvecklingen i och med att VA
situationen nu är löst. För de fastigheter som inte ingår i kommunens verksamhetsområde för VA finns möjlighet att ansluta sig till förberedd anslutningspunkt. För att bygglov ska kunna beviljas måste fastigheten först ha
anslutit sig till kommunens VA-nät.
Syftet är att i måttlig omfattning utveckla bostadsbebyggelsen i form av småhus på ett till platsen lämpligt och
terränganpassat sätt. Det är viktigt att Saxebäckens karaktär av luftighet, variation och oregelbunden tomtstruktur finns kvar efter planens genomförande. Det är framför allt befintlig bostadsbebyggelse som påverkas
av planen. Dock kommer en del befintliga fastigheter kunna styckas av genom att det finns angivet en minsta
tomtstorlek på plankartan.
Större delen av Saxebäcken omfattas av strandskydd som delvis föreslås att upphävas. Detta för att kunna
utveckla området som önskvärt. Inga värdefulla naturvärden ligger inom dessa områden. Strandskyddet kvarstår dock inom stora delar av området så att god tillgänglighet till vattnet erhålls.
Inom detaljplanen kommer inte kommunen att vara huvudman för allmän plats. Det innebär att fastighetsägarna i området, genom vägföreningarna, själva anlägger och förvaltar denna mark. Det krävs särksilda skäl för
att kommunen ska kunna avsäga sig anvaret för huvudmannaskapet. Sådana skäl återfinns i Saxebäcken.

Översiktskarta över planområdet med omnejd

2
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detaljplan

Innehåll
Sammanfattning2

6. Risker och störningar på platsen

21

Planprocessen3

7. Konsekvenser

21

1. Inledning

4

8. Planbestämmelser

23

2. Bebyggelse

5

9. Tidigare ställningstaganden

25

3. Gator och trafik

9

10. Administrativa frågor

25

4. Mark och vatten

12

11. Genomförande

26

5. Teknisk försörjning

18

Planprocessen
Planprocessen regeleras av Plan- och bygglagen och den består av flera olika skeden. Denna detaljplan tas fram
enligt standardförfarande.
Samråd
Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända
sakägare och boende som berörs. Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. När samrådet genomförts kan planförslaget justeras
utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.
Granskning
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga
förslaget vara tillgängligt för granskning under två veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta
dem som berörs av förslaget, till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om
förslaget till detaljplan.
Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande.
Antagande och laga kraft
Detaljplanen antas av samhällsbyggnadsnämnden. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare under tre
veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas.

SAMRÅD

SAXEBÄCKEN

GRANSKNING

ANTAGANDE
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LAGA KRAFT

3

Planbeskrivning
1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att i måttlig omfattning utveckla bostadsbebygglesen i form av småhus på ett till
platsen lämpligt och terränganpassat sätt. Saxebäckens karaktär ska bibehållas med dess variation, oregelbundenhet i tomtstruktur och bibehållen grönska. En av områdets största tillgångar är närheten och utblickarna
över sjön Mjörn. Att bibehålla såväl fysisk som visuell kontakt är en av grundstenarna. Luftigheten, variationen
och det gröna ska kvarstå som en röd tråd genom hela området. Möjlighet till utblickar mot sjön ska eftersträvas och eventuell utsiktsbortfall för grannar ska minimeras. Bebyggelsen uppförs fördelaktigen i trä och ska ges
en enkel karaktär. Fastigheten måste anslutas till det kommunala VA-nätet för att bygglov enligt denna plans
bestämmelser ska kunna ges.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en Planbeskrivning och en Illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska
underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den.
Efter att samråd har skett och planförslaget varit tillgängligt för granskning upprättas också ett Granskningsutlåtande med samtliga skriftliga synpunkter på förslaget. En övrig handling är en Fastighetsförteckning.

Planområde

Området ligger utmed Saxebäcksvägen mellan Mjörn i söder och Kungälvsvägen i norr. Området ligger ca 3
km nordväst om Alingsås centrum. Planområdets storlek är ca 55 ha och marken är privatägd. Kommunen
äger inga fastigheter i området. Vägarna inom området sköts enskilt via två vägföreningar; Båtvikens Samfällighetsförening och Stjärnflogets Samfällighetsförening

Uppdrag

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

Gällande detaljplan

För området gäller följande detaljplaner fastställda som stadsplaner (med fastställelsedatum inom parentes):
•
Förslag till byggnadsplan för Ryttarebo 5:1 m.fl. och Saxebäcken 1:1 inom Alingsås (9 maj 1962)
•
Områdesbestämmelser för Saxebäcken (25 mars 1999)
Flera fastigheter har varit undantagna från områdesbestämmelserna och den äldre byggnadsplanen. Dessa
undantagna fastighet har ofta en mer generös tilltagen byggnadsarea än de som har styrts av gällande planbestämmelser.
Genomförandetiden har gått ut för ovanstående planer. Den nya detaljplanen ersätter de äldre planerna.

Översiktsplan

I fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008-03-26) har området beteckningen ”Nuvarande huvudsaklig markanvändning, Bostäder”. Inom vissa delar är det angivet att området kan utvecklas med
fler bostäder genom beteckningen ”Förändrad markanvändning, Bostäder”. Stora delar naturmark klassas som
värdefull genom beteckningen ”Värdefull natur-, kultur- och rekreationsmiljö”. Den del som berörs i detaljplanen är beteshagen, som även efter planläggningen bibehålls grön.
Planförslaget överensstämmer i huvudsak med översiktsplanen.
4
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detaljplan

Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Staden

Planprogram

Enligt plan- och bygglagen 5 kap 10 § kan kommunen, om man bedömer att det behövs för att underlätta
detaljplanearbetet, ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Kommunen bedömer att nu
aktuell detaljplan inte är så komplicerad att ett särskilt program behövs.

2. Bebyggelse
Förutsättningar
Bebyggelsestruktur
Saxebäcken är just nu ett sk. omvandlingsområde. Inom planområdet finns det ca 60-tal fastigheter för bostäder. Området växer fram från ett mer renodlat fritidshusområde till ett område som numera successivt övergår
till ett allt oftare årentrunt boende. Dock lever karkatären av fritidshusområde tydligt kvar med mycket natur,
smala vägar, variation och hus som klättrar upp på berget. Områdets karaktär är en viktig del i planens syfte
att bibehålla.
Planområdet präglas av variation. Landskapet varierar från låglänt och öppet till en mer sluten skogsmark och
terrängen är bitvis mycket brant. Tomtstorlekarna varierar från ca 800 kvm upp mot ca 20.000 kvm. Husen
är vanligtvis i trä, har sadeltak och varierar i storlek även om huvuddelen fortfarande är relativt små i 1-2 vån.
Varje byggherre har fått sätta sin egen prägel. Naturen är ett tydligt inslag mellan husen. Det är generösa
tomter med stor andel obebyggd mark. Variationen gör området karaktärsfullt och spännande.
Området ligger lite avsides från tätorten, ca 4,5 km från stadskärnan. Vägarna inom området tjänar huvudsakligen dem som bor i området. Allmänheten har inget egentligt behov av åtkomst, men området är onekligen ett
vackert område för promenader och friluftsliv såväl till skogs som till sjöss.
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Lantlig vy i Saxebäcken

Olika bebyggelsetyper i området
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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.
Riksintresse kulturmiljö
Detaljplanen berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården.
Arbetsplatser
Saxebäcken är ett område för bostäder och rekreation så några arbetsplatser finns inte här. Men ett stort utbud
av arbetsgivare finns i centrum, bara några km från området.
Befintlig service
Närmaste förskola och grundskola finns i Tegelbruket respektive Noltorp. Båda ligger ca 1,5-2 km från
planområdet. Äldreboende och närmaste mataffär finns även de i Noltorp. En större mataffär med ytterligare
diversehandel ligger i Bolltorps handelsområde, ca 2,5 km från planområdet.

Förändringar
Ny bebyggelse
Det finns en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek. Den har anpassats bl.a. efter hur stor fastigheten
är, var i området fastigheten är belägen, hur stora grannfastigheterna är, hur det ser ut på platsen, strandskyddet osv. Förutom att bestämmelsen om minsta tomtstorlek indirekt kommer att möjliggöra nya tomter genom
avstyckningar, föreslås ingen ny bebyggelse. För att kunna stycka av och bygga nytt bostadshus på den befintliga eller på den nya tomten krävs anslutning till kommunalt VA. Det är upp till ca 20 st nya bostäder som kan
tillkomma i området genom avstyckning men siffran är osäker då det är upp till varje enskild fastighetsägare.
Det föreslås inga nya områden för bostadsbebyggelse i detaljplanen. Anledningen är dels att det inte är uttalat
i kommunens strategiska planering att det är en vilja att låta staden växa åt det hållet. Dels finns stor risk att
områdets karaktär skulle byggas bort.
Planläggningen av Saxebäcken grundar sig i att underlätta för fastighetsägarna att bo i området permanent. I
och med anslutning till kommunalt VA erbjuds fastighetsägarna i gengäld en större byggrätt. För den västra
delen av planområdet som ligger utanför själva verksamhetsområdet för VA, behöver därmed bilda ett enskilt
nät som ansluts till det kommunala, innan ökade eller nya byggrätter kan nyttjas.
Detaljplanen kommer att kunna möjliggöra större hus. Idag är utvecklingen starkt begränsad eftersom den
gamla byggnadsplanen och gällande områdesbestämmelser håller nere husstorlekarna. I och med att kommunen drar ut allmänna ledningar till området behöver inte längre husstorlekarna begränsas så mycket som de gör
idag. Det är viktigt att proportionerna är rätt. Största byggnadarea (BYA) föreslås vara 200 kvm men bara om
det är lika med eller understiger 20% av fastighetens area. Idag begränsas den till 60 kvm resp. 120 kvm för de
delar som omfattas av den gamla byggnadsplanen och 50 kvm för de delar som omfattas av områdesbestämmelserna. Endast friliggande småhus tillåts i området.
Tidigare bestämmelser har framför allt styrt husens storlek. Sedan har husen formgivits utefter byggherrens
önskan och förmåga. Av tradition har husen uppförts i trä, vilket är genomgående, men enstaka undantag
finns. För att hålla ihop bebyggelsen i området finns därför planbestämmelsen om att fasader och stomme även
fortsättningsvis ska utgöras av trä. I övrigt finns det inte så många bestämmelser som styr utformning. Anledningen är att variationen är en stor del av områdets karaktär och då är det viktigt att inte skapa ramar som gör
att alla husen ser likadana ut.
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Husen får högst utföras i en våning. Antingen i form av ett enplanshus, eller i form av antingen ett enplanshus
med suterrängvåning eller ett enplanshus med inredd vind. Utsikt mot sjön ska eftersträvas. Likaså ska utsiktsbortfall för grannar undvikas så långt som det är möjligt. Tomt- och fasadbelysning ska vara avbländande.
Terränganpassning är viktigt. Husen ska följa terrängen och placeringen ska anpassas efter eventuella höjdskillnader. Anpassning får inte ske genom höga socklar eller utfyllnader som ser onaturliga ut.
Gestaltning
Utformningen av bebyggelsen regleras till viss del i planbestämmelserna. En planbestämmelse anger att
byggnadernas fasader ska utföras av trä. Detta för att hålla ihop bebyggelsen i området. I övrigt regleras högsta
byggnadsarea, våningsantal och placering från tomtgräns och gata. Viktigt att husen smälter in i området och
anpassas till den kuperade terrängen på ett naturligt sätt. Naturen ska fortsätta vara ett framträdande inslag
och bädda in husen i grönska.
Terränganpassning
Bebyggelsen ska anpassas till terrängen och höjdskillnader ska arbetas in i tomten på ett naturligt sätt. Nivåförändringar kan tas upp genom socklar, suterrängvåningar, grundläggning på plintar o.dyl. Uteplatser kan finnas
på balkonger och trädäck. Genom att sträva efter att inte göra om terrängen kan även befintlig vegetation nära
husen sparas i högre grad.
Komplementbyggnader
Komplementbyggnader tillåts generellt inom angiven BYA med en högsta byggnadshöjd på 3 meter.
När det gäller en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är bygglovsbefriade (bl.a. att bygga komplementbostadshus eller komplementbyggnad, s.k. friggebod). Bygglovsbefriade komplementbyggnader får dock
inte uppföras inom strandskyddat område.

Anpassat hus med natur intill huseet i Saxebäcken
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Tillgänglighet
Planområdet är i huvudsak kraftigt kuperat, även
om det finns mer flackare partier. Framför allt
inriktar sig detaljplanen till att öka byggrätterna för
befintliga bostäder som ansluter sig till det kommunala VA-nätet. Hur tillgängligheten fungerar till de
enskilda husen är troligtvis varierande. De mindre
vägarna är skogsvägar eller grusvägar som ofta är
relativt branta.
Markplaneringen skall utföras så att personer med
nedsatt rörelse- eller orienterings¬förmåga kan
nå målpunkter som entréer m.m. utan problem.
Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till en- och tvåbostadshus kan undantas
Komplementbyggnad i Saxebäcken
med hänsyn till besvärliga terrängförhållanden på
tomten. Ramp med maximal lutning 1:12 ska dock
kunna anordnas till entré. Önskvärt är att ramper har
maximal lutning 1:20.
Ljussättning
En planbestämmelse anger att belysningsarmaturer
ska vara väl avbländade. 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.
Enligt 8 kap 3 § plan- och bygglagen ställs krav på
ljusanordningar likaväl som på byggnader. Kommunens antagna riktlinjer tillämpas vid bygglovsprövning.

3. Gator och trafik
Förutsättningar

Dramatisk terräng vid vattnet

Gatunät
Planområdet sträcker sig längs med Saxebäcksvägen
som är en lokalgata utan genomfartstrafik. Saxebäcksvägen börjar vid Tegelbruket, ett bostadsområde söder
om Kungälvsvägen (väg 180). Saxebäcksvägen inom
området utgör huvudagatan med flera stickgator som
förgrenar sig till olika tomter. Vägen är delvis asfalterad och delvis grusbelagd. Körbanans bredd är ca 3,5
m. Körbanan används för såväl; bil, cykel och gående.
Hastigheten anpassas därefter.
Inom den västra delen av planområdet finns några
fastigheter som inte har anslutning till SaxebäcksBeteshagen
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vägen. De ingår i detaljplanen eftersom de är inom den samlade bebyggelsen. De kommer till sina tomter via
Sjölyckevägen. Sjölyckevägen ansluter till Simmenäsvägen som sedan knyter an till Kungälvsvägen (väg 180) i
norr.
Huvudmannaskap
Saxebäcksvägen sköts idag via två vägföreningar, Stjärnflogets vägförening samt Båtvikens vägförening.
Kommunen äger ingen mark eller är huvudman för någon allmän plats i området. I samband med det aktuella
planarbetet för området prövas frågan om huvudmannaskap på nytt. Om kommunen ska frångå huvudregeln i
PBL (plan- och bygglagen) att kommunen ska vara huvudman för allmän plats ska det finnas särskilda skäl för
det.
Gång- och cykeltrafik
En separat gång- och cykelväg finns inte i Saxebäcken utan alla trafikanter samsas om vägutrymmet. Dock
finns det gång- och cykelvägar som leder vidare till centrum och övriga Alingsås, ca 500 meter norr om planområdet.
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Kvartsgatan, vilken är belägen vid väg 180, som ligger på ca 900 meters avstånd från
planområdet. För närvarande avgår bussar varje kvart på morgnar och eftermiddagar måndag - fredag.
Parkering för bilar
Parkering sker idag på egen fastighet. Vid bygglovprövning ska det rymmas 2 stycken platser för enbostadshus.
Skolvägar (årskurs 1-6)
Elever i årskurs 1-6 hemmahörande i planområdet hör till Noltorpsskolans upptagningsområde. Avståndet till
skolan är ca 2,5 km och för att ta sig till skolan måste eleverna korsa flertalet gator genom Tegelbruket.
Räddningsvägar
Utrymning av befintliga bostäder sker idag med eventuell stege via fönster och dörrar på den egna fastigheten.
Riksintresse kommunikationer
Planområdet berörs inte av riksintresse för kommunikationer.

Förändringar
Gatunät
I aktuell detaljplan föreslås det inga förändringar i gatunätet. Skulle det uppkomma behov av att utveckla
gatunätet i Saxebäcken får ändringarna göras genom berörd vägförening.
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet föreslås vara fördelat på samma sätt som idag, alltså enskilt huvudmannaskap.
Skillnaderna mellan enskilt huvudmannaskap och kommunalt huvudmannaskap är att om kommunen inte är
huvudman för allmän plats , så innebär det att det är upp till fastighetsägarena inom planområdet att bestämma hur den allmänna platsen ska ordnas och underhållas. Normalt hanteras detta genom en vägförening.
Kommunen får i detaljplanen även bestämma hur allmänna platser som kommunen inte ska vara huvudman
för, ska utformas och användas. Fastighetsägarna i området ansvarar för vägarnas drift och underhåll. Om
kommunen är huvudman för allmän plats ska vägar utformas enligt ”ortens sed”, vilket innebär att kommunen
är skyldig att hålla en likvärdig gatustandard som inom liknande detaljplanerade områden. Kommunen får
besluta att berörda fastigheter inom gällande detaljplan ska betala kostnader för anläggandet eller ombyggnaden av befintliga vägar. Kostnaderna ska i så fall fördelas på ett skäligt och rättvist sätt. Kommunen är då även
ansvarig för vägarnas drift och underhåll.
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Saxebäcksvägen från väster

