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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-07-06
Helen Ashman

Samhällsbyggnadsnämnden

2016.430 SBN

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Brunnshusallén 2-10
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-23 om ”Strategisk plan för
bebyggelseutveckling våren 2017 – hösten 2019” där uppdraget att upprätta denna
detaljplan ingår.
Syftet med planen är att möjliggöra för äldreboendet att öka antalet våningar på bebyggelsen
på de två norra flyglarna där gällande detaljplan endast medger två-tre våningar, samt öka
antalet våningar på den södra flygeln för hemtjänstpersonal och dagcentral, där gällande
detaljplan endast medger en våning. Hänsyn ska tas till intilliggande kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och kulturmiljö.
Beredning
Planläggning sker med standardförfarande och beslut om samråd avgörs av
Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen upprättas genom byggherredriven planprocess.
Planen tas fram med planavtal.
Ärendet gick upp för beslut om samråd 2018-03-19, § 40, men återremitterades enligt
följande: ”Återremiss med motiveringen huskropparna ska utformas som tre våningar plus
tydligt markerad, indragen vindsvåning - inte som nuvarande förslag med fyra våningar plus
vind för ventilation. Vindsvåningens takutformning behöver bättre anpassas till husfasadens
utformning.”
Byggherren har därefter reviderat förslag till detaljplan i samråd med
samhällsbyggnadskontoret. Utformningen av bebyggelsen har tydligare anpassats till
kulturmiljön, bl a med en markerad sockelvåning. Ventilationens placering har flyttats från
vind till källare vilket medfört en sänkning av nockhöjden med ca 2 meter. Taket har fått en
tydligare/skarpare lutning och ett indrag har säkerställts på de norra flyglarnas översta
våningsplan. Revideringarna medför att två lägenheter färre kan inrymmas jämfört med
tidigare förslag.
Vård- och äldreomsorgens förvaltningschef har genom en skrivelse/yttrande till
samhällsbyggnadsnämnden, som bifogas som beslutsunderlag till ärendet, beskrivit
konsekvenserna av vad fler revideringar enligt återremissen skulle innebära.
Gränsdragningen mellan bostäder och vård är inte alltid enkel och det bedöms därför
lämpligt att kombinera användningarna B (bostad) och D (vård) i detaljplanen. Även K
(kontor) tillåts och C (centrum) i en mindre del av fastigheten. I Flerårsstrategi 2018-2020
finns följande uppdrag från KS: ”Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utforma mer
generella detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.”
Markens bedöms med sitt centrala läge vara lämplig för ett flertal olika ändamål, däribland
äldrebostäder, kontor och bostäder. Detaljplanen är följaktligen flexibel och generell i sin
användning, vilket också medför att det i framtiden skulle vara möjligt att uppföra exempelvis
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enbart bostäder eller kontor på fastigheten. Det skulle generera ett högre p-