Om kommunen i detaljplanen bestämmer att huvudmmanskapet ska vara enskilt för allmän plats så ska det
finnas särskilda skäl för det. Dessa särksilda skäl återfinns i Saxebäcken;
- Avstånd till kommunens tätort.
Saxebäcken ligger ca 4,5 km från stadens centrum. Området är inte sammankopplad med övriga stadsdelar
utan ligger lite mer för sig själv. I kommunens strategiska planering är Saxebäcken inte utpekat som ett tillväxtområde. Saxebäcken ligger i änden av Saxebäcksvägen som är en återvändsgata. Ingen genomfartstrafik sker
alltså här
.
- Befintliga förhållanden i fråga om vägskötsel
Det är enskilt huvudmannaskap på allmän plats idag i Saxebäcken.
- Avsaknad av kommunalt bedriva anläggningar
Det finns inga målpunkter som kommunen driver eller tillhandahar för allmänheten i området.
- Områdets karaktär kan bibehållas
Om huvudmannaskapet är enskilt är chansen större att vägnätet fortsätter att se ut likt befinligt än om det
skulle bli kommunalt huvudmanaskap. Detta eftersom vägarna riskerar att behöva breddas och rätas ut om
kommunen ansvarar för dess drift och underhåll. Vägnätet är en viktig del av områdets karaktär med sina idag
relativt smala och slingriga vägar.
Gång- och cykeltrafik
Ingen förändring är planerad gällande gång- och cykeltrafiken till och från området.
Kollektivtrafik
Ingen förändring är planerad i kollektivtrafiken.
Parkering för bilar
Parkering för bilar kommer ske på samma sätt som idag, alltså på den egna fastigheten.
Räddningsvägar
Utrymmning av bostäder kommer ske på samma sätt som idag, alltså via fönster och dörrar på den egna fastigheten. För att räddningsfordon ska kunna komma fram på ett bra sätt är det viktigt att det är god framkomlighet på vägarna hela året. Förutom snöröjning på vintern är det viktigt att gatorna halkbekämpas.
SAXEBÄCKEN
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4. Mark och vatten
Förutsättningar
Natur och vegetation
Saxebäcken består till stora delar av obebyggd naturmark med mycket grönt mellan husen. Terrängen är
starkt kuperad och strandlinjen har bitvis kraftiga nivåskillnader. Fårhagen och marken närmast denna utgör
i princip det enda öppna och flacka landskapspartiet i området. Terrängen stiger kraftigt norrut och utgör en
bergsrygg som en stor del av bebyggelsen klättrar upp för.
Naturen lämnas huvudsakligen orörd i detaljplanen. Dock ingår fårhagen som kvartersmark som planläggs för
jordbruksmark/djurhållning, genom en L-bestämmelse. Det finns även några stråk som planläggs som allmän
platsmark, NATUR. Övrig grönstruktur som ingår i den gamla byggnadsplanen och områdesbestämmelserna
upphävs genom den nya planen. Strandskyddet återinträder och ska förändringar göras får ny prövning
gällande lämpligheten göras.
Vatten
Planområdet ligger i direkt anslutning till Mjörns norra sida. Flertalet privata fastigheter sträcker sig ända ner
till strandlinjen. För att säkra vattenkvaliteten i sjön har kommunen dragit ut kommunalt VA till större delen
av området. För övriga delar som inte har tillgång till kommunalt VA föreslås en gemensamhetsanläggning i
planen så att fastigheterna gemensamt bildar ett enskilt VA-nät som kopplas på kommunens förberedda anslutningspunkt.
Inom området rinner även en bäck från höjdpartiet i norr ut i sjön i söder. Bäcken rinner likt att dike genom
beteshagen som därmed omfattas av generellt biotopskydd på denna sträcka.
Rekreation och samlingsplatser
Bostadsbebyggelsen i Saxebäcken är omgiven av rekreationsområden. Skogen, som bäddar in området i grönska
och sjön, som följer området i söder. En allmän lekplats i området finns inte idag men föreslås att anläggas i
samband med planens genomförande. En lekplats utgör mer än bara ett tillfälle till lek. Det skapar aktivitet
och sociala möten för familjer i olika skeden.
Fårhagen, som ligger låglänt och lättillgängligt i området, är en viktig plats ur social aspekt. I viken har flera
sina båtar, likaså vid den större udden. Här finns även en populär badplats som även lämpar sig bra för barn. På
udden mellan vikarna finns en bastu som utlånas och fungerar som samlingsplats för de boende i området.
Skyddad natur
Ett Natura 2000-område som omfattar Nolhagaviken och ett alkärr finns på ett avstånd av ca 500 m från
planområdet. Enligt 7 kap 28a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.
Ett genomförande av den aktuella detaljplanen bedöms inte påverka Natura 2000-området på ett betydande
sätt.
Biotopskydd
I miljöbalken 7 kap 11 § finns bestämmelser om biotopskyddsområden. Där anges att ”Småvatten och våtmark
i jordbruksmark” omfattas av generellt biotopskydd. I definitionen beskrivs öppna diken i jordbruksmark.
Den bäck som övergår i ett öppet dike genom beteshagen, omfattas därmed av det generella biotopskyddet.
Dock föreslår inte planen något som kommer att skada den skyddade biotopen. Därför behöver ingen dispensprövning göras hos Länsstyrelsen avseende detta.
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Fornlämningar och kulturminnen
Det finns tre kända fornlämningsområden/platser inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete
påträffar en fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).
1. RAÄ Alingsås 108:1 (Boplats)
Stenåldersboplats med en ungefärlig utsträckning av 150x15-80 meter (NV-SÖ). Utgörs dels av sandstrand och
begränsas av moränmark med klippor samt av intilliggande åkermark. Fynd av bl.a. en avbruten flintkniv samt
mittdel av slipsten för strids och båtyxor. Bedöms som mycket karaktäristiskt och bra läge för boplats.

1.

3.

2.
Kända fornlämningar (GIS Alingsås kommun)

2. RAÄ Alingsås 107:1 (Fyndplats)
Brant södersluttning mot stenig strand. Fyndplats för kärna och spån. Platsen något oklar.
3. RAÄ Alingsås 105:1 (Boplats)
Stenåldersboplats med en ungefärlig utsträckning a 65 meter längs stranden. Begränsas av ett strandhak (forntida strandlinje). Fynd av bl.a. keramik och skörbränd sten (från eldning).
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Geoteknik
I samband med planarbetet har ingen geoteknisk undersökning genomförts. SGU:s jordartskarta har istället
utgjort underlag till planarbetet. Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, uppfyllnader
etc. ) erfordras undersökningar av markens geotekniska beskaffenhet.

Jordartskarta (GIS Alingsås kommun)
LERA (glacial)

TORV

BERG (urberg)

SAND (postglacial)

MORÄN (sandig)

Huvuddelen av planområdet består av berg men det förekommer även större ytor med lera. I övrigt finns det
inslag av främst morän men även sand. Framför allt återfinns sand ner mot vattnet i beteshagen.
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. Radon kan också avges från alunskifferbaserad lättbetong, s.k. blåbetong, som användes mellan 1929 och 1978.
Bostadsbyggnad inom lågriskområde kan normalt utföras utan särskilda skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna
radonhalt kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje
byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.
Bostadsbyggnad inom normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion, alternativt
ska motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden.
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder
åligger den som ska bygga.
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Radonkarta (GIS Alingsås kommun)
Lågriskområde

Normalriskområde
Högriskområde

Enligt översiktlig inventering utgörs marken huvudsakligen av lågriskområde vad avser radon, med inslag av
normalriskområden. En ytterst liten förekomst av högriskområde finns i områdets centrala del.
Riksintresse (natur/friluftsliv)
Sjön Mjörn är av riksintresse för naturvård. Föreslagen detaljplan bedöms inte skada riksintresset.
Strandskydd
Enligt miljöbalken kapitel 7 råder strandskydd vid bl.a. insjöar och vattendrag och syftet är att tillgodose
allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.
Strandskydd finns inom stora delar av planområdet. För Mjörn gäller strandskydd upp till 300 meter och för
Grässjön, som ligger norr om planområdet, gäller strandskydd upp till 200 meter. När strandskyddet infördes
1975 gjordes undantag för gällande detaljplaner och något strandskydd finns därför inte inom den del av
Saxebäcken som omfattas av den gamla byggnadsplanen från 1961. Där Saxebäcken omfattas av områdesbestämmelserna kvarstår dock strandskyddet.
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Risk för översvämning
Planområdet ligger i direkt anslutning till sjön Mjörn.
En hydraulisk modellering för staden Alingsås har utförts av Sweco, daterad 2009-12-30. Översvämningsberäkningar har gjorts utifrån framtida ökade nederbördsmängder till följd av ett förändrat klimat. Det värsta
scenariot är 100-årsflöde plus 60% ökade vattenflöden i Säveån och Lillån. Detta används för att beräkna de
nivåer som kommunen använder som dimensionerande vattennivå för bostäder.
I markområden med stor sannolikhet för översvämningsrisk, zon 4, bör ingen bebyggelse tillkomma med
undantag för enkla byggnader som garage och uthus. Delar av Saxebäcken ligger inom zon 4.

Förändringar
Natur och vegetation
Saxebäcken omges av grönska, såväl runt omkring som mellan husen. Tomterna är gamla och trädgårdarna
uppvuxna och inte alltid tillrättalagda. Naturen som omger Saxebäcken föreslås inte tas i anspråk. Här upphävs
områdesbestämmelserna och strandskyddet kvarstår. Den vegetation som kan komma tas i anspråk är den
som är belägen inom de enskilda fastigheterna. Genom en på plankartan angiven minsta tomtstorlek kan vissa
fastigheter styckas av vid ett genomförande av planen. I övrigt föreslås i regel ingen ny bebyggelse tillkomma i
området. Den betesmark som finns i områdets södra del kommer att fortsätta utgöra öppen ängsmark genom
planbestämmelsen L, Odling, djurhållning.

Beteshage centralt belägen i området där strandskyddet kvarstår
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Vatten
Från höjdpartierna i norr rinner det bäckar genom området ut i sjön Mjörn. Bitvis är dessa bäckar förlagda i
öppna diken. Under vägarna har de kulverterats. Inga vattendrag behöver dras om pga planens genomförande.
Större delen av området har från enskilda VA-lösningar nu anslutit sig till det kommunala VA-nätet, vilket är
till en stor fördel för vattenkvaliteten i vattendragen och sjön.
Våtmarker
Inom området finns inga kända våtmarker.
Rekreation och samlingsplatser
En lekplats föreslås anläggas på lämplig plats vid den öppna beteshagen. Den ligger centralt och lättillgängligt
i området och det är idag en redan etablerad samlingsplats. Egenskapsbestämmelsen lek, införs därför på
plankartan inom L-betecknat område. Likaså upphävs strandskyddet för bastun, även den inom L-betecknat
område, och ges en byggrätt i form av komplementbyggnad. Båtbryggorna fortsätter att befästas genom
WB-betecknat område på plankartan.
Skyddad natur
Ett genomförande av planen kan rimligtvis inte påverka Natura 2000-områdets hydrologi, trädkontinuitet och
liknande. Kommunen bedömer att Natura 2000-området inte påverkas på ett betydande sätt. Tillstånd enligt
7 kap 28a § miljöbalken bedöms därför inte behövas.
Biotopskydd
Inom planområdet finns det diken i jordbruksmark som omfattas av biotopskydd. Dock berörs inte dessa av ett
genomförande av planen. Därför har ingen dispens från biotopskyddsbestämmelserna behövt sökas av Länsstyrelsen.
Fornlämningar och kulturminnen
De tre fornlämningsområden/platser som finns inom området bedöms inte påverkas av ett genomförande
av detaljplanen. De ligger utanför den mark som kan komma tas i anspråk för ny bebyggele elller utökad
befintlig. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar en fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt
Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). Fornlämningsområdena/platserna inom planområdet finns med som
upplysningar på plankartan.
Strandskydd
När en äldre detaljplan ersätts av en ny inträder strandskyddet och bedömning ska göras om strandskyddet ska
upphävas inom vissa delar. Det ska finnas särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 18 c-g §§ miljöbalken.
Kommunen bedömer att de särskilda skäl som finns för att kunna upphäva strandskyddet för befintlig bostadsbebyggelse, en bastu, en ekonomibyggnad och bryggor är att området:
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
genom bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
(För utpekad bebyggelse finns byggrätt i gällande byggnadsplan och områdesbestämmelser).
Kommunen bedömer att de särskilda skäl som finns för att kunna upphäva strandskyddet för vägområdet, en
transformatorstation och två pumpstationer är att området:
behövs för anläggningar som för sin funktion måste ligga på utpekade platser inom området och 		
behovet kan inte tillgodoses utanför området.
Enligt 7 kap. 18 f § Miljöbalken ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inte omfatta
ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage
för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
SAXEBÄCKEN
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I aktuell detaljplan har en fri passage lämnats mellan bostadsbebyggelse och strandlinje som inte får bebyggas
och där strandskyddet kvarstår.
Förutom att strandskyddet kvarstår på prickad kvartersmark, B (den fria passagen) kvarstår strandskyddet även
inom kvartersmark, L och inom kvartersmark, W samt inom allmän platsmark NATUR. Dessutom kvarstår
strandskyddet inom de delar av den gamla byggnadsplanen och områdesbestämmelserna som genom denna
plan upphävs.
Kommunens allmänna bedömning

Kommunen finner att särskilda skäl föreligger för att upphäva strandskyddet inom kvartersmark, B och för
komplementbyggnader inom kvartersmark, L och inom kvartersmark, E och inom kvartersmark, WB samt
inom allmän platsmark, GATA.
Kommunen bedömer att den kvartersmark där strandskydd avses upphävas redan är ianspråktagen som tomtmark på grund av befintlig bebyggelse. Inga värdefulla naturvärden ligger inom dessa områden. Strandnära
områden säkerställs i planen genom prickmark, där marken ej får bebyggas. En passage på mellan 15-85 meter
lämnas längs med strandremsan mellan vattenområde och bostadsbebyggelsen, vilket stärker tillgängligheten
och möjligheter för det rörliga friluftslivet. Även en 70 meter bred passage lämnas mellan bebyggelsen som
säkerställer allmänhetens tillgänglighet till vattenområdet. Likaså finns beteshagen i områdets centrala del kvar
som öppen äng där strandskyddet kvarstår. Bedömningen är vidare att växt- och djurlivet inte väsentligt skulle
försämras av planens genomförande.

Förberedd kommunal
anslutningspunkt till det
allmänna VA-nätet

Avgränsning för kommunens verksamhetsområde för VA
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Risk för översvämning
Delar av Saxebäcken ligger inom zon 4 och riskerar därmed att översvämmas på den mark som ligger på lika
med +61,0 m.ö.h. eller lägre (höjdnivåer är angivna i höjdsystemet RH2000). Därför ska byggnader för bostäder ha en konstruktion som är vattentät upp till den höjden (+61,0). Komplementbyggnader som placeras lägre
ansvarar fastighetsägaren för att skydda vid eventuell översvämning. En planbestämmelse som reglerar detta är
införd på plankartan.

5. Teknisk försörjning
Förutsättningar
Vatten och avlopp
Statens VA-nämnd beslutade 2012 att Saxebäcken ska ha en fungerande kommunal vatten- och avloppsanläggning senast 2016-12-31. Idag är kommunens VA-nät fullt utbyggt inom angiven avgränsning som utgör
verksamhetsområdet för VA. Den västra delen av planområdet ingår inte i verksamhetsområdet och därför har
dessa bostäder egna vattentäkter och avloppslösningar av varierande kvalitet.
Dagvatten
Något kommunelt verksamhetsområde för dagvattenhantering finns inte inom Saxebäcken. Dagvatten ska tas
om hand lokalt och idag finns både kulverterade, öppna och makadamfyllda diken i området som leder bort
vattnet mot sjön Mjörn.
Brandvattenförsörjning och släckvatten
Det finns en brandpost som ligger centralt belägen strax söder om befintlig transformatorstation. Tillräcklig
kapacitet finns i anslutande vattenledning.
Avfall
Avfallshantering sker genom att kommunens avfallsbil hämtar kärl vid anvisade uppsamlingsplatser.
Återvinningsstation för förpackningar och tidningar finns närmast vid Ica Supermarket i Noltorp, ca 2,5 km
från planområdet.
El, tele och fiber
Saxebäcken tillhör Alingsås Energis distributionsområde. Det finns en transformatorstation centralt i området
som idag har en kapacitet på 315 kVA.
Samtliga luftburna elledningar i området är nedgrävda.
Fiber finns i området och är i stort sett förlagd tillsammans med VA. Fiber finns därmed inte inom hela planområdet utan enbart inom det som är avgränsat för verksamhetsområdet för VA (se kartbild ovan). Kapacitet
finns för att ansluta fler fastigheter till fibern.
Värme
Det finns ingen möjlighet till fjärrvärme i området. Befintliga bostäder värms upp på varierande sätt.

Förändringar
Vatten och avlopp
Större delen av Saxebäcken är ansluten till det kommunal VA-nätet. För fastigheter utanför angivet verksamhetsområde var kommunen inte ålagda, därför ingår inte hela planområdet i det kommunala verksamhetsomårdet för VA. Från början var planområdet avgränsat utifrån vilka fastigheter som berördes av detta åläggande.
Under planprocessens gång har även den västra delen tillkommit. Dessa fastigheter föreslås att genom en
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gemensamhetsanläggning bygga ut ett enskilt VA-nät som kan ansluta sig till det kommunala nätet. En anslutningspunkt som är dimensionerad för detta är belägen vid Saxebäcksvägens västra del (se kartbild). Det är först
efter anslutning till det kommunala VA-nätet som man kan beviljas bygglov för en åtgärd som lyder under
denna plans bestämmelser. Det gäller för alla fastigheter inom planområdet. Detta eftersom det inte är lämpligt
ur ett VA-perspektiv att allt fler bostäder blir permanetbostäder med enskilda VA-lösningar.
Två pumpstationer har uppförts inom planområdet och dessa finns utmarkerade på plankartan genom beteckningen E. Dessutom behövs lokala pumpstationer för några hushåll genom u-beteckning på plankartan.
Dagvatten
Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt där så är möjligt och lämpligt samt om så behövs genomgå rening
innan det avleds till recipient. Inom Alingsås stad: Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit ”Dagvattenstrategi för Alingsås tätort” (en bilaga till ”Strategi för vatten & avlopp i Alingsås kommun”). Tekniska
nämnden har också godkänt ”Dagvattenplan för Alingsås tätort, Del I”, daterad mars 2011.
Mark som idag inte är hårdgjord bör fortsättningsvis inte heller vara det för att dagvattenmängden som måste
ledas bort inte skall öka. Detta kan t.ex. lösas genom växtlighet på nya tak och god genomsläpplighet i gång-,
kör- och parkeringsytor. En planbestämmelse anger att dagvatten ska fördröjas lokalt så att det maximala flödet
till recipient inte ökar p.g.a. exploateringen.
Brandvattenförsörjning och släckvatten
Minst två nya brandposter skulle vara önskvärt i området. Förslagsvis placeras de ca 180 meter öster respektive
450 meter väster om befintlig brandpost. Båda vid Saxebäcksvägen. Vattenkapacitet finns till befintlig brandpost. En grövre ledning finns fram till pumpstationen i öster (där den ytterligare brandposten önskas placeras)
men i övrigt finns det ingen vattenkapacitet till fler brandposter.
Vid en eventuell brand i området kan större mängder förorenat släckvatten skapas. En insatsplan bör därför tas
fram av Räddningstjänsten hur detta släckvatten kan förhindra nå såväl vattendrag som sjön Mjörn.
God framkomlighet året runt är centralt för att tunga räddningsfordon ska kunna ta sig fram som förväntat.
Det finns ett stort behov av att tillgängligheten sköts under årets samtliga dagar. Viktigt för vägföreningarna
att vara uppmärksamma på.
Släckbil ska ha högst 50 meter till alla ytterdörrar på byggnad där insats kan behöva göras.
Avfall
Även för tunga renhållningsfordon är det centralt att vägarna har god tillgänglighet så att de kan komma fram
som förväntat. Vägarna är bitvis branta och är det lite halt förvärras problemen för de tunga fordonen. Förutom
snöröjning är det viktigt att vägarna halkbekämpas. Det ska vara god framkomlighet året runt.
Rundkörningsmöjlighet på 4 m bred väg och vändplan med en vändradie om 9 meter ska finnas i området.
Dessa mått uppfylls i Saxebäcken längs Saxebäcksvägen. Längsta tillåten dragväg för avfallskärl är 25 meter.
El, tele och fiber
Den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga ledningsnätet. En utökning av förbrukningen kommer att innebära att kapaciteten i transformatorstationen behöver öka. Det kan göras genom att bygga om befintlig samt/
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eller att anlägga ytterligare en transformatorstation. Plats för att bygga om befintlig station har avsatts inom
planområdet (genom beteckningen E på kartan). Ökar antalet boende i västra delen av planområdet behöver
troligtvis en transformatorstation tillkomma även där. Någon placering är dock inte avsatt i detaljplanen utan
när/om behov uppkommer får lämplig placering studeras då.
Tidigare luftburna el-ledningar är numera nedgrävda.
I samband med VA-utbyggnaden lades det samtidigt ned fiber till samtliga fastigheter inom angivet verksamhetsområde.
Värme
Det finns inga planer i dagsläget att utöka fjärrvärmenätet till Saxebäcken. Bebyggelsen föreslås att värmas upp
genom förnyelsebar energi där hänsyn tas till miljön.

6. Risker och störningar på platsen
Störande verksamheter

Ingen kraftledning eller transformatorstation inom planområdet bedöms medföra risk att riktvärdet överskrids
i någon närliggande bostad. Området ligger långt från bullerkällor och bedöms därför inte utsättas för bullerstörningar över gällande riktvärden.

7. Konsekvenser
Miljöbedömning

Kommunen har i en undersökning, enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 5-6 §
(2017:955), studerat om aktuell detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid undersökningen
har miljödedömningsförordningen särskilt beaktats och kommunen har därmed bedömt att en Strategisk
miljöbedömning inte behövs för aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.

Hållbar utveckling

I enlighet med kommunens översiktsplan (Utställningshandling, 2018-04-16) lyfts principer för hållbar
utveckling fram bl.a. genom att främja en utbyggnadsprincip som bygger på sammanhållen bebyggelse och
där förtätning sker inifrån. På så vis skapas förutsättningar för gemensamt utnyttjande av infrastruktur och
tekniska system. Saxebäcken föreslås att utvecklas inom nuvarande struktur. Inga nya vägar behöver byggas ut
och den tekniska infrastrukturen är redan framdragen.

Naturmiljö

Förändringen avser att utveckla ett redan ianspråktaget område där inga nya grönområden föreslås bebyggas.
Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller flora,
fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt
känsligt i kommunens översiktsplan.

Kulturmiljö

Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull miljö.
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Miljökvalitetsnormer för luft

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 bl.a. för kvävedioxid, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft.
Enligt Alingsås miljömål 2011-2019 ska de nationella miljömålen avseende luftföroreningar klaras i hela
kommunen. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, men även
utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
Ett genomförande av detaljplanen bidrar till en endast ringa ökning av trafiken, vilket innebär att buller och
avgaser inte kommer att öka nämnvärt. Denna plan tillsammans med andra planer och eventuell allmän
trafikökning medför generellt ett tillskott av luftföroreningar i centrala staden och vid större trafikleder. I det
aktuella planområdet bedöms att miljökvalitetsnormer och miljömål för luft klaras.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormen för vatten beskriver den vattenkvalitet som vatten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det
övergripande målet är att allt vatten ska vara av god kvalitet år 2015 men senast till år 2027. Normen anger en
miniminivå och ger inte någon automatisk rätt att förorena upp till den angivna nivån.
Miljökvalitetsnormerna för vatten formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör.
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status.
Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Sådant som kan påverka vattendraget och växt- och djurliv negativt är förändring av vattenflödet, förändring av botten eller mark och strandzon,
försurning och övergödning.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör hemma i våra ytvatten till
exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i bland annat tillverkningsindustrin.
För sjön Mjörn bedöms den ekologiska statusen som sämre än god beroende på fysisk påverkan. I detta fall
beror den fysiska påverkan på miljögifter. Den kemiska statusen uppnår ej god. Problemet beror främst på
påverkan från långväga luftburna föroreningar.
Den här detaljplanens genomförande med ett tillskott på upp till ca 20 bostadshus bedöms inte påverka
miljökvalitetsnormerna mer negativt. Inte heller grundvattnet på platsen antas påverkas negativ på grund av
föreslagen planåtgärd. En anslutning av området till det kommunala VA-nätet bedöms tvärtom leda till kraftig
minskning av föroreningar från enskilda avloppslösningar i Mjörn. Sjön ligger längst ned i vattensystemet och
får ta emot de föroreningar som transporteras från och via de andra recipienterna.

Konsekvenser för närboende

Planförslaget innebär att alla fastigheter inom planområdet får större byggrätter.
Större delen av området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, vilket innebär en
anslutningskostnad och VA-taxa. Ska åtgärder göras inom den egna fastigheten, nybyggnad, om-/tillbyggnad
eller avstyckning, ska anslutning först ske till det kommunala VA-nätet innan bygglov kan beviljas.
En permanent boendemiljö ställer krav på vägstandarden, vilket vägföreningen ansvarar för. Det är centralt att
framkomligheten är god alla dagar om året, vilket i mångt och mycket är en ekonomisk fråga. Det är för att
såväl tunga räddningsfordon, avfallsfordon som skolbussar etc. ska kunna ta sig till och från området, vilket
naturligtvis gagnar alla parter.
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Några fler fastigheter kan tillkomma i området genom avstyckningar av befintliga bostadsfastigheter. Det
kan innebära att närmiljön förändras något för den enskilda fastighetsägaren och dess grannar. Det är angivet
i detaljplanens syfte att möjlighet till utblickar mot sjön ska eftersträvas och utsiktsbortfall för grannar ska
minimeras.

8. Planbestämmelser
Förklaring av planbestämmelser
Allmänna platser
GATA
Område för blandad lokaltrafik med plats för exempelvis. diken, belysning etc. Det är allmän platsmark som
fastighetsägarena gemensamt anlägger och sköter. Strandskyddet upphävs.
NATUR
Område som ska bibehållas grön, dvs. marken får inte hårdgöras och inga byggnader får uppföras inom detta
område. Det är allmän platsmark som fastighetsägarna gemensamt sköter. Strandskyddet kvarstår.
Kvartersmark
B
Område för bostadsbebyggelse. Framför allt ges befintlig bebyggelse möjlighet till större byggrätter. Det ges
också chans till måttlig ökning av antalet boende, genom avstyckning av befintliga fastigheter. Här får småhus
uppföras med träfasad. Det ges i övrigt inte så många andra bestämmelser beträffande utformningen av husen,
vilket är viktigt för att bibehålla en variation av hus som är en del av områdets karaktär. Men för att hålla
ihop bebyggelsen så att det inte riskerar att bli alltför spretigt är det viktigt att fasadmaterialen är desamma
som nuvarande. Inga flerfamiljshus får uppföras. Husen hålls med fördel enkla i sina uttryck. Man får uppföra
enplanshus utan inredd vind, eller enplanshus med antingen inredd vind eller suterrängvåning. Viktigt att
byggnadernas placering anpassas till befintlig terräng. Takvinkeln är inte styrd i detaljplan. Största byggnadsarea (BYA) är 20% av fastighetens totala area, dock får den inte överstiga mer än 200 kvm (huvudbyggnad och
komplementbyggnader sammanräknade). Det är viktigt att skalan finns kvar i området och den karaktäristiska
luftigheten. Strandskyddet upphävs.
Prickad mark innebär att inga byggnader får uppföras. Strandskyddet kvarstår.
Är det prickade markområdet markerat med beteckningen u, måste marken hållas tillgänglig eftersom det
finns allmänna ledningar under jord. Är området dessutom markererat med beteckningen a, innebär det att
strandskyddet är upphävt. Längs med strandlinjen är ett område prickat utan några fler beteckningar. Det
innebär att strandskyddet kvarstår och fastighetsägaren får därmed inte uppföra några byggnader. Området ska
utgöra en fri passage för att uppfylla strandskyddets syften.
Med beteckningen g menas att en gemensamhetsanläggning bildas så att fastighetsägarna gemensamt bygger
ut ett enskilt VA-nät som ansluts till kommunens anslutningspunkt. För att en nybyggnad eller tillbyggnad
ska kunna ske i enlighet med denna plans bestämmelser, måste fastigheten först anslutas till det kommunala
VA-nätet. Annars beviljas inget bygglov.
Med beteckningen e 0000 avses minsta tillåtna fastighetsstorlek. Den har anpassats dels efter hur stor
fastigheten är, var i området fastigheten är belägen, hur stora grannfastigheterna är, hur det ser ut på platsen,
strandskyddet, hur helheten i Saxebäcken blir om alla som har möjlighet skulle stycka av, hur många tomter
området klarar totalt att utökas med innan karaktär, vägnät osv. påverkas negativt.
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E
Område för tekniska anläggningar. Inom dessa inryms en transformatorstation samt två pumpstationer.
Strandskyddet upphävs.
L
Område för odling och/eller djurhållning. Området är mycket karaktäristiskt och är med sin omnejd i princip
den enda låglänta marken i Saxebäcken. Att området fortsätter att bibehållas öppet är av stor vikt. Strandskyddet kvarstår.
Inom L-betecknat område ges befintlig ekonomibyggnad en byggrätt. Detta eftersom marken redan är
ianspråktagen av befintlig byggnad samt eftersom det knappast annars går att ha djur på ängen. Strandskyddet
upphävs.
Även en befintlig bastu inom L-betecknat område ges en byggrätt. Detta eftersom marken redan är ianspråktagen samt att den fyller en viktig social funktion i området. Strandskyddet upphävs.
W
Vattenområde. Strandskyddet kvarstår.
Enskilda bryggor är inte bygglovpliktiga och behöver därför inget planstöd. Dock ska alltid en anmälan ske om
vattenverksamhet vid nyanläggning, reparation, utökning eller byte av en brygga. Anmälan om vattenverksamhet ska lämnas in till Länsstyrelsen. Dessutom ska det sökas dispens från strandskyddet vid nyanläggning av en
brygga. Dispens från strandskyddet söks av kommunen.
WB
Vattenområde med bryggor. Strandskyddet upphävs.
För att uppföra samlade bryggor och bryggor som är stora, krävs det bygglov. I Saxebäcken finns det inom
angivet område samlade bryggor, vilket är till en fördel för många. Förutom att de fyller sin funktion som
båtplats, utgör de samtidigt en social plats där det ges möjlighet för möten.

Viktiga frågor i efterkommande skeden

Området ska även efter genomförd plan präglas av måttlighet, enkelhet och oregelbundenhet där man har tagit
tillvara och anpassat husen till platsen.
Innan en nybyggnad eller tillbyggnad, i enlighet med denna plans bestämmelser, ska kunna beviljas bygglov,
måste fastigheten först anslutas till det kommunala VA-nätet.
Bygglovsbefriade komplementbyggnader får inte uppföras inom strandskyddat område.
Ingen geoteknisk undersökning har utförts i samband med planarbetet. Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, uppfyllnader etc.) erfordras geotekniska undersökningar.
Det finns översvämningsrisk för byggnader som ligger på marknivån +61,0 meter över nollplanet
(RH2000) eller lägre. Ska byggnader för bostäder placeras inom sådan mark ska de ha en konstruktion som är
vattentät upp till +61,0. Komplementbyggnader som placeras lägre ansvarar fastighetsägaren för att skydda vid
en eventuell översvämning.
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9. Tidigare ställningstaganden
Vision 2019

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

Kommunens flerårsstrategi 2018

Sedan kommunens nya styrmodell började gälla (år 2012) tar kommunen fram dokumentet flerårsstrategi
som omfattar budget samt mål för kommunens styrning. I flerårsstrategin presenteras prioriterade mål som är
övergripande och omfattar hela kommunen. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för
att nå de politiska ambitionerna. De mål som berör detaljplaneringen är:
•
•
•
•
•
•

I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt
I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling
I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning (bl.a. ska total energianvändning per invånare minska)

Alingsås miljömål

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

10. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit laga kraft.
Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner ha en genomförandetid på minst fem år och högst femton år.
Detaljplanen innebär att byggrätter för bostadsändamål skapas, samt reglering av mark för natur- och vägområden. Det är rimligt att anta att en omvandling från fritidshusbebyggelse till året-runt-boende kan komma att
ske etappvis över tid. Därför har en genomförandetid på tio år valts.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras och upphävas utan att fastighetsägarna kan kräva ersättning.

PBL-version

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

Kostnaderna för upprättandet av detaljplanen tas ut som planavgift enligt gällande taxa i samband med
bygglov.

11. Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark i detaljplanen. Detta innebär att det är enskilt huvudmannaskap och att fastighetsägarna tillsammans ansvarar för iordningställande och drift och underhåll av allmän
platsmark. Inom aktuell detaljplan utgör allmän plats; Vägarna (genom planbestämmelsen GATA) samt de
gröna stråk som är planlagda NATUR. I Saxebäcken ansvarar samfälligheterna Stjärnflogets samfällighetsförening och Båtvikens samfällighetsförening (i planbeskrivningen kallad vägföreningarna) för drift och underhåll
av vägarna. I nu aktuell detaljplan föreslås även allmän platsmark som utgörs av naturmark i detaljplanen att
ingå i fastighetsägarnas ansvar, vilket prövas i en sk. anläggningsförrättning.
Särskilda skäl för enskilt huvudmannskap i detaljplanen är följande;
- Avstånd till kommunens tätort
- Befintliga förhållanden för vägar
- Avsaknad av kommunalt bedrivna anläggningar
- Områdets karaktär
Ansvarsfördelning
Ansvaret för genomförande av planen fördelas enligt följande;
Alingsås kommun ansvarar för projektering och utför åtgärder gällande vatten- och avloppsanläggningar inom
verksamhetsområdet för VA. För den västra delen av planområdet som inte ingår i verksamhetsområdet föreslås
att en gemensamhetsanläggning bildas. Detta för att fastighetsägarna gemensamt ska bygga ut ett enskilt
VA-nät som ansluts till förberedd kommunal anslutningspunkt. Förvaltaren av gemensamhetsanläggning och
kommunen bör diskutera eventuella samordningseffekter gällande anslutning till det kommunala VA-nätet.
Saxebäckens två vägföreningar ansvarar för anläggandet av eventuellt nya vägar samt drift och underhåll av
vägnätet i Saxebäcken, benämna GATA på plankartan. Likaså ansvarar vägföreningarn för skötsel av den
naturmark som benämns som NATUR på plankartan. Ansvarsförhållandena prövas i kommande anläggningsförrättning.
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder på egen tomtmark.
Allmän plats
Mark som föreslås att tas i anspråk från följande fastigheter för att skapa allmän platsmark för GATA:
Björkekärr 2:17, 2:22, Vekaryd 1:11, Laggarebacken 2:14, Saxebäcken 2:1, 2:22 och 2:48.
Mark som föreslås att tas i anspråk från följande fastigheter för att skapa allmän platsmark för NATUR:
Saxebäcken 2:1 och 2:22.
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Marken föreslås upplåtas i en lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen. Ersättning ska ges till ägarna till
de fastigheter som berörs av en eventuell utökning av gatunätet och till dem som upplåter mark för natur i
planen. Förvaltning och andelstal för Saxebäcksvägen öster om planområdet behöver också omprövas då dessa
är inaktuella. Detta görs företrädesvis i samma anläggningsförrättning som kommer att beröra planområdet.
Ersättning ska ges till ägarna till de fastigheter som berörs av vägens framdragning fram till den brytning där
Alingsås kommun är huvudman.
Kvartersmark
Fastigheterna Saxebäcken 2:18 och 2:65 ges möjlighet till utökad tomtmark om mark köps från Saxebäcken
2:1. Fastigheterna Saxebäcken 2:4, 2:5, 2:6, 2:7 och 2:62 ges möjlighet till utökad tomtmark om mark köps
från Laggarebacken 2:14. Fastigheterna Saxebäcken 2:23, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30, 2:32, 2:34, 2:35, 2:36, 2:37,
2:45, 2:46 och 2:64 ges möjlighet till utökad tomtmark om mark köps från Saxebäcken 2:22.
Alla markförvärv görs genom frivilliga överlåtelser mellan berörda parter.
Fastighetssamverkan
Gemensamhetsanläggning för VA bildas enligt anläggningslagen med de deltagande fastigheterna Björkekärr
7:3, 2:10, 2:12, 2:13, 2:14, 2:17, 2:22 och 5:22 (g-område anges på plankartan).
Berörda fastighetsägare svarar för kostnaderna i samband med anlägningsförrättningen.
Omprövning av förrättning
Vägföreningarna i området behöver omprövas då de kommer att få ett utökat ansvarsområde med framför allt
fler vägar än tidigare. Likaså kommer viss naturmark förläggas till vägföreningarnas ansvarsområde. De båda
vägföreningarna ansvarar för ansökan om omprövningsförrättning och att eventuell ändring av andelstal sker.
Alternativ förvaltning kan vara aktuell men får bedömas i anläggningsförrättningen. Berörda fastighetsägare
svarar för kostnaderna i samband med lantmäteriförrättningen.
Övrigt
Allmänna ledningar på kvartersmark tryggas med ledningsrätt eller servitut (u-område anges på plankartan).
Kommunen har ansökt om lantmäteriförrättning för inrättande av ledningsrätt för kommunala vatten- och
avloppsledningar samt pumpstation inom kvartersmark (E-område anges på plankartan).

Ekonomiska frågor
Exploateringsanläggningar
Allmänna anläggningar som behöver byggas för att genomföra planen är färdigställande av VA-utbyggnaden
och anslutning av de enskilda fastigheterna till kommunens VA-nät.
Allmänna anläggningar
Väghållaren står för standardhöjning av vägen och dagvattenhantering för vägområdet. Samordningsinsatser
vid vatten- och avloppsutbyggnaden och eventuell vägombyggnad bör diskuteras med
tekniska förvaltningen, Alingsås kommun.
VA-ledningar
Kommunen bygger ut allmänna VA-ledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Kostnaderna
täcks av anläggningsavgifter enligt gällande taxa. Detta gäller inom verksamhetsområdet, vilket inte täcker in
den västra delen av planområdet. Här föreslås istället att en gemensamhetsanläggning bildas så att ett enskilt
VA-nät kan byggas ut till den anslutningspunkt som kommunen förberett österut på Saxebäcksvägen. Kapacitet i ledningarna finns.
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Innan en nybyggnad eller tillbyggnad, i enlighet med denna plans bestämmelser, ska kunna beviljas bygglov
måste fastigheten först anslutas till det kommunala VA-nätet.
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
Följande kostnader och intänkter uppstår för fastighetsägare inom området:
- Samtliga fastigheter som ska köpa mark av annan fastighetsägare bekostar detta förvärv samt lantmäteriförrättning i samband med marköverföringarna.
- Vid omprövning alternativt nybildning av gemensamhetsanläggning bekostar berörda fastighetsägare förrätningskostnaderna efter den fördelningsgrund som lantmäterimyndigheten beslutar.
- I de fall gemensamhetsanläggningar tar mark i anspråk från fastighet ska denna mark ersättas av de i gemensamhetsanläggningen ingående fastigheterna.
- Fastigheter som ansluts till det kommunala VA-nätet betalar anslutningsavgifter enligt vid anslutningstillfället
gällande taxa.

Tekniska frågor
Utredningar
Följande enskilda utredningar utgör underlag för detaljplanen:
•

Inriktningsbeslut huvudmannaskap (Alingsås kommun, 2017-09-29).

Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, uppfyllnader etc. ) erfordras geotekniska undersökningar.
El-, teleledningar mm
Alingsås Energi Nät, Skanova 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 Skanovas anläggningar
önskar Skanova att beställning har inkommit på eventuell undanflyttning. Kostnader för omläggningar
belastar exploatören.
Medverkande
Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen, miljöskyddskontoret samt räddningstjänsten.
Förslaget till genomförande har tagits fram i samråd med exploateringsavdelningen.

Planavdelningen
Cecilia Sjölin						Ulrika Samuelsson
Planarkitekt						Planchef
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Handläggare:
Cecilia Sjölin
SBN-datum:
2018-06-18

Dp Omvandlingsområde Saxebäcken
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning
Syfte: Att i måttlig omfattning utveckla bostadsbebyggelsen i form av
småhus på ett till platsen lämpligt och terränganpassat sätt.
Beredning: Större delen av området ligger inom kommunens
verksamhetsområde för VA som nyligen har byggts ut. Den västra delen
av planområdet ligger utanför. Här föreslås att ett enskilt VA-nät byggas ut
och anslutas till det kommunala.
Förutom bostäderna regleras även fårhagen, gatan, tekniska
anläggningar och vissa stråk av natur. Strandskyddet upphävs inom vissa
delar men åtkomst till vattnet kvarstår genom en fri passage mellan
strandlinjen och bebyggelsen, genom fårhagen samt genom öppningen
där områdesbestämmelserna upphävs.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut
på samråd enligt plan- och bygglagen 5:11-13

Planförslag - samråd

Översiktskarta

Foton från området
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Ändring av Detaljplan för
Alingsås, Bostäder vid
Vitalisgatan 26 (Vargen 12),
antagande
9
2017.228 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-31
Nermina Ombasic
0322617160
2017.228 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid
Vitalisgatan 26
Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av ett nytt enbostadshus genom att upphäva
gällande tomtindelning.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar ” Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid
Vitalisgatan 26” enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden).

Beslutet ska skickas till
Planavd, KF f.k.

Ulrika Samuelsson

Nermina Ombasic

Plan-och bygglovchef

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

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Vitalisgatan 26

Ändring nr 4 av planbeskrivning 2018-06-18
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Dnr 2017.228 SBN
Antagandehandling

1. Inledning
Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen Dp A70- A71 är att upphäva gällande tomtindelning från 1951 för att ge möjlighet att göra en avstyckning
från fastighet Vargen 12. Planändringen möjliggör uppförande av ett nytt
enbostadshus.

Planhandlingar

Planhandlingarna är ”Ändring nr 4 av plankarta med bestämmelser och
illustrationskarta” samt denna ”Ändring nr 4 av planbeskrivning”. Endast
”Ändring nr 4 av plankarta med bestämmelser och illustrationskarta” blir
juridiskt bindande. En övrig handling är ”Fastighetsförteckning”. Bilaga 1
är ”Del av plankarta underliggande plan” och Bilaga 2 är ”Planbestämmelser underliggande plan”.
Efter samråds- och granskningsskedet upprättas också ett ”Granskningsutlåtande”.

Ändring av detaljplan

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

Läge och areal

Planområdet ligger ca 1 km sydväst om Alingsås centrum, i kvarteret
Vargen som ligger mellan Göteborgsvägen och Vitalisgatan.

Markägare

Fastigheten Vargen 12 är privatägd.
2. Tidigare ställningstaganden

Uppdrag

Planuppdraget har tillkommit genom att samhällsbyggnadsnämnden
2017-02-20, § 21, beslutade om ett positivt planbesked för Vargen 12.

Detaljplaner

För området gäller detaljplan Dp A70- A71 (fastställd som stadsplan
1939-06-09).

Utdrag ur gällande detaljplan
Dp A70-A71. Planområdet markerat
rött.
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Området omfattas av tomtindelning 1582K-B180 (fastställd 1951-06-20).

Utdrag ur Tomtindelning från 1951,
(fast. Vargen 12 markerat rött)
Planens genomförandetid har gått ut. När den nya detaljplanen vunnit
laga kraft kommer den att utgöra ett komplement till ovanstående plan i
berörd del.
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

Bakgrund

Fastigheten Vargen 12 har en yta på 1281 m² och är bebyggd med ett
småhus. Det är enda fastighet i kvarteret som är tillräckligt stor för att
kunna delas i två tomter. En nybildad tomt ska omfatta befintligt hus och
den andra tomten ska få en byggrätt för ett nytt bostadshus.

Röd ring markerar möjlig plats för ett nytt hus
och ligger i samma linje med blåa ringar
som markerar befintliga hus.
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Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra delning av fastigheten genom att upphäva tomtindelning från 1951.
Risk för översvämning
eller erosion

Planområdet ligger på ca 1100 meters avstånd från närmaste större
vattendrag som är Lillån och någon risk för översvämning eller erosion
föreligger inte.

Jordarter och risk för
skred

Området är plant och enligt Jordartskartan består det av postglacial
sand. Totalstabiliteten bedöms som tillfredsställande inom området.

Natura 2000

Ett Natura 2000-område som omfattar Nolhagaviken och ett alkärr finns
på ett avstånd av ca 1,4 km från planområdet. Kommunen bedömer att
Natura 2000-området inte påverkas. Tillstånd enligt 7 kap 28a §
miljöbalken bör därför inte behövas.

Fornlämningar/kulturminnen

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

Riksintresse

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

Riksintresse kommunikationer

Öster om planområdet ligger väg E20 som är av riksintresse för
kommunikationer. Föreslagen detaljplan bedöms inte begränsa
möjligheterna till utveckling av E20.

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse

En planbestämmelse reglerar att nybyggnad ska ansluta till befintlig
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i grannskapet vad gäller allmän
karaktär och materialverkan.

Parkering för bilar

Parkeringsnormen som tillämpas vid bygglovgivning är 2 p-platser för
enbostadshus och 3 p-platser för tvåbostadshus. Som en av dessa pplatser godtas uppfart framför garage/carport.

Dagvatten

Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt inom varje fastighet på så vis att
omkringliggande fastigheter inte får ökade vattenflöden på grund av ett
genomförande av planändringen. Hur dagvattenhanteringen på bästa
sätt ska lösas med hänsyn till omgivningen hanteras i bygglovsskedet.
Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit ”Dagvattenstrategi för
Alingsås tätort” (en bilaga till ”Strategi för vatten & avlopp i Alingsås
kommun”). Tekniska nämnden har också godkänt ”Dagvattenplan för
Alingsås tätort, Del I”, daterad mars 2011.

El

I byggnaderna bör femledaresystem installeras för att minska elektromagnetiska fält.
4. Konsekvenser

BehovsbedömningStällningstagande

Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för
aktuellt planområde.

Ekologiska
konsekvenser

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av
naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller
flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet.
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Ekonomiska
konsekvenser

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

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.” En
mätning har även utförts vid E20, i höjd med Gärdesgatan. Mätningen
utfördes under 2010 och bestod bl.a. av en långtidsmätning av kvävedioxid och partiklar. Mätresultaten längs E20 visar att man klarar de
lagstadgade miljökvalitetsnormerna men att kommunens miljömål för
kvävedioxid inte klaras. Från och med säsongen 2012/2013 kommer
mätningar med större precision att utföras.
Den nya exploateringen bidrar till ringa ökning av trafiken. Ändringen av
detaljplanen kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för luftkvalitet.

Buller

Vilka ljudnivåer som inte bör överskridas regleras med stöd av miljöbalken (9 kap. 12 §) av en förordning. Nu aktuell förordning är
”Förordning (2015:216 och 2017:359) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader”.
Området berörs av trafikbuller från E20. Buller har under åren blivit
åtgärdade med bullerskydd, framförallt i form av bullerplank. Befintlig
bullerskärm vid E 20 ligger ca 40 m från byggrättens närmaste punkt.

Befintlig
bullerskärm

E 20
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Följande planbestämmelser finns vilka bedöms möjliga att uppfylla inom
planområdet:
- Om riktvärde för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad.
- Om uteplats anordnas ska denna ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå från trafikbuller.
5. Administrativa frågor
Genomförandetid

Nu aktuell ändring av detaljplan har en genomförandetid som är fem år
från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.
Den dagen planen vinner laga kraft upphör fastighetsindelning från 1951
att gälla inom planändringsområdet.

PBL-version

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

Handläggning

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

Planavgift

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

Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsägaren till Vargen 12 ansvarar för ansökan om avstyckning.
Ekonomiska frågor

Fastighetsbildning bekostas av fastighetsägaren.
Anläggningar på kvartersmark bekostas av exploatören.

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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2018-06-18

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

Dnr 2017.228 SBN

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Vitalisgatan 26

Granskningsutlåtande 2018-05-28
Samrådsskede
Samråd har skett med länsstyrelsen och lantmäteriet. Övriga berörda har
genom en Kallelse daterad 2018-03-27 givits tillfälle till samråd under
tiden 28 mars – 18 april 2018.
Granskningsskede
Genom en Underrättelse daterad 2018-04-23 har förslaget sedan varit
tillgängligt för granskning under tiden 24 april – 8 maj 2018.
Synpunkter
Samhällsbyggnadskontoret har nedan sammanfattat synpunkter från
samråds- och granskningsskedet, i första hand de som berör plankartan
(det juridiskt bindande dokumentet). Kontorets förslag till revideringar av
plankartan framgår också (samt vissa revideringar av illustrationskartan
och planbeskrivningen).
Följande skriftliga yttranden har inkommit (Om anmärkningar finns mot
den kommande juridiskt bindande plankartan, har detta markerats med
ett x. Notering: Samråd och Granskningsyttrande från Lantmäteriet har
kommit ):

Synpunkter

Myndigheter, nämnder m.fl.:
1.
Länsstyrelsen, synpunkter, 2018-04-06,
2.
Länsstyrelsen, granskningsyttrande, 2018-05-02
3.
Lantmäteriet, yttrande, daterad 2018-04-20 samt
yttrande, daterad 2018-05-18
Kommentarer

1. Länsstyrelsens bedömning:
Noteras

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att en ändring av detaljplanen enligt
förslaget inte kommer att prövas. av
Länsstyrelsen om den antas.
2. Länsstyrelsens bedömning:

Noteras

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

3. Lantmäteriet har följande noteringar:
•

•

•

•
•

•

•

Det går inte att göra ändringsplaner eller
tilläggsplaner. För tydlighetens skull kan
illustrationer som visar hur planen har
sett ut tidigare och vilka ändringar som
har gjorts redovisas i planbeskrivningen
till ändringen.
Ändra bestämmelsen y på plankarta till
en fastighetsbestämmelse om rättighetsområden eller gemensamhetsanläggning.
Omformulera bestämmelser som
innehåller begreppen tomtstorlek och
tomtgräns till begrep som har betydelse i
äganderättsligt hänseende. Fastighet och
fastighetsgräns blir tydligare.
Begreppet fastighetsreglering i planbeskrivningen bör bytas ut mot
avstyckning.
Bestämmelsen f, om anpassningen till
den befintliga kulturhistoriska miljön kan
komma att bli svårtolkad.
Lantmäteriet inkom 2018-04-20 med ett
samrådsyttrande angående ovan
angiven plan. Några ändringar har inte
gjorts i planförslaget mellan samrådsskede och granskningsskede varvid
Lantmäteriet kvarstår i tidigare lämnat
yttrande med nedanstående ytterligare
kommentarer.
Lantmäteriet skriver i samrådsyttrande
att det inte finns längre någon möjlighet
att göra såkallade ändringsplaner eller
tillägg till planer. Det nämndes med i
Lantmäteriets granskningsyttrande.

•

Lantmäteriet skriver i granskningsyttrande att planområdet saknar
användningsbestämmelse.

•

Hur anslutningsavgift till kommunalt VA
kommer att tas ut vid bygglovsskede.

•

Lantmäteriet skriver: ” Under avsnitt
"Uppdrag" i planbeskrivningen anges att
planuppdraget startade 2017-02-20.
Under avsnitt "PBL-version" anges dock
att planarbetet startade redan 2015-0101. Här krävs samstämmighet.”

Planbeskrivningen kompletteras enligt Lantmäteriets synpunkter. Utdrag från gällande
detaljplan läggs till i planbeskrivning.

Plankarta korrigeras enligt Lantmäteriets
synpunkter. Bestämmelse g om gemensamhetsanläggning för utfart läggs till på plankarta.
Plankarta korrigeras enligt Lantmäteriets
synpunkter.

Planbeskrivningen korrigeras enligt
Lantmäteriets synpunkter.
Noteras. Diskussion kring kommande
gestaltning sker i bygglovsskedet i dialog med
byggnadsantikvarien.
Samrådsyttrande från Lantmäteriet har kommit
till kommunen efter samrådstiden och efter att vi
skickat ut granskningshandlingarna. Ändringar
angående Lantmäteriets samrådsyttrande gör
kommunen samtidigt med ändringar efter
Lantmäteriets granskningsyttrande.

Kommunen har gjort ändring av gällande Dp
A70-A71. Ändring av detaljplan innebär att
gällande plan fortsätter att gälla, men att ändringar görs i gällande detaljplan. För att förtydliga
detta har kommunen gjort korrigeringar i
planbeskrivningen och på plankartan.
Användningsbestämmelse (bostad) finns i
gällande Dp A70-A71. Den bestämmelse fortsätter att gälla eftersom användningen är
oförändrat: kvartersmark för bostadsändamål
(bostad).
VA-försörjningen sker genom allmän anläggning.

I planbeskrivningen står det att planarbetet
påbörjades efter 2015-01-01 och planeringen
sker därför med standardförfarande i enlighet
med den nya version av plan- och bygglagen
(PBL) som gäller från och med detta datum.
Detta datum är bara förklaringen varför
planeringen görs enligt den nya versionen av
PBL. Själva planprocessen med det här planen
började 2017-02-20.
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Sammanfattning och revideringar
Med anledning av framförda synpunkter föreslår samhällsbyggnadskontoret följande revideringar av ”Ändring nr 4 av plankarta” (dessutom
görs kompletteringar av ”Ändring nr 4 av planbeskrivning” samt av
Illustrationskarta):
•
•

Bestämmelse om gemensamhetsanläggning för utfart läggs till på
plankarta.
Bestämmelser som innehåller begreppen tomtstorlek och tomtgräns
omformuleras med äganderättsliga begrepp fastighetsstorlek och
fastighetsgräns.

Fortsatt arbete
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta detaljplanen.
Planavdelningen

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovchef

Nermina Ombasic
Planarkitekt
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DP Bostad vid Vitalisgatan 26
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

del av Plankarta

Syfte: Upphäva tomtindelning i kv Vargen för att
möjliggöra avstyckning och uppförande av ett nytt
enbostadshus.
Beredning:
Planläggningen sker med standardförfarande. Beslut
om antagande avgörs av Samhällsbyggnadsnämnden.
Planen tas fram med planavtal.
Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar
”Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid
Vitalisgatan 26” enligt plan- och bygglagen 5:27.

Översiktskarta
Sveaplan

Ortofoto

Alingsås
Parken
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Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Nermina Ombasic
SBN-datum:
2018-06-18
Iordningsställande
av allmän plats

Planbesked, Sjötorp 1:35 m.fl
Loo
10
2018.039 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-29
Kristine Bayard
0322-616892
2018.039 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Planbesked Sjötorp 1:35
Ärendebeskrivning
En komplett begäran om planbesked har inkommit 2018- 02-19 och kommunen ska ge
planbesked inom fyra månader angående avsikten att inleda ett planläggningsarbete.
Planbegärans syfte: Upphävande av områdesbestämmelser alt. framtagande av ny
detaljplan för fastigheten, för att möjliggöra permanentbostad vilket inte är tillåtet enligt
gällande bestämmelser.
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 områdesbestämmelser antogs 1994 och anger att största tillåtna
bruttoarea är 70 kvm per tomt och därav 50 kvm för huvudbyggnaden. I översiktsplanen
pekas området ut som grupp av fritidshus.
Generell bedömning: Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara områdets karaktär
av fritidshusområde. Sjötorp 1:35 ligger i utkanten av fritidshusområdet och omges av två
befintliga permanentbostadshus. Fritidshusområdets karaktär bedöms inte påverkas av
åtgärden. Fastigheten berörs av strandskydd. En viktig förutsättning för att byggnation ska
kunna ske enligt planbeskedsansökan är att strandskyddsdispens erhålls. Det kan sökas
efter det att områdesbestämmelserna har upphävts. Eventuellt kan också en
dispensansökan behandlas i samband med upphävandet av områdesbestämmelserna.
Denna möjlighet utreds i det inledande planarbetet. Ett alternativ till ett upphävande är att en
ny detaljplan tas fram för fastigheten där strandskyddet upphävs inom lämplig del i samband
med att detaljplanen antas. Fastigheten ligger inom utpekat naturvärdesområde utifrån känd
förekomst av rödlistade strandnära växter. Intrång i strandzonen bör undvikas för att
strandnära växter inte ska påverkas negativt. Därför är det viktigt att tomtplatsavgränsingen
begränsas vid strandskyddsdispens så att området utanför det som idag är gräsmatta inte
omfattas. Fastigheten berörs också av riksintresse för naturvård (Anten-Mjörn). Så länge den
redan ianspråktagna tomten inte utökas är bedömningen att naturvärden avseende
riksintresset inte påverkas negativt. Enskild avloppsanläggning bedöms vara möjlig att
anlägga. Höga funktionskrav kommer att ställas på avloppsanläggningen pga. närheten till
Anten.
Kulturhistorisk bedömning: Fastigheten ligger inom utpekat kulturmiljöområde. Det bedöms
inte påverkas eftersom befintligt fritidshus inte har något kulturhistoriskt värde.
Eventuella avvikelser som utreds under planarbetet: Dispenspliktiga åtgärder beträffande
strandskyddet kommer behöva utredas i planarbetets inledningsskede eftersom ett
upphävande av områdesbestämmelserna inte ger en garanterad rätt att bygga.
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Exempel på avtal som behöver upprättas: Planavtal
Slutligt antagande: En detaljplan, alt. upphävande av områdesbestämmelser, bedöms kunna
antas under år 2019/2020. En förutsättning för detta är att sökanden skrivit under ett
planavtal om finansiering av planarbetet senast årsskiftet 2018/2019. 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.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till att inleda ett planläggningsarbete för
Sjötorp 1:35, med avvikelser/kommentarer enligt samhällsbyggnadskontorets yttrande ovan.

Beslutet ska skickas till
SBK Plan (CS, JS)

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Kristine Bayard
Planarkitekt

Page 86 of 232

Handläggare:
Kristine Bayard
SBN-datum:
2018-06-18

Planbesked – Sjötorp 1:35
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Foto

Ansökans syfte: Upphäva områdesbestämmelser för fastigheten för att möjliggöra
byggnation av permanentbostadshus.
Tidigare beslut: Gällande områdesbestämmelser (OB 11) antogs 1994. Största
tillåtna bruttoarea inkl bygglovpliktiga komplementbyggnader är 70 m2 per tomt och
därav 50 m2 för huvudbyggnaden.
Bedömning: Fastigheten ligger inom utpekat kulturmiljöområde, naturvärdesområde
och riksintresse för naturvård (Anten-Mjörn). Bedöms inte påverkas eftersom det
gäller en redan ianspråktagen yta. Befintlig byggnad har inget kulturhistoriskt värde.
Fastigheten omfattas av strandskydd, efter upphävande krävs strandskyddsdispens
alt. kan strandskydd upphävas om ny detaljplan tas fram. Viktigt att strandskydd
endast upphävs vid befintlig byggnad så att strandkanten blir opåverkad.
Förslag till beslut: Positivt planbesked

Översiktskarta
Översiktskarta

Ortofoto

Ansökan
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Iordningsställande
av allmän plats

Handläggare:
Kristine Bayard
SBN-datum:
2018-06-18

Planbesked – Sjötorp 1:35
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

Översiktskarta

Områdesbestämmelser: Gällande områdesbestämmelser antogs 1994
och anger att största tillåtna bruttoarea är 70 kvm per tomt och därav 50
kvm för huvudbyggnaden.
Syfte: Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara områdets karaktär
av fritidshusområde och begränsa byggnation av fler permanentbostäder för
att säkra vattenkvaliteten i sjön Anten.
Bedömning: Sjötorp 1:35 ligger i utkanten av fritidshusområdet och omges
av två befintliga permanentbostadshus. Fritidshusområdets karaktär
bedöms inte påverkas av åtgärden. Enskild avloppsanläggning bedöms vara
möjlig att anlägga. Höga funktionskrav kommer att ställas på
avloppsanläggningen pga. närheten till Anten.
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Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Handläggare:
Kristine Bayard
SBN-datum:
2018-06-18

Planbesked – Sjötorp 1:35
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Foto

Ansökans syfte: Upphäva områdesbestämmelser för fastigheten för att möjliggöra
byggnation av permanentbostadshus.
Tidigare beslut: Gällande områdesbestämmelser (OB 11) antogs 1994. Största
tillåtna bruttoarea inkl bygglovpliktiga komplementbyggnader är 70 m2 per tomt och
därav 50 m2 för huvudbyggnaden.
Bedömning: Fastigheten ligger inom utpekat kulturmiljöområde, naturvärdesområde
och riksintresse för naturvård (Anten-Mjörn). Bedöms inte påverkas eftersom det
gäller en redan ianspråktagen yta. Befintlig byggnad har inget kulturhistoriskt värde.
Fastigheten omfattas av strandskydd, efter upphävande krävs strandskyddsdispens
alt. kan strandskydd upphävas om ny detaljplan tas fram. Viktigt att strandskydd
endast upphävs vid befintlig byggnad så att strandkanten blir opåverkad.
Förslag till beslut: Positivt planbesked

Översiktskarta
Översiktskarta

Ortofoto

Ansökan

Page 89 of 232

Iordningsställande
av allmän plats

Centrum 1:30, bygglov
uppsättning av skyltar
11
2018.110 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-29
Josefin Persson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.110 SBN

Centrum 1:30, Bygglov Uppsättning av skyltar (2018-0215)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-03-20 och avser bygglov för uppsättning av tre skyltar på
Pressbyråbutik vid Alingsås station.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av stadsplan A469 ”Stadsplan för Alingsås (västra
Ringgatan och stationsområdet)”, Länsstyrelsens beslut 2 januari 1985.Enligt gällande plan
anges användningen järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål. Fastigheten ligger inom
riksintresset för Kulturmiljövård inom Alingsås stadskärna och aktuell byggnad är q-märkt.
Enligt bilaga 4 ”Utformningsprogram” tillhörande Fördjupad översiktsplan för Alingsås
stadskärna framgår att nya skyltar bör anknyta till de traditionella hängskyltarna som är
ganska små och placeras vinkelrätt mot fasaden. Skyltar längs fasaderna torde emellertid ej
helt kunna undvikas. De bör placeras i direkt anslutning till butikslokalen och anpassas till
byggnadens arkitektur. Skyltar på tak eller i anslutning till bostäders fönster bedöms som
olämpliga. Måttfullhet i storlek och färg bör eftersträvas. Endast ljusskyltar med fast sken
bedöms som lämpliga. I allmänhet är utifrån belysta skyltar att rekommendera framför
ljuslådor, men bländningsrisken måste beaktas.
Åtgärden innebär att befintliga skyltar ersätts med nya lådskyltar med belysning (fast LEDljus).
Ändringen innebär att istället för skyltband i tre delar med totallängd 17,0 meter (4500x500
mm, 8000x500 mm, 4500x500 mm) blir det tre fristående skyltar (3900x500 mm inklusive
flaggskylt 600 mm, 2600x500 mm, 2600x500 mm).
Skyltarna byter kulör. Nuvarande skyltar har lysande vit logotext i ljustätt blått fält samt
mindre del i genomlysbart gult fält och nya skyltar består av genomlysbar gul bakgrund med
logotext i blått samt logotype i orange. Ljusstyrkan på nuvarande skyltar är svårt att ange
exakt, men ursprungligen låg de på 1800 Lux (med lysrör) och nya skyltar kommer ha en
ljusstyrka på 1800 Lux.
Yttranden
Då fastigheten ligger inom riksintresset för Kulturmiljövård inom Alingsås stadskärna samt att
aktuell byggnad är q-märkt så har kommunens byggnadsantikvarie tagit del av ärendet.
Byggnadsantikvarie anger i yttrande:
”Den aktuella fastigheten Centrum 1:30, Pressbyrån vid Alingsås järnvägsstation, ligger inom
Riksintresse för Kulturmiljövården samt är q-märkt i detaljplan A 469, vilket innebär särskild
miljöhänsyn. Fastigheten finns även med i kommunens antagna Kulturmiljöprogram, där den
har utvärderats med mycket högt kulturhistoriskt värde.
Befintliga skyltar löper längs med taksargen upptill och är fast belysta inifrån med LED. De
nya föreslagna skyltarna har också fast LED-belysning inuti.
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De är uppdelade i tre skyltpartier och löper därmed inte längs med hela taksargen. Det som
tillkommer är en utstickande flaggskylt vid entrén. Skyltarna sitter på en senare tillbyggnad
och inte på själva huvudbyggnaden.
Åtgärden anses inte förvanska den q-märkta huvudbyggnaden. Förslaget innebär en
minskad skyltyta, vilket anses vara en förbättring jämfört med befintligt.”
Då sökande av ärendet inte är densamma som fastighetsägaren har även fastighetsägaren
fått ta del av ärendet i enlighet med 9 kapitlet 26 §, med möjlighet att inkomma med
synpunkter. Några synpunkter har inte lämnats in.
Bedömning
Bestämmelser
Av 6 kap. 3 § plan- och byggförordning (PBF) framgår att det i områden som omfattas av
detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller
ljusanordningar.
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska ansökningar om bygglov i område med detaljplan bifallas om
vissa förutsättningar är uppfyllda. En förutsättning är att åtgärden inte strider mot gällande
detaljplan. En ytterligare förutsättning för bygglov är att åtgärden uppfyller vissa av kraven i 2
och 8 kap. PBL.
Av 2 kap. 6 § första stycket 1 och andra stycket PBL framgår att i ärenden om bygglov ska
skyltar utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av
en god helhetsverkan.
Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av bl.a. skyltar inte ske så att
den avsedda användningen eller byggnadsverket innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Av 8 kap. 1 § PBL framgår bl.a. att en byggnad ska ha en god form-, färg- och
materialverkan. Att detta även gäller för bygglovspliktiga skyltar och ljusanordningar framgår
av 3 kap. 3 § PBF.
Av 8 kap. 13 § PBL framgår att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.
Motivering
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden är planenlig.
Vad gäller det utformningsprogram som finns avseende skyltar i Alingsås stadskärna så
kommer skyltar att placeras i direkt anslutning till butikslokalen, dock kommer skyltar
placeras på tak vilket inte förespråkas. Skyltar består av ljuslådor där man istället förespråkar
utifrån belysta skyltar. Även måttfullhet i storlek och färg eftersträvas. Bedömning görs att
befintliga skyltar idag är placerade på taket likt nya skyltar avses placeras. Befintliga skyltar
består också av ljuslådor likt så man tänkt även för de nya skyltarna, ingen ändring i
ljusstyrka kommer göras. Den aktuella platsen och byggnaden är särskilt värdefull från
kulturhistorisk synpunkt, varför bebyggelse och andra åtgärder i området måste utformas
med särskild hänsyn. Kommunens antikvarie har i sitt yttrande angett att skyltarna sitter på
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en senare tillbyggnad och inte på själva huvudbyggnaden. Åtgärden anses inte förvanska
den q-märkta huvudbyggnaden. Förslaget innebär en minskad skyltyta, vilket anses vara en
förbättring jämfört med befintligt. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att skyltarnas
placering och utformning är lämplig.
Bedömning gör också att skyltarna inte kommer medföra någon sådan betydande olägenhet
för omgivningen som avses i 2 kap. 9 § PBL och inte heller att de skulle strida mot PBL i
något annat avseende. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadskontoret att det
finns förutsättningar att bevilja bygglov för de aktuella skyltarna.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kapitlet 30 §, plan- och bygglagen att
bevilja bygglov för uppsättning av tre skyltar på fastigheten Centrum 1:30.
Startbesked medges enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att kontrollplan ankomstdaterad
2018-03-20 fastställs.
Upplysningar
Undertecknad kontrollplan ska lämnas in till Samhällsbyggnadskontoret som underlag för
ansökan om slutbesked.
Besluten om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Lov avgift tas ut med 9252 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bifogad information Hur man överklagar.
Handlingar:
Ansökan
Situationsplan
Fotomontage, översikt
Exempelritning
Yttrande från byggnadsantikvarie
Mail från sökande
Kontrollplan

Ankomstdaterad:
2018-03-20
2018-04-12
2018-04-12
2018-03-20
2018-05-28
2018-05-28
2018-03-20

Beslutet ska skickas till
Sökande, Fastighetsägare fk (Centrum 1:30), Grannar fk (Centrum 1:17, Centrum 1:20),
PoIT, Akten.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Josefin Persson
Bygglovshandläggare
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Handläggare:
Josefin Persson
SBN-datum:
2018-06-18

Centrum 1:30
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning
X

Avtal Överlåtelser Projektering

Aktuell vy

Sammanfattning
• Ansökan avser uppsättning av tre skyltar på ”Pressbyrån” vid Alingsås station
• Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av stadsplan A 469. Användningen
anges vara järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål. Fastigheten ligger
inom riksintresset för Kulturmiljövård inom Alingsås stadskärna och aktuell
byggnad är q-märkt.
• Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9
kapitlet 30 §, plan- och bygglagen att bevilja bygglov för uppsättning av tre
skyltar på fastigheten Centrum 1:30.

Översiktskarta

Föreslagen lösning
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Iordningsställande
av allmän plats

Linet 2, bygglov
12
2018.096 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-25
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.096 SBN

Linet 2, bygglovBygglov för carportar
(2017-0752)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 2 st carportlängor inrymmande totalt 10 bilplatser
på fastigheten Linet 2.
Carportarna ersätter de tidigare carportar som fanns på fastigheten men brann ner i oktober
2017. Placeringen av de aktuella carportarna är något förändrad i samband med
återuppbyggnaden, på inrådan av räddningstjänsten.
De nya carportarnas storlek och utformning kommer att vara likadan som de nerbrunna
carportarna. Detta innebär 2 st carportlängor som utformas med en träkonstruktion med en
byggnadsarea på 65 m2 (12,9 x 5 meter) vardera, samt ett pulpettak med en byggnadshöjd i
framkant på ca 2,6 meter. Byggnaderna utförs med samma markhöjd som befintliga
parkeringsplatser. Byggnaderna placeras 2,5 meter från närmsta fastighetsgräns, mot Linet
3.
Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan DP 72, Detaljplan för Alingsås, Kv Linet m.m.,
daterad 2001-01-23. Byggnaderna placeras på punktprickad mark, mark som enligt
detaljplanen inte får bebyggas.
Yttranden
Berörda grannar, Tuvebo 1:10, Linet 3, Örnen 5, Örnen 7, Örnen 9, Örnen 23, Örnen 24 och
Örnen 25, har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttranden har inkommit från samtliga
tillfrågade, utan invändningar mot förslaget.
Bedömning
Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då byggnaderna placeras på punktprickad
mark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.
Bygglov bedöms kunna beviljas för åtgärden trots att den avviker från detaljplanens
bestämmelser, då avvikelsen bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser
ett angeläget gemensamt behov, i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 31 c
§.
Åtgärden bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen. Berörda
sakägare har ingenting att erinra mot åtgärden.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 c § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
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Utsedd kontrollansvarig är Anders Glantz, S Larmgatan 16, 441 16 Göteborg. K-behörighet,
SP SC0033-12, giltig t.o.m. 2021-11-27.
Upplysningar
Utsedd byggnadsinspektör för åtgärden är Tobias Andersson, telefon 0322-616261
alternativt tobias.andersson@alingsas.se. Kontakta byggnadsinspektören för information om
vad som krävs inför startbesked.
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.
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 11 076 kronor.
Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bifogad information Hur man överklagar.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om bygglov
Planritning
Sektionsritning
Situationsplan
Situationsplan, med måttsättning

2017-11-09
2017-12-04
2017-12-04
2017-12-04
2018-04-09

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Tuvebo 1:10, Linet 3, Örnen 5, Örnen 7, Örnen 9, Örnen 23, Örnen
24, Örnen 25), Kontrollansvarig, Byggnadsinspektör (TA), GIS-handläggare fk, PoIT, Akten.

Godkännande chef
Titel

Martin Frank Cederbom
Titel
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Översiktskarta
Linet 2
Bygglov för carportar

o

50

0

50

100

150

200

250

300

350 [m]

1:4 000

Page 108 of 232

Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2015

Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-06-18

Linet 2
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 2 st carportlängor inrymmande totalt 10 bilplatser
Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan DP 72, Detaljplan för Alingsås, Kv Linet m.m., daterad 2001-0123. Byggnaderna placeras på punktprickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

•

Bygglov bedöms kunna beviljas för åtgärden trots att den avviker från detaljplanens bestämmelser, då avvikelsen
bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.

•

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

Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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1

Simmenäs 1:80, bygglov
13
2018.071 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-24
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.071 SBN

Simmenäs 1:80, bygglov för enbostadshus
(2017-0807)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Simmenäs 1:80.
Byggnaden uppförs i två plan och får en byggnadsarea på 110 m2. Takvinkeln blir delvis 34
grader, delvis 27 grader. Byggnadens FG (golvhöjd) blir + 67,5. Byggnaden får en
byggnadshöjd på 7,1 meter. Byggnaden placeras 4,7 meter från närmaste tomtgräns.
Byggnaden utformas med träpanel i ljus kulör, takbeläggningen blir röda betongpannor.
På fastigheten ligger ett mindre bostadshus som kommer att rivas i samband med den tänkta
åtgärden.
Fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan, ÖP 95:
R5. Område med bebyggelsetryck: Jord-/skogsbruksmark klass B/3. Landsbygden hålls
levande genom en varsam komplettering med nya bostäder/verksamheter. Spridd
bebyggelse bör undvikas. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan.
R9. Område med stort rekreationsvärde: Vid pågående och eventuellt förändrad mark- (och
vatten-) användning skall särskild hänsyn tas till områdets rekreationsvärde (orördhet, natur/kulturvärde, vattenkvalité o dyl.)
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av tomtmark för befintligt fritidshus.
Byggnadsplatsen ligger inom ett område med normal radonrisk.
Infartsväg till bostaden är tänkta att ansluta till Slinkebovägen. Byggnaden är tänkt att
anslutas till gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp.
Strandskyddsdispens har beviljats för den aktuella åtgärden 2017-06-05, SBN § 91.
Yttranden
Miljöskyddskontoret skriver i sitt yttrande 2018-01-12:
Om rivningsavfallet innehåller farligt avfall ska den som söker rivningslov och entreprenören
se till att avfallet transporteras och omhändertas av godkänd transportör och mottagare.
Farligt avfall kan skada hälsa och miljön och ska därför sorteras ut direkt på platsen. Det får
inte blandas med annat avfall och det ska förvaras torrt och på ett sätt så att det inte kan
spridas till omgivningen. Rivningsplan med beskrivning av vilka avfallsslag som finns och hur
de ska omhändertas behövs.
Tekniska förvaltningen, avfallsavdelningen, skriver i sitt yttrande 2017-12-19:
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Enskilda/gemensamma avloppsanläggningens kopplingspunkt skall placeras högst 25 meter
från tömningsfordonets tilltänkta uppställningsplats.
Berörda grannar, Simmenäs 1:1, Simmenäs 1:65 och Simmenäs 1:74, har givits möjlighet att
yttra sig i ärendet.
Yttrande har inkommit från samtliga tillfrågade, utan invändningar mot förslaget.
Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms förenlig med de rekommendationer som finns i kommunens
översiktsplan, ÖP 95. Bostadshuset uppförs på en fastighet som redan sedan tidigare är
använd som bostadsfastighet. Åtgärden ses som en naturlig utveckling av det aktuella
området och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Åtgärden bedöms inte ligga inom ett område som är utsatt för trafikbuller. En
trafikbullerberäkning har därför inte begärts in.
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 Anders Johansson, Lärketorpsvägen 41, 441 60 Alingsås. Nbehörighet, SP SC0528-14, giltig t.o.m. 2019-08-11.
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 Tobias Andersson, telefon 0322-616261 alternativt
tobias.andersson@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.

Page 112 of 232

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 40 960 kronor.
Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bifogad information Hur man överklagar.

Handlingar som tillhör beslutet:
Bygglovsansökan
Situationsplan, nybyggnadskarta
Plan- och sektionsritning
Fasadritning, väst och syd
Fasadritning, öst och norr

2017-12-07
2017-12-07
2017-12-07
2017-12-07
2017-12-07

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Simmenäs 1:1, Simmenäs 1:65, Simmenäs 1:74), Kontrollansvarig,
Byggnadsinspektör (TA), GIS-handläggare fk, PoIT, Akten.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Martin Frank Cederbom
Bygglovsarkitekt
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Översiktskarta
Simmenäs 1:80
Bygglov för enbostadshus
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Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-06-18

Simmenäs 1:80
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

•

Fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.

•

Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan, ÖP 95:

•

–

R5. Område med bebyggelsetryck.

–

R9. Område med stort rekreationsvärde.

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

Översiktskarta ortofoto
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1

Sollebrunn 19:61, bygglov
nybyggnad av garage, avslag
14
2018.109 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-28
Josefin Persson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.109 SBN

Sollebrunn 19:61, Bygglov Nybyggnad av garage (avslag)
(2018-0101)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-02-09 och avser bygglov för nybyggnad av garage med en storlek på
6,0 x 12,0 meter (72m2).
För fastigheten gäller byggnadsplan B176B, Byggnadsplan för del av Sollebrunns tätort
(Område vid Tosseberget), lagakraftvunnen 23 februari 1973. Enligt detaljplanen får
huvudbyggnad jämte garage- och uthusbyggnad icke uppta större sammanlagd areal än 200
m2 varav fristående garage- eller uthusbyggnad får inte uppta större sammanlagd areal än
40 m2. Vidare anges att garagebyggnad skall uppföras på ett avstånd av minst 2,0 meter från
den gräns mot granntomt, som ligger på samma sida om byggnaden som den med a-b
betecknade gränsen för kvarteret. I detta fall avses tomtgräns mot nordväst.
Befintlig byggnad har, enligt det hos oss arkiverade ursprungliga lovet (givet 1972), en
uppmätt byggnadsarea på sammanlagt 163,6 m2, samt tillbyggnad om 15 m2 (givet 1995).
Befintlig huvudbyggnad uppgår därmed till 178,6 m2. Utöver detta finns ett befintligt garage
om 31,5 m2 (lov givet 1973), men detta avses rivas till förmån för det nya garaget.
Avvikelser
Enligt inlämnad ansökan avses ett garage om 72 m2 att uppföras, vilket innebär 32 m2 mer
än tillåtet (80 % överyta avseende tillåten yta för garage). Fastigheten kommer totalt att
bebyggas med ca 250 m2, vilket innebär 50 m2 mer än tillåtet (25 % överyta avseende den
totala ytan).
Vidare avses garaget även enligt inlämnad ansökan att placeras på ett avstånd om 0,3 meter
till tomtgräns mot nordväst, vilket innebär en avvikelse på 1,7 meter närmare tomtgräns än
tillåtet.
Kommunicering
Negativ kommunicering har skickats till sökande den 27 april 2018 med möjlighet att yttra sig
på samhällsbyggnadskontoret förslag om avslag för den ansökta åtgärden.
Sökande har den 10 maj 2018 inkommit med ett yttrande innehållande bilagor från tidigare
beslut. Sökande redovisar att grannar har fått bygglov beviljat med större totala ytaavvikelser
än det som sökande nu ansöker om. I deras beslut anser man att utbyggnader på totala
ytaavvikelser på 27 % är av mindre avvikelser. Man hänvisar också till att tomternas storlek
ligger till grund i detta beslut. Tomternas storlek i de bygglov som beviljas har varit mellan
1100-1323 m2 vilket innebär betydligt mindre än sökandes tomt som är på ca 1755 m2.
Sökande hävdar därför enligt rättviseprincipen att bygglov skall beviljas.
Följande beslut redovisas som bilagor:


Sollebrunn 19:30, Tillbyggnad av garage (1991-04-23, § 138)
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Enligt detaljplan får tomt bebyggas med en största sammanlagd area om 160 m2, varav
uthus får uppta 40 m2. Befintligt bostadshus är 123 m2 och garage 38 m2. Nu önskas en
tillbyggnad av garage om 38,3 m2. Total sammanlagd yta blir då 199,3 m2.
Tillbyggnad placeras inom område med byggrätt förutom ett hörn som placeras 3,5 m
från tomtgräns.
Stadsarkitektens yttrande: Föreslagen tillbyggnad överskrider planbestämmelserna med
25 %. Detta bedöms som mindre avvikelse med hänsyn till tomternas storlek,
tillbyggnadens placering inom område med byggrätt, förutom mindre del som kommer
närmre tomtgräns än 4,5 m, och utformningen på tillbyggnaden.


Sollebrunn 19:29, Tillbyggnad av enbostadshus (1995-08-30, § 40)

Enligt detaljplan får tomt bebyggas med en största sammanlagd area om 160 m2.
Befintligt bostadshus är 163,5 m2 och nu önskas tillbyggnad om 40,3 m2. Total
sammanlagd yta blir då 203,8 m2, vilket innebär att högsta tillåten byggnadsarea
överskrids med 27 %.
Stadsarkitektkontorets yttrande: Med hänsyn till tomtens storlek (1101 m2), berörda
grannars godkännande, att fastigheten gränsar mot parkmark samt att tillbyggnaden
placeras inom område med byggrätt bedömer stadsarkitektkontoret avvikelsen från
detaljplan som mindre avvikelse.


Sollebrunn 19:28, Tillbyggnad av enbostadshus (2017-07-03, § D 509)

Enligt detaljplan får byggnaders sammanlagda area inte överstiga 160 m2, därav
komplementbyggnad 40 m2.
Befintligt bostadshus (inkl. garage) är 150,18 m2 och nu önskas tillbyggnad om 27,3 m2.
Total sammanlagd yta blir då 177,48 m2, vilket innebär att högsta tillåten byggnadsarea
överskrids med 11 %.
Bedömning
Bestämmelser
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL), ska ett bygglov ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan om åtgärden bland annat överensstämmer med detaljplanen och
uppfyller vissa krav i andra och åttonde kapitlen i plan- och bygglagen.
I 9 kapitlet 31 b § PBL sägs att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges
för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med
detaljplanens syfte eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
I förarbetena till plan- och bygglagen (prop. 1985/86:1 s. 714) anges att smärre avsteg – t.ex.
att placera en byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark samt överskridande av
tillåten byggnadsarea för att en bättre planlösning ska kunna uppnås bör kunna medges som
en liten avvikelse.
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Motivering
Bygglov kan inte beviljas enligt 9 kapitlet 30 §, PBL med anledning av att den ansökta
åtgärden är planstridig. Då åtgärden strider mot detaljplanen får bygglov ändå beviljas om
åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och om avvikelsen är liten. En bygglovsprövning
och bedömning av avvikelse görs i varje enskilt ärende och vid tidpunkten för prövning.
I mål P 8754-12 (2013-02-18) beslutade mark- och miljööverdomstolen att ett överskridande
av byggnadsarean med 17 m2 var betydande i relativa mått då avvikelsen uppgick till 17 %.
Avvikelsen kunde därmed inte ses som liten. Gällande detaljplan hade en tillåten
byggnadsarea om 100 m2.
I mål P 8824-13 (2014-01-30) beslutade mark- och miljööverdomstolen att ett överskridande
av den tillåtna byggnadsarean med 40,6 m2 (27 %) inte kunde anses vara en liten avvikelse.
Gällande detaljplan hade en tillåten byggnadsarea om 150 m2.
Av praxis enligt ovan framgår att avvikelser om 17 m2 (17 %) samt 40,6 m2 (27 %) har
ansetts vara för stora för att kunna ses som en liten avvikelse. Aktuell överyta avseende
tillåten byggnadsarea för garage är 32 m2 (80 %) samt totalt sett på fastigheten är överytan
50 m2 (25 %). Med hänvisning till ovan rättsfall bedöms att avvikelsen avseende överyta inte
kan ses som liten.
Vad gäller avvikelsen om avstånd till tomtgräns så kommer 20,4 m2 (28 %) av garagets yta
placeras närmare tomtgräns än tillåtet. Av förarbeten till plan- och bygglagen framgår att en
placering av byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark kan ses sen en liten
avvikelse. I detta fall avses inte byggnad placeras på s.k. punktprickad mark men båda
bestämmelserna avser placeringsbestämmelser utanför ”byggrätten”. I jämförelse så
placeras nu garage 1,7 m utanför byggrätten. Med hänvisning till detta bedöms att avvikelsen
avseende placering av garage närmare tomtgräns än tillåtet inte heller kan ses som liten.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att avvikelsen som ansökan innehåller inte
bedöms vara liten och inte heller att åtgärden är av begränsad omfattning och behövs för att
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed avslag av ansökan.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av
garage på fastigheten Sollebrunn 19:61. Detta med anledning av att avvikelsen inte ses som
liten enligt 9 kap 31 b §, plan- och bygglagen.
Upplysningar
Avgift för avslag tas ut med 3558 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bifogad information Hur man överklagar.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan
Nybyggnadskarta
Plan-, fasad- och sektionsritning
Yttrande från sökande inkl. bilagor

Ankomstdaterad:
2018-02-09
2018-03-02
2018-03-02
2018-05-11
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Beslutet ska skickas till
Sökande, Akten.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Josefin Persson
Bygglovshandläggare
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Handläggare:
Josefin Persson
SBN-datum:
2018-06-18

Sollebrunn 19:61
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning
X

Avtal Överlåtelser Projektering

Sammanfattning
• Ansökan avser nybyggnad av garage om 72 m2 (6,0 x 12,0 meter)
• För fastigheten gäller byggnadsplan B176B.. Enligt detaljplanen får huvudbyggnad jämte garage- och
uthusbyggnad icke uppta större sammanlagd areal än 200 m2. varav garage- eller uthusbyggnad max
40 m2. Garage skall uppföras på ett avstånd av minst 2,0 meter (mot nordväst).
• Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för
nybyggnad av garage på fastigheten Sollebrunn 19:61. Detta med anledning av att avvikelsen inte
ses som liten enligt 9 kap 31 b §, plan- och bygglagen.

Översiktskarta

Situationsplan

Ritning
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Iordningsställande
av allmän plats

Stadsskogen 1:1, bygglov
15
2018.103 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-29
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.103 SBN

Stadsskogen 1:1. Bygglov för 2 st flerbostadshus
(2018-0168)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus på fastigheten Stadsskogen
1:1.
Hus B uppförs i 5 plan plus suterrängvåning och kommer att inrymma 20 st
bostadslägenheter plus tillhörande förrådsutrymmen, tvättstuga samt teknikutrymmen i
souterrängvåningen. Byggnaden får en byggnadsarea på 310 m2 och en bruttoarea på 1 857
m2 .
Hus B är tänkt att utföras med en färdig golvhöjd (FG) på + 93,2 för souterrängplanet och FG
+ 96,2 för plan 1. Byggnaden är tänkt att utformas i ljusbeige kulör med mörkabruna inslag
vid sockel, fönster och balkonger. Byggnaden kommer att utformas med pulpettak med svart
takpapp som takbeläggning. Solceller kommer att placeras på delar av taket.
Hus C uppförs i 3 plan och kommer att inrymma 6 st bostadslägenheter plus en
restauranglokal i bottenplanet. Byggnaden får en byggnadsarea på 182 m2 och en bruttoarea
på 435 m2.
Hus C är tänkt att utföras med en färdig golvhöjd (FG) på + 92,0 för bottenplanet och FG +
92,5 för bottenplanets soprum. Byggnaden är tänkt att utformas i ljusbeige kulör med
mörkabruna inslag vid sockel, fönster och balkonger. Byggnaden kommer att utformas med
pulpettak med svart takpapp som takbeläggning. Solceller kommer att placeras på delar av
taket.
Ett parkeringshus kommer att byggas norr om stadsskogsgatan bredvid befintligt idrottshall,
ca 50 meter från de tänkta flerbostadshusen, för att tillgodose det tillkommande behovet av
parkeringsplatser. Parkeringshuset är planerat att uppföras så att det är färdigställt innan
inflyttning sker för flerbostadshusen. Ett skriftligt avtal finns mellan Fabs och Alingsåshem
som garanterar att de aktuella flerbostadshusen (Hus B och C) samt intilliggande
flerbostadshus (Hus A) får tillgång till 43 st parkeringsplatser i det aktuella området.
Sökanden har även redovisat att de tänkt tillhandahålla bilpool för de boende i
flerbostadshusen, därmed görs en reduktion på parkeringstalet med 20 %.
Cykelparkering med skärmtak kommer att anläggas i anknytning till flerbostadshusen.
Möjlighet till cykelförvaring inomhus kommer att finnas i lägenhetsförråden i bottenplan på
Hus A och Hus B. Sophanteringen kommer att lösas i ett separat miljöhus som samnyttjas av
de tre flerbostadshusen.
Byggnaden är tänkt att anslutas till kommunalt vatten, avlopp och dagvatten.
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Det aktuella området ligger inom detaljplan, DP 154, Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m.
söder om Stadsskogsgatan, lagakraftvunnen 2010-06-29.
Bygglov har, i delegationsbeslut § D 069 daterat 2018-01-25, Dnr 2017-0703, beviljats för
intilliggande flerbostadshus, Hus A.
Yttranden
Ärendet och avvikelsen från detaljplanen har kungjorts via Alingsåskuriren 2018-05-16 och
Alingsås tidning 2018-05-17. Inga synpunkter på ärendet eller avvikelsen har inkommit.
Bedömning
Hus B avviker från gällande detaljplan då detaljplanen föreskriver att det femte våningsplanet
endast får utföras med en area motsvarande maximalt 70 % av byggnadens byggnadsarea. I
det ansökta förslaget är den femte våningen fullstor, likt underliggande våningar.
Anledningen till avvikelsen är att byggnaden uppförs med en utformning av våningsplanen
som inte går att justera då de utförs enligt en standardiserad modell. Det översta
våningsplanet kan därför inte utföras med annorlunda utformning än underliggande
våningsplan.
Avvikelsen bedöms motiverad och bygglov bedöms kunna beviljas för åtgärden trots att den
avviker från detaljplanens bestämmelser, då avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med
detaljplanens syfte, i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 31 b §. Att
byggnadens översta våning blir fullstor istället för 70 % av byggnadens byggnadsarea
bedöms godtagbart och innebär inte någon betydande olägenhet för omgivningen. Hus A,
som uppförs detaljplanenligt i 7 våningar, blir fortfarande den visuellt mest dominerande
byggnaden i området.
Hus C bedöms överensstämma med detaljplanens bestämmelser.
Antalet parkeringsplatser, i presenterad parkeringslösning, bedöms uppfylla kraven i
parkeringsnormen för Alingsås kommun, beslutad 2016.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Utsedd kontrollansvarig för åtgärden är Bengt-Åke Hellstadius, Järnvägsplatsen 1, 524 30
Herrljunga. K-behörighet SC1138-12, giltig t.o.m. 2022-02-28.
Villkor
Innan slutbesked kan utfärdas för den aktuella byggnaden måste ett tillräckligt antal
parkeringsplatser finnas tillgängliga för de boende i flerbostadshusen (kallade Hus A, Hus B
och Hus C) i enlighet med inlämnad beräkning av antalet parkeringsplatser för området.
Upplysningar
Tekniskt samråd ska hållas. Beträffande tidpunkt, kontakta kommunens byggnadsinspektör
Håkan Söderberg på telefon 0322-616273, alternativt hakan.soderberg@alingsas.se.
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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 Samhällsbyggnads-nämnden skyldig att
påföra byggherren en byggsanktionsavgift.
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.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
Lovavgift tas ut med 145 693 kronor.
Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bifogad information Hur man överklagar.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om bygglov
Situationsplan, L-31-1-001
Planritning, Hus B, Entréplan, A-40-1-B00
Planritning, Hus B, Plan 1-5, A-40-1-B10
Sektionsritning, Hus B, A-40-2-201
Fasadritning, Hus B, A-40-3-B01
Fasadritning, Hus B, A-40-3-B02
Planritning, Hus C, Entréplan, A-40-1-C00
Planritning, Hus C, Plan 1, A-40-1-C01
Planritning, Hus C, Plan 2, A-40-1-C02
Planritning, Hus C, Takplan, A-41-1-C00
Sektionsritning, Hus C, A-40-2-C01
Fasadritning, Hus C, A-40-3-C01
Överenskommelse parkeringsplatser
Utlåtande tillgänglighet

2018-02-28
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2018-02-28
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2017-10-24
2018-05-25

Beslutet ska skickas till
Sökanden, Grannar fk (Ädellövsskogen 1, Ädellövsskogen 2, Ädellövsskogen 3,
Bergakungen 1, Sagoskogen 1), Kontrollansvarig, Byggnadsinspektör (HS), GIShandläggare fk, TF(GIC) fk, PoIT, Akten.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Martin Frank Cederbom
Bygglovsarkitekt
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Översiktskarta
Stadsskogen 1:1
Bygglov för 2 st flerbostadshus
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Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2015

Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-06-18

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

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

•

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Det aktuella området ligger inom detaljplan, DP 154, Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. söder om
Stadsskogsgatan, lagakraftvunnen 2010-06-29.
Hus B avviker från gällande detaljplan då detaljplanen föreskriver att det femte våningsplanet endast får utföras
med en area motsvarande maximalt 70 % av byggnadens byggnadsarea. I det ansökta förslaget är den femte
våningen fullstor, likt underliggande våningar.
Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b § Plan- och bygglagen.
Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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1

Hyndered 1:7, förhandsbesked
16
2018.098 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-25
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.098 SBN

Hyndered 1:7, förhandsbeskedFörhandsbesked, nybyggnad av
enbostadshus
(2018-0839)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Hyndered
1:7. Byggnaden utformas med två våningar och en byggnadsarea på 180 m2.
Fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan för Alingsås kommun, ÖP 95:
R7. Område med stort naturvärde: Vid pågående mark- (och vatten-) användning skall
särskild hänsyn tas till den vetenskapliga naturvården. Förordnanden enligt naturvårdslagen
kan aktualiseras.
R9. Område med stort rekreationsvärde: Vid pågående och eventuellt förändrad mark- (och
vatten-) användning skall särskild hänsyn tas till områdets rekreationsvärde (orördhet, natur/kulturvärde, vattenkvalité o dyl.).
Den föreslagna byggplatsen ligger inom riksintresse för naturvård enligt Miljöbalken
(Risveden) samt inom riksintresse för friluftsliv (Risvedenområdet).
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av ängsmark/jordbruksmark.
Byggnadsplatsen ligger inom ett område med normal radonrisk.
Fastighetens storlek är 104 800m2. Fastigheten är inte tänkt att styckas av. På Hyndered 1:7
ligger sedan tidigare ett befintligt bostadshus med tillhörande gårdsbyggnader, dessa
påverkas ej av den sökta åtgärden.
Ny infartsväg till byggnadsplatsen kommer behöva anordnas. Infartsvägens anslutning sker
till Skepplandavägen. Byggnaden är tänkt att anslutas till enskilt vatten och avlopp.
Yttranden
Tekniska förvaltningen, Avfallsavdelningen, skriver i sitt yttrande 2018-01-04:
Enskilda avloppsanläggningens kopplingspunkt skall placeras högst 25 meter från
tömningsfordonets tilltänkta uppställningsplats. Avfallshämtning sker vid Skepplandavägen.
Berörda grannar, Hyndered 1:4, Hyndered 1:5, Hyndered 1:18, Björsbo 1:7, Björsbo 1:8 och
Boråsen 1:13, har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttranden har inkommit från samtliga
tillfrågade, utan invändningar mot förslaget.
Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms förenlig med de rekommendationer som finns i kommunens
översiktsplan, ÖP 95. Den aktuella platsen bedöms inte ha några särskilda natur-,
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kulturvärden eller andra allmänna intressen. Den tänkta åtgärden ses som en naturlig
utveckling av det aktuella området och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för
omgivningen. Åtgärden bedöms inte strida mot riksintresset för naturvård eller riksintresset
för frilufslivet, då inga unika värden för riksintressena har identifierats på platsen.
Åtgärden placeras på ängsmark/betesmark. Den aktuella marken bedöms dock inte vara
brukningsvärd jordbruksmark, då jordlagret där är tunt och det på ett flertal ställen inom
området sticker upp berg i dagen. Åtgärden bedöms därmed inte strida mot bestämmelserna
i Miljöbalken 3 kap. 4 §. Den del av det aktuella området där marken lämpar sig för jordbruk
lämnas utanför den aktuella exploateringen, då sökanden där tänkt sig bedriva ett småskaligt
jordbruk.
Infartsväg bedöms kunna anordnas till den tänkta tomten. Infartsvägens exakta utformning
och placering avgörs inte i förhandsbeskedet.
Åtgärden bedöms inte ligga inom ett område som är utsatt för trafikbuller. En
trafikbullerberäkning har därför inte begärts in.
Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 4 kap. § 2.
Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. § 17,
med nedan givna villkor.
Villkor
Infartsväg till byggnadsplatsen ska utformas så att den är tillgänglig för exempelvis ambulans
och brandbil.
Innan bygglov kan utfärdas ska tillstånd från Trafikverket erhållas angående anslutning till
statlig väg (Skepplandavägen).
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte
inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Tillstånd för enskilt avlopp ska vara utfärdat av Miljöskyddskontoret innan bygglov kan
beviljas.
Intill den tänkta tomten finns en stenmur samt en åkerholme som kan vara biotopskyddade.
Om något av dessa påverkas av byggnationen behöver dispens från biotopskyddet sökas
hos Länsstyrelsen.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i senare bygglov.
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Avgift för förhandsbesked tas ut med 14 683 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan, Hyndered 1:7

2017-12-20
2018-05-24

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Hyndered 1:4, Hyndered 1:5, Hyndered 1:18, Björsbo 1:7, Björsbo
1:8, Boråsen 1:13), POIT.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Martin Frank Cederbom
Bygglovsarkitekt
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Översiktskarta
Hyndered 1:7
Förhandsbesked för enbostadshus
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Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-06-18

Hyndered 1:7
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och
sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan för Alingsås kommun, ÖP 95:
–
–

•

R7. Område med stort naturvärde.
R9. Område med stort rekreationsvärde:

Förslag till beslut: Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas.
Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

Kullen 1:1, förhandsbesked
17
2018.097 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-24
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.097 SBN

Kullen 1:1, förhandsbeskedFörhandsbesked, nybyggnad av
enbostadshus
(2017-0782)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Kullen 1:1.
Byggnaden utformas med en våning samt inredd vind och en byggnadsarea på ca 110 m2.
Fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan, ÖP 95:
R3. Område för jord/skogsbruk och andra verksamheter: Jord/skogsbruk klass B/3. En
levande landsbygd skall eftersträvas genom en generös inställning till komplettering med nya
bostäder/verksamheter.
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av naturmark/ängsmark.
Byggnadsplatsen ligger inom ett område med normal radonrisk.
Den aktuella delen av fastigheten (Kullen 1:1) är vid positivt förhandsbesked tänkt att
fastighetsregleras ihop med den befintliga fastigheten Kullen 1:2, och utökar därmed
storleken på Kullen 1:2 med ca 1 200 m2. På Kullen 1:2 ligger ett befintligt bostadshus, detta
påverkas dock inte av den tänkta åtgärden. Kullen 1:2 har en befintlig fastighetsarial på
4 927 m2.
Tillfartsväg till byggnadsplatsen är tänkt att ansluta till befintlig infartsväg för Kullen 1:2 som
ansluter till Driveslättsvägen. Byggnaden är tänkt att anslutas till enskild anläggning för
vatten och avlopp.
Yttranden
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, skriver i sitt yttrande 2017-07-27:
Enskilda/gemensamma avloppsanläggningens kopplingspunkt skall placeras högst 25 meter
från tömningsfordonets tilltänkta uppställningsplats. Sophämtning sker utmed
Driveslättsvägen.
Berörda grannar, Kullen 1:3, Kullen 1:4, Långared 15:1, Långared 15:4, Långared 2:16 och
Ingelund 1:1, har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttranden har inkommit från Kullen
1:4, Långared 15:1, Långared 15:4, Långared 2:16 och Ingelund 1:1, utan invändningar mot
förslaget.
Fastighetsägaren till Kullen 1:3 skriver i sitt yttrande inkommet 2018-04-16:
När man väljer att bo på landet är det för mig viktigt att känna ett lugn och att slippa känna
sig påpassad. Att då få ett permanentboende med nära avstånd och dessutom på en högre
höjd så medför det inget positivt i det avseendet (idag ekar samtal ner till mig). Men anläggs
vägen till huset på ett sätt att den inte syns ifrån mitt då minskas buller och även insyn. Sker
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detta har jag inget att invända mot bygget. OBS! att det gamla servitutet på väg ligger på en
högre höjd och då bör flyttas mot en lägre med ökat avstånd från mitt hus. När samma
person idag äger marken för det gamla servitutet och även köpt fastigheten Kullen 1:2 som
ägt servitutet bör detta inte vara något större problem. Detta skulle ge mig ökad trivsel och
med det en bättre miljö för mig.
Sökanden har informerats om yttrandet från Kullen 1:3. Sökanden har efter dialog med
fastighetsägaren till Kullen 1:3 inte hittat någon lösning som båda parter är överens om,
varpå sökanden valt att gå vidare det ursprungliga förslaget.
Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms förenlig med de rekommendationer som finns i kommunens
översiktsplan, ÖP 95. Översiktsplanen anger att en levande landsbygd skall eftersträvas
genom en generös inställning till komplettering med nya bostäder/verksamheter. Den tänkta
åtgärden ses som en naturlig utveckling av det aktuella området och bedöms inte medföra
någon betydande olägenhet för omgivningen.
Det finns en befintlig infartsväg med servitut till bostadshuset på fastigheten Kullen 1:2. Den
befintliga infartsvägen bedöms kunna användas även för detta tillkommande bostadshus.
Infartsvägens exakta utformning och placering avgörs inte i förhandsbeskedet.
Åtgärden bedöms inte ligga inom ett område som är utsatt för trafikbuller. En
trafikbullerberäkning har därför inte begärts in.
Platsen bedöms inte ha några särskilda natur-, kulturvärden eller andra allmänna intressen.
Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 4 kap. § 2.
Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. § 17,
med nedan givna villkor.
Villkor
Infartsväg till byggnadsplatsen ska utformas så att den är tillgänglig för exempelvis ambulans
och brandbil.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte
inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i senare bygglov.
Avgift för förhandsbesked tas ut med 14 683 kronor. Faktura sänds separat.
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Hur beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar.

Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan, 1:2000
Översiktskarta

2017-11-24
2017-11-24
2017-11-24

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Kullen 1:4, Långared 15:1, Långared 15:4, Långared 2:16, Ingelund
1:1), Sakägare rek mb (Kullen 1:3), POIT.

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Martin Frank Cederbom
Bygglovarkitekt
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Översiktskarta
Kullen 1:1
Förhandsbesked för enbostadshus
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Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-06-18

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

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•
•

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och
sammanhållen bebyggelse.
Översiktsplanen, ÖP 95: R3. Område för jord/skogsbruk och andra verksamheter: Jord/skogsbruk
klass B/3. En levande landsbygd skall eftersträvas genom en generös inställning till komplettering
med nya bostäder/verksamheter.
Förslag till beslut: Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas.
Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

Magra 1:13, förhandsbesked
18
2018.099 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-24
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.099 SBN

Magra 1:13, förhandsbeskedFörhandsbesked, nybyggnad av
enbostadshus
(2018-0022)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Magra
1:13. Byggnaden utformas med en våning och en byggnadsarea på ca 174 m2.
Fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan för Alingsås kommun, ÖP 95:
R3. Område för jord/skogsbruk och andra verksamheter: Jord/skogsbruk klass B/3. En
levande landsbygd skall eftersträvas genom en generös inställning till komplettering med nya
bostäder/verksamheter.
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av ängsmark/betesmark.
Byggnadsplatsen ligger inom ett område med normal radonrisk.
Den befintliga fastighetens storlek är 98 638 m2, uppdelat i 3 skiften. Det aktuella skiftet är ca
25 400 m2. Fastigheten är, vid positivt förhandsbesked, tänkt att fastighetsregleras. Den
tänkta tomten får en storlek på ca 3 000 m2.
Infartsväg till tomten är tänkta att ansluta till den befintliga väg som leder ut till Magravägen.
Byggnaden är tänkt att anslutas till enskilt vatten och avlopp. Miljöskyddskontoret har 201805-18 (delegationsbeslut 250/18) utfärdat ett tillstånd för enskild avloppsanläggning för den
aktuella åtgärden.
Yttranden
Berörda grannar, Magra 1:4, Magra 1:14, Magra 4:3, Höggärdet 1:13, har givits möjlighet att
yttra sig i ärendet. Yttranden har inkommit från Magra 1:4, Magra 4:3, Höggärdet 1:13, utan
invändningar mot förslaget.
Fastighetsägare till Magra 1:14 skriver i sitt yttrande:
Jag vill inte ha väg över min åker.
Sökanden har efter att yttrandet inkom ändrat placeringen av infartsvägen så att den delvis
går över Magra 4:3 istället för Magra 1:14. Fastighetsägarna till Magra 4:3 har godkänt den
tänkta sträckningen.
Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms förenlig med de rekommendationer som finns i kommunens
översiktsplan, ÖP 95. Översiktsplanen anger att en levande landsbygd skall eftersträvas
genom en generös inställning till komplettering med nya bostäder/verksamheter. Den tänkta
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åtgärden ses som en naturlig utveckling av det aktuella området och bedöms inte medföra
någon betydande olägenhet för omgivningen.
Åtgärden placeras på ängsmark/betesmark. Den aktuella marken bedöms dock inte på grund
av sin storlek och sitt skick vara brukningsvärd jordbruksmark och strider därmed inte mot
bestämmelserna i Miljöbalken 3 kap. 4 §.
Infartsväg bedöms kunna anordnas till den tänkta tomten. Infartsvägens exakta utformning
och placering avgörs inte i förhandsbeskedet.
Åtgärden bedöms inte ligga inom ett område som är utsatt för trafikbuller. En
trafikbullerberäkning har därför inte begärts in.
Platsen bedöms inte ha några särskilda natur-, kulturvärden eller andra allmänna intressen.
Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 4 kap. § 2.
Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. § 17,
med nedan givna villkor.
Villkor
Infartsväg till byggnadsplatsen ska utformas så att den är tillgänglig för exempelvis ambulans
och brandbil.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte
inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i senare bygglov.
Avgift för förhandsbesked tas ut med 14 652 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan

2018-01-15
2018-01-15

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Magra 1:4, Magra 4:3, Höggärdet 1:13), Sakägare rek mb (Magra
1:14), POIT.
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Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Martin Frank Cederbom
Bygglovsarkitekt
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Översiktskarta
Magra 1:13
Förhandsbesked för enbostadshus
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Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-06-18

Magra 1:13
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och
sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan för Alingsås kommun, ÖP 95:
–

•

R3. Område för jord/skogsbruk och andra verksamheter: Jord/skogsbruk klass B/3. En levande landsbygd skall
eftersträvas genom en generös inställning till komplettering med nya bostäder/verksamheter.

Förslag till beslut: Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas.
Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

Attholmen 1:34,
strandskyddsdispens
19
2018.105 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-29
Anna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.105 SBN

Attholmen 1:34, strandskyddsdispens för anläggande av tillfartsväg och
parkeringsplats
(2018-0276)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggande av ny tillfartsväg och parkeringsplats till
ett enbostadshus och garage på fastigheten Attholmen 1:34.
Enbostadshus och garage med tillhörande tomtplats är tänkta att placeras utanför
strandskyddsområdet. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
garage har lämnats in och handläggs separat.
Fastigheten styckades av 2005 sedan byggnadsnämnden hade meddelat positivt
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus alternativt fritidshus samt uthus/garage
(2003-12-09, beslut § 289, Dnr 2003-0372). Bygglov söktes inte för nybyggnad inom
giltighetstiden för detta förhandsbesked och fastigheten bebyggdes inte.
Platsen för den ansökta åtgärden utgörs av gallrad blandskog (huvudsakligen tall, gran och
björk). En skogsväg löper idag där den tänkta tillfartsvägen och parkeringsplatsen är tänkta
att anläggas. Tillfartsvägen är tänkt att bli ca 6 meter bred. Avstånd till strandlinjen är ca 280
meter. En fri passage ner mot sjön finns sydväst om fastigheten Attholmen 1:34.
Fastigheten berörs av översiktsplanen ÖP 95 (antagen 1998-01-28):
”R2 Långsiktigt bestående skogsbruk: skogsbruksmark klass 1-2. Åtgärder får inte vidtas
som hindrar ett rationellt skogsbruk.”
Bedömning
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 2 p anger att inom ett strandskyddsområde får inte byggnader
eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om
det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha
fått färdas fritt. 7 kap 15 § 3 p 3 p anger att inom ett strandskyddsområde får inte
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i punkt 1 och 2.
Enligt 7 kap 18 b § anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från förbuden i 15
§, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1
och 2 Lag (2009:532).
Enligt MB 7 kap 18 c § 3 p får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet av
eller dispensen avser behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 3 föreligger för den ansökta
åtgärden: Anläggningen (tillfartsväg och parkeringsplats) måste för sin funktion ligga inom
strandskyddsområdet och behovet kan inte tillgodoses utanför området. Att anlägga en helt
ny väg utanför strandskyddsområdet för att angöra fastigheten bedöms inte som en
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ekonomiskt rimlig lösning då fastigheten ligger i direkt anslutning till Tegelkärrsvägen och är
tänkt att angöras från denna.
Åtgärden bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till strandområdet, och den bedöms inte
innebära någon väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Beredning
Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.
Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av tillfartsväg och
parkeringsplats på fastigheten Attholmen 1:34 med stöd 7 kap 18 c § p 3 miljöbalken (MB).
Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området behövs för en
anläggning som för sin funktion måste ligga vid inom strandskyddsområdet och behovet kan
inte tillgodoses utanför området.
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 byggnadsarbeten innan bygglov
erhållits.
Sökanden erinras om att 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.

Beslutet ska skickas till
Sökande, Länsstyrelsen-natur Mkv, Akten.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om strandskyddsdispens (reviderad)
Situationsplan
Flygfoto, översikt befintligt

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Ankomststämplad:
2018-05-25
2018-05-21
2018-05-29

Anna Jonsson
Bygglovarkitekt
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Attholmen1:34

Handläggare:
Anna Jonsson
SBN-datum:
2018-06-18

Strandskyddsdispens

X

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

•
•
•

•

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för ny tillfartsväg och parkering till nytt enbostadshus och garage.
Enbostadshus, garage och avloppsanläggning är tänkt att förläggas utanför strandskyddsområdet. Ansökan om förhandsbesked handläggs separat.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 3 föreligger för den ansökta åtgärden
(området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga inom strandskyddsområdet).
Åtgärden bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till strandområdet och den bedöms inte innebära
någon väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet.
FÖRSLAG TILL BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för ny tillfartsväg
och parkering.
Översiktskarta

Tomtplats och placering
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Foto

Hjälmared 1:51,
strandskyddsdispens
20
2018.102 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-25
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.102 SBN

Hjälmared 1:51. Strandskyddsdispens för markarbeten
(2018-0093)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för markarbeten på fastigheten Hjälmared 1:51.
De aktuella markarbetena innebär sprängning och grävning som behöver göras på
fastigheten för att möjliggöra kommande ledningsdragning för anslutning till kommunalt
vatten och avlopp, mellan befintligt bostadshus och anslutningspunkt i gata. Det för
sprängningen aktuella området finns markerat på situationsplanen tillhörande ansökan.
Ledningarna dras inom befintlig tomtmark. Efter att dragningen av vatten- och
avloppsledningarna genomförts kommer bostadens infartsväg justeras och ledas upp så att
en parkeringsyta skapas invid befintligt bostadshus.
Åtgärden utförs inom strandskyddat område för sjön Färgen. Strandskyddet för Färgen är
300 meter. Avståndet från åtgärden till vattnet blir ca 120 meter.
Det aktuella området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Delsjö- Härskogenområdet), samt
inom primär skyddszon för Färgens ytvattentäkt.
Den aktuella åtgärden genomförs inom ett område med områdesbestämmelser, OB 5,
Områdesbestämmelser för Sundet-Skämningared, daterade 1990-04-24.
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 det aktuella området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknas betydelse
för strandskyddets syften, samt att området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg,
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
Bedömning
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 3 p anger bland annat att inom ett strandskyddsområde får inte
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar.
Enligt MB 7 kap 18 b § anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från förbuden
i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a
§ 1 och 2. Lag (2009:532).
Enligt MB 7 kap 18 c § 1 p får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet
eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
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Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger. Den tänkta
åtgärden utförs inom befintlig tomtplats och påverkar inte allmänhetens tillgång till området.
Den aktuella platsen bedöms inte innehålla några särskilda naturvärden eller andra
utmärkande värden för strandskyddet. Åtgärden bedöms inte påverka förutsättningarna för
djur- och växtlivet.
Åtgärden bedöms inte strida mot riksintresset för friluftsliv, då den utförs inom befintlig
tomtplats.
Anslutningen till kommunalt vatten och avlopp bedöms inte kunna genomföras utan att
sprängning behöver ske, då tomten innehåller en stor del berg i dagen. En ledningsdragning
där berg inte passeras bedöms inte genomförbar. Den tänkta ledningsdragningen bedöms
skälig med tanke på befintlig placering av anslutningspunkt i gatan utanför tomten.
Den tänkta tillfartsvägen till parkeringsytan intill bostadshuset bedöms inte strida mot
strandskyddets syften, då den placeras inom befintlig tomtplats. Åtgärden bedöms inte utöka
befintligt tomtplats eller hemfridszon.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för markarbeten i
samband med ledningsdragning för kommunalt vatten och avlopp, samt förlängning av
infartsväg på fastigheten Hjälmared 1:51.
Hela fastigheten, i enlighet med inlämnad situationsplan, bedöms vara ianspråktagen som
tomtplats. Tomtplatsavgränsning redovisas därför inte separat.
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.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om strandskyddsdispens (reviderad)
Situationsplan

2018-05-25
2018-05-17

Beslutet ska skickas till
Sökande, Länsstyrelsen-natur Mkv, Akten.
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Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Martin Frank Cederbom
Bygglovsarkitekt
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Översiktskarta
Hjälmared 1:51
Strandskyddsdispens för sprängning
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Hjälmared 1:51

Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-06-18

Strandskyddsdispens

X

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

Ansökan avser strandskyddsdispens för markarbeten.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger (området
är redan ianspråktaget). Ingen utökning av hemfridszonen sker. 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

Kärrbogärde 3:11,
strandskyddsdispens
21
2018.106 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-25
Anna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.106 SBN

Kärrbogärde 3:11, strandskyddsdispens för nybyggnad av garage (2018-0114)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av ett garage, som komplementbyggnad
till bostadshuset på fastigheten Kärrbogärde 3:11.
Garagebyggnaden är tänkt att uppföras mellan huvudbyggnaden och en stallbyggnad, i
kanten av den befintliga grusade gårdsplanen som ligger på en platå (+ 71,5 m ö h) ca 17
meter ovanför sjön Sävelången.
Bakom den tänkta byggnadsplatsen finns en utgrävd slänt och sedan tar kuperad naturmark
vid. Slänten grävdes ut av en tidigare ägare till fastigheten för att anlägga tennisbana, men
denna anlades aldrig. Naturtypen bakom det tänkta garaget är lövskog med inslag av tall.
Avstånd till strandlinje från den tänkta byggnadsplatsen är ca 105 meter.
Garagebyggnaden är tänkt att bli ca 20 meter lång och 7 meter bred med en byggnadshöjd
på 3 meter och en totalhöjd på 3,5 meter. Garaget får tre stora portar mot gårdsplanen och
en dörr på gaveln mot söder. Fasaderna mot naturmarken i öster och i norr har inga fönster
eller dörrar. Byggnadsarea för det nya garaget blir ca 141 m2. I slänten bakom och vid sidan
av garagebyggnaden är det tänkt att anläggas en ca 0,7 m hög stödmur mot den sluttande
naturmarken.
Den befintliga huvudbyggnaden har en byggnadsarea på ca 350 m2.
Den befintliga fastighetens storlek är 37 000 m2, varav ca hälften utgörs av ianspråktagen
tomtplats/park och hälften är kuperad naturmark.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Den föreslagna
byggnadsplatsen berörs av Fördjupad översiktsplan för Hemsjö – Ingared (1998-03-25):
”R9 OMRÅDE MED STORT REKREATIONSVÄRDE: Vid pågående och eventuellt förändrad
användning skall särskild hänsyn till områdets rekreationsvärde (orördhet, natur/kulturvärde, vattenkvalité, o dyl).”
Fastigheten Kärrbogärde 3:11 gränsar till ett Natura 2000-område. Avstånd från den tänkta
byggnadsplatsen till Natura 2000-området är ca 20 meter.
Fastigheten är omnämnd i Kulturmiljöprogram för Alingsås kommun: ”Miljön består av en
herrgårdsliknande anläggning, med huvudbyggnad och parkanläggning, vilka ligger på en
höjd med omgivande öppna fält, som sluttar ner mot Sävelången. (…)”
För den tänkta åtgärden krävs bygglov utifrån Plan- och bygglagen. Detta prövas i ett
separat ärende.
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 det aktuella området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknat betydelse för
strandskyddets syften.
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Bedömning
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 1 p anger bland annat att inom ett strandskyddsområde får inte
nya byggnader uppföras.
Enligt 7 kap 18 b § anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från förbuden i 15
§, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1
och 2 Lag (2009:532).
Enligt MB 7 kap 18 c § 1 p får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet av
eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger för den tänkta
komplementbyggnaden/garaget. Den tänkta byggnadsplatsen är en del av en grusad
gårdsplan som idag tjänar som uppställningsplats för bilar med mera. Den nya byggnaden
bedöms inte uppta större yta än vad som tidigare är ianspråktaget och bedöms inte verka
avhållande utanför den sedan tidigare ianspråktagna ytan. Åtgärden bedöms inte påverka
allmänhetens tillgång till strandområdet, och den bedöms inte innebära någon väsentlig
förändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Beredning
Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.
Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på
fastigheten Kärrborgärde 3:11 med stöd av 7 kap 18c § p1 miljöbalken (MB).
Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Tomtplatsbestämning är markerad på separat karta.
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 förhandsbesked och strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörjas
byggnadsarbetet innan bygglov erhållits.
Sökanden erinras om att 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.

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

Page 193 of 232

Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om strandskyddsdispens
Karta med tomtplatsbestämning och tänkt
placering av ny byggnad
Situationsplan
Ritningar garage

Ankomststämplad:
2018-02-12
2018-05-24
2018-02-12
2018-05-24

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Anna Jonsson
Bygglovarkitekt
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Kärrbogärde 3:11

Handläggare:
Anna Jonsson
SBN-datum:
2018-06-18

Strandskyddsdispens

X

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•

•

Ansökan avser strandskyddsdispens för ny komplementbyggnad/garage.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger (området är redan
ianspråktaget) för garagebyggnaden. Åtgärden bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till
strandområdet och den bedöms inte innebära någon väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och
växtlivet.
FÖRSLAG TILL BESLUT:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för ny garagebyggnad.

Översiktskarta

Tomtplats och placering
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Foto

Skämningared 5:1,
strandskyddsdispens
22
2018.082 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-28
Kristina Ödling

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.082 SBN

Skämningared 5:1, Strandskyddsdispens för nybyggnad av
pumpstation för kommunalt VA, (Byggreda 2017-0705)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-10-26 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation
för kommunalt VA. Ett träd kommer att flyttas.
Bygglovansökan behandlas i separat beslut.
Sökande är: ALINGSÅS KOMMUN, Tekniska förvaltningen VA avdelningen, 44181
ALINGSÅS.
Platsen:
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd (300 meter) från sjön Färgen.
Platsen ligger inom områdesplan OB 5 ”Områdesbestämmelser för Sundet-Skämningared”
Laga kraft vunnen 1992-03-26.
Platsen är naturmark som nyttjas som betesmark för får. Ett träd skall fällas men ersättas
enligt ansökan. Mindre vattendrag finns på platsen och kommer kulverters
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…”
Platsen ingår i primär zon Färgens vattenskyddsområde. Exempelvis kräver schaktning mer
än 200 m3 tillstånd av Miljöskyddsnämnden.
Åtgärden:
Den föreslagna pumpstationen mäter ca 11 kvm. Pumpstationen har en byggnadshöjd på ca
2,3 meter och en nockhöjd på ca 3,4 meter.
En grusad tillfarts-/serviceväg med grässådd anordnas från Färgesundsvägen. Utbredning
enligt ritning VA-plan pkt 408 Ritning nr 1358-54.
Bräddsump anordnas enligt ritning VA-plan nr 1358-54. Befintligt träd på bräddsumpen
flyttas och omplanteras enligt överenskommelse med markägaren.
Sökanden har varit i kontakt med Alingsås kommunekolog. Kommunekologen har inkommit
med följande yttrande:
”… Vid båda pumpstationera finns vattendrag som det enligt ritningarna skall läggas trummor
i för att underlätta vändplan. Jag har meddelat att det måste tas kontakt med Länsstyrelsen i
fråga om vattenverksamhet och om det behöver sökas tillstånd för det. Vad gäller träden så
har jag ingen åsikt gällande det enstaka trädet som ska tas ned i Skämningared…”
Särskilt skäl Strandskyddsdispens
Sökanden har angett två särskilda skäl för dispens från strandskyddet.
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-

Nr 3. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området.
Nr 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan ske utanför området.

Sökandens motivering för hur grunden för strandskyddsdispens uppfylls:
”Alingsås kommun utvidgar med kommunalt vatten och avlopp utmed Färgens östra strand.
Huvudsyftet är att minska miljöbelastningen från enskilda avloppsanläggningar till
Färgensjöarna som är kommunens huvudvattentäkt.
Området är i dagsläget använt för djurhållning. Åtgärd och byggnad kommer inte påverka
möjligheten till fortsatt djurhållning eller orsaka förändrad tillgång för allmänhet till området.”
Vattenverksamhet
Sökanden skriver i sitt yttrande (bilagt beslutet i sin helhet) gällande förslagets eventuella
påverkan på befintliga vattendrag:
”… Bedömning. Vattendraget är mindre eller måttligt vattenförande under stora delar av året
och med informationen ovan kan det betraktas som mindre känsligt eller relativt okänsligt. I
detta fall göra VA-avdelningen (beställaren) bedömningen att undantagsregeln kan tillämpas
då det är tydligt att varken allmänheten eller enskilda intressen skadas genom
vattenverksamhetens/anläggningsarbetet inverkar på vattenförhållandena. Entreprenören
kommer vidta lämpliga försiktighetsmått för att förhindra grumling om riks för detta anses
föreligga. Åtgärder för att förhindra grumling i vattendrag är:
1. Anpassa arbetet till period med små eller inga flöden och/eller
2. Mekaniska som kan bestå av krossmaterial, geotextil, filtermattor.”

Bedömning och lagrum
Byggnadens material, kulör och utformning behandlas i kommande bygglov.
Miljöbalken 3 kap 6 § säger:
”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden
som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.”
Åtgärden bedöms inte skada riksintresset för naturmiljö.
Miljöbalken 7 kap 15 § säger:
” 15 § Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars
skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag
(2009:532).”
Miljöbalken 7 kap 18 a säger:
” 18 b § Kommunen får i det enskilda fallet 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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Pumpstationen ingår i ett större projekt med avsikt att säkra kommunens vattentäkt genom
att ansluta fastigheter inom området till kommunalt VA. Pumpstationen ger långsiktiga
fördelar för bostadsområdet och kommunen i stort då det ansluts till kommunalt VA. Att ett
(1st) träd fälls eller flytas inom den utpekade plasten inom strandskyddat område bedöms
vara rimligt för att möjliggöra den tänkta åtgärden. Allmänhetens tillgång till området bedöms
inte påverkas. Växt och naturliv bedöms inte påverkas.
Strandskyddsdispens tillstyrks utifrån det särskilda skälet: MB 7 kap 18 c
- Nr 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan ske utanför området.
Vattenverksamhet
Enligt Miljöbalken 11 kap kan arbeten vid vattendrag vara tillståndspliktig vattenverksamhet. I
”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” ”står: ”Det är utövaren av eventuell
vattenverksamhet som har ansvaret för att avgöra om tillstånd behöver sökas och som har
bevisbördan om en tvist uppstår.”
Sökanden har i detta fallet angett att man gjort bedömningen att undantagsregel kan
tillämpas.

Förslag till beslut
Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18 c § p 5 miljöbalken (MB). Särskilt skäl
för undantag från strandskyddsbestämmelserna är:
Nr 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan ske utanför området.
Tomtkarta tas ej fram då åtgärden inte tilldelas någon tomtplats.

Upplysningar
Beslutet 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 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.
Åtgärden kan kräva tillstånd av/anmälan till Miljöskyddsnämnden.
Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 10 304 kronor. Faktura sänds separat.
Avgift för nybyggnadskarta kan tillkomma.
Hur beslut kan överklagas Formulär 1.
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Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan
VA –plan 1358-54
Fasad plan och sektionsritning byggnad
Sökanden om vattenverksamhet

Inkom:
2017-10-26(justerad 2018-04-19)
2018-05-21
2017-10-26
2018-05-21

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökanden, Länsstyrelsen-natur Mkv, Fastighetsägare Skämningared 5:1 fk Akten.

Ulrika Samuelsson
Plan och bygglovchef

Kristina Ödling
Bygglovarkitekt
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Översiktskarta
Strandskyddsdispens
Skämningared 5:1
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Skämningared 5:1

Strandskyddsdispens

X

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

SAMMANFATTNING
Sammanfattning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.

•

Den föreslagna pumpstationen mäter ca 3,2x3,2m, nockhöjden ca 3,4 m.
En grusad tillfarts-/serviceväg anordnas från Färgesundsvägen.

•

FÖRSLAG TILL BESLUT:
Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18 c § p 5 miljöbalken (MB).
Särskilt skäl: Nr 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

•

Tomtplatskarta tas ej fram då åtgärden inte tilldelas någon tomtplats.

2018-05-30

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Pumphus

•

Ortofoto
Översiktskarta

Handläggare:
Kristina Ödling
SBN-datum:
2018-06-18

Situationplan

Situationkarta
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1

Simmenäs 1:69,
strandskyddsdispens
23
2018.107 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-25
Anna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.107 SBN

Simmenäs 1:69, strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbostadshus (2018-0111)
Ärendebeskrivning
Ansökan av ser strandskyddsdispens för nybyggnad av ett komplementbostadshus
(”attefallshus”) på fastigheten Simmenäs 1:69.
En befintlig komplementbyggnad (14 m2) finns på tomten idag, men denna kommer att rivas.
Det nya komplementbostadshuset är tänkt att placeras i tomtens sydvästra hörn, mestadels
på samma plats som den byggnad som kommer att rivas.
Avstånd till strandlinjen blir ca 60 meter; avstånd till på Slinkebovägens mitt blir ca 8 meter
och avstånd till befintlig huvudbyggnad blir ca 11 meter.
Komplementbyggnaden är tänkt att placeras med långsidan parallellt med Slinkebovägen
och gaveln mot stranden (Mjörn). Byggnadens södergavel är utformad med ett öppningsbart
glasparti på ca 6,5 m2, och byggnadens västergavel med ett glasparti på ca 4 m2.
Komplementbostadshuset placeras ca 6,5 meter in på befintlig tomtplats.
Komplementbostadshuset blir 5,8 meter långt och 4,2 meter brett. Byggnadsarean blir 25 m2
och nockhöjden blir 4 meter.
Komplementbyggnaden är tänkt att anslutas till kommunalt vatten och avlopp när detta
dragits fram till området.
Fastigheten berörs av områdesbestämmelser OB 2 (laga kraft vunnen 1989-05-30) med
syfte att bevara områdets karaktär som ett stadsnära sommarstugeområde.
För den tänkta åtgärden krävs en anmälan om bygglovsbefriad (ej bygglovspliktig) åtgärd.
Anmälan har lämnats in och handläggs separat av Samhällsbyggnadskontoret.

Bedömning
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 1 p anger bland annat att inom ett strandskyddsområde får inte
nya byggnader uppföras.
Enligt 7 kap 18 b § anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från förbuden i 15
§, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1
och 2 Lag (2009:532).
Enligt MB 7 kap 18 c § 1 p får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet av
eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger för den tänkta
komplementbyggnaden/garaget. Den nya byggnaden bedöms inte uppta större yta än vad
som tidigare är ianspråktaget och bedöms inte verka avhållande utanför den sedan tidigare
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ianspråktagna ytan. En uppglasad fasad mot sjön kan ha en avhållande effekt på
allmänheten, men i och med att byggnaden placeras ca 6,5 meter in på tomtplatsen bedöms
åtgärden inte påverka allmänhetens tillgång till strandområdet. En fri passage finns mellan
strandlinjen och den nya byggnaden. Åtgärden bedöms inte innebära någon väsentlig
förändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Beredning
Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.
Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbostadshus på fastigheten Simmenäs 1:69 med stöd 7 kap 18 c § p1 och 2
miljöbalken (MB).
Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Tomtplatsbestämning är markerad på separat karta.
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 förhandsbesked och strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörjas
byggnadsarbetet innan bygglov erhållits.
Sökanden erinras om att 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.

Beslutet ska skickas till
Sökande, Länsstyrelsen-natur Mkv, Akten.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om strandskyddsdispens
Flygfoto med tomtplatsbestämning och tänkt
placering av ny byggnad
Situationsplan
Ritning komplementbostadshus

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Ankomststämplad:
2018-03-09
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-02

Anna Jonsson
Bygglovarkitekt
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Simmenäs 1:69

Handläggare:
Anna Jonsson
SBN-datum:
2018-06-18

Strandskyddsdispens

X

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

•

Ansökan avser strandskyddsdispens för nytt komplementbostadshus (”attefallshus”).
Befintlig komplementbyggnad (friggebod) rivs. Ny byggnad uppförs på samma plats.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger för
komplementbostadshuset (området är redan ianspråktaget). Åtgärden bedöms inte påverka
allmänhetens tillgång till strandområdet och den bedöms inte innebära någon väsentlig förändring av
livsvillkoren för djur- och växtlivet.
FÖRSLAG TILL BESLUT:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nytt komplementbostadshus.
Översiktskarta

Tomtplats och placering
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Foto

Svanvik 1:32,
strandskyddsdispens
24
2018.083 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-28
Kristina Ödling

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.083 SBN

Strandskyddsdispens Nybyggnad av pumpstation för kommunalt VA SVANVIK
1:32 (byggreda dnr 2017-0725)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-10-30 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation
för kommunalt VA. Ett till två träd kommer fällas.
Bygglovansökan behandlas i separat beslut.
Sökande är: ALINGSÅS KOMMUN, Tekniska förvaltningen VA avdelningen, 44181
ALINGSÅS.
Platsen:
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd (300 meter) från sjön Färgen.
Platsen ligger inom områdesplan OB 4 ”Områdesbestämmelser för Svanvik” Laga kraft
vunnen 1990-07-23.
Platsen är en svagt sluttande gräsbevuxen naturmark med mindre vattendrag samt ett antal
större ekar.
Platsen ligger inom utpekad kulturmiljö Landsförsamlingen 19. Hulabäck Skaftared Kullabo.
Kan komma att påverka tänkt utformningen i kommande bygglov.
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…”
Platsen ingår i primär zon Färgens vattenskyddsområde. Exempelvis kräver schaktning mer
än 200 m3 tillstånd av Miljöskyddsnämnden.
Åtgärden:
Den föreslagna pumpstationen mäter ca 3,1 x 3,1 = 9,6 kvm. Pumpstationen har en
byggnadshöjd på ca 2,3 meter och en nockhöjd på ca 3,2 meter. Material, kulör och
utformning behandlas i kommande bygglov.
En asfalterad tillfarts-/serviceväg anordnas från Svanviksvägen. En vägbom hindrar biltrafik.
Bräddsump anordnas enligt ritning VA-plan pkt 57 Ritning nr 1358-55.
Träd - en ek behöver fällas där tänkt bräddssump skall placeras.
En ek, där den nya tillfartsvägen ansluter till Svanviksvägen säger sökanden ”inte kan
garanteras.”. Tillfartsvägen och pumphuset har flyttats något i reviderat förslag för att kunna
rädda ytterligare två ekar i förhållande till tidigare förslag.
Sökanden har varit i kontakt med Alingsås kommunekolog. Kommunekologen har inkommit
med följande yttrande:
”… Vid båda pumpstationera finns vattendrag som det enligt ritningarna skall läggas trummor
i för att underlätta vändplan. Jag har meddelat att det måste tas kontakt med Länsstyrelsen i
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fråga om vattenverksamhet och om det behöver sökas tillstånd för det. … Däremot i Svanvik
där det handlar om 3-4 stora fina ekar anser jag att man bör beakta dessa träd och ta ner så
få som möjligt. Att ta ned träden där magasinet skall ligga är ok om det inte går att flytta
magasinet så att det hamnar i bättre läge, men träd för pumphuset och framförallt de två som
berörs av vägen bör få kunna stå kvar.”
Sökanden har efter detta yttrande flyttat pumphus och förflyttat vägdragningen något för att
spara så många träd som möjligt.
Särskilt skäl StrandskyddsdispensSökanden har angett två särskilda skäl för dispens från strandskyddet.
- Nr 3. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området.
- Nr 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan ske utanför området.
Sökandens motivering hur grunden för dispens uppfylls:
”Alingsås kommun utvidgar med kommunalt vatten och avlopp utmed Färgens östra strand.
Huvudsyftet är att minska miljöbelastningen från enskilda avloppsanläggningar till
Färgensjöarna som är kommunens huvudvattentäkt.
Åtgärd och byggnad kommer inte påverka möjligheten till fortsatt oförhindrad tillgång till
strandremsa eller orsaka förändrad tillgång för allmänhet till området.”
Vattenverksamhet Sökanden skriver i sitt yttrande (bilagt beslutet i sin helhet) gällande förslagets eventuella
påverkan på befintliga vattendrag:
”… Bedömning. Vattendraget är mindre eller måttligt vattenförande under stora delar av året
och med informationen ovan kan det betraktas som mindre känsligt eller relativt okänsligt. I
detta fall göra VA-avdelningen (beställaren) bedömningen att undantagsregeln kan tillämpas
då det är tydligt att varken allmänheten eller enskilda intressen skadas genom
vattenverksamhetens/anläggningsarbetet inverkar på vattenförhållandena. Entreprenören
kommer vidta lämpliga försiktighetsmått för att förhindra grumling om riks för detta anses
föreligga. Åtgärder för att förhindra grumling i vattendrag är:
1. Anpassa arbetet till period med små eller inga flöden och/eller
2. Mekaniska som kan bestå av krossmaterial, geotextil, filtermattor.”

Bedömning och lagrum
Kulturmiljö
Byggnaden ligger inom utpekad kulturmiljö. Byggnadens material, kulör och utformning
behandlas i kommande bygglov. Ytskikt på väg kan komma att ändras.
Miljöbalken 3 kap 6 § säger:
”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden
som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.”
Åtgärden bedöms inte skada riksintresset för naturmiljö.

Page 223 of 232

Miljöbalken 7 kap 18 a säger:
” 18 b § Kommunen får i det enskilda fallet 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).”
Pumpstationen ingår i ett större projekt med avsikt att säkra kommunens vattentäkt genom
att ansluta fastigheter inom området till kommunalt VA. Pumpstationen ger långsiktiga
fördelar för bostadsområdet och kommunen i stort då det ansluts till kommunalt VA. En (1st)
ek fälls bedöms vara rimligt för att möjliggöra den tänkta åtgärden. Ytterligare en (1st) ek,
kan vara svår att bevara, men skall i möjligaste mån bevaras utifrån att det är en gammal,
stor ek. Allmänhetens tillgång till området bedöms inte påverkas. Växt och naturliv bedöms
inte påverkas.
Strandskyddsdispens tillstyrks utifrån det särskilda skälet: MB 7 kap 18 c
- Nr 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan ske utanför området.
Vattenverksamhet
Enligt Miljöbalken 11 kap kan arbeten vid vattendrag vara tillståndspliktig vattenverksamhet. I
”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” ”står: ”Det är utövaren av eventuell
vattenverksamhet som har ansvaret för att avgöra om tillstånd behöver sökas och som har
bevisbördan om en tvist uppstår.”
Sökanden har i detta fallet angett att man gjort bedömningen att undantagsregel kan
tillämpas.

Förslag till beslut
Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18 c § p 5 miljöbalken (MB). Särskilt skäl
för undantag från strandskyddsbestämmelserna är:
Nr 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan ske utanför området.
Tomtkarta tas ej fram då åtgärden inte tilldelas någon tomtplats.

Upplysningar
Beslutet 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 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.
Åtgärden kan kräva tillstånd av/anmälan till Miljöskyddsnämnden.
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Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 10 304 kronor. Faktura sänds separat.
Avgift för nybyggnadskarta kan tillkomma.
Hur beslut kan överklagas Formulär 1.

Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan
VA –plan nr 1358-55
Plan och sektionsritning
Sökanden om vattenverksamhet

Inkom:
2017-10-30 (justerad/signerad 2018-04-25)
2018-05-21
2017-10-30
2018-05-21

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökanden, Länsstyrelsen-natur Mkv, Fastighetsägare Svanvik 1:32 fk, Akten.

Ulrika Samuelsson
Plan och bygglovchef

Kristina Ödling
Bygglovarkitekt
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Översiktskarta
Strandskyddsdispens
Svanvik 1:32
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Svanvik 1:32

Strandskyddsdispens

X

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

SAMMANFATTNING
Sammanfattning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.

•

Den föreslagna pumpstationen mäter 3,1 x 3,1 m, nockhöjden 3,2 m.
En tillfarts-/serviceväg anordnas från Svanviksvägen.

•

FÖRSLAG TILL BESLUT:
Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18 c § p 5 miljöbalken (MB).
Särskilt skäl: Nr 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

•

Tomtplatskarta tas ej fram då åtgärden inte tilldelas någon tomtplats.

2018-05-30

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Pumphus

•

Ortofoto
Översiktskarta

Handläggare:
Kristina Ödling
SBN-datum:
2018-06-18

Situationplan

Situationkarta
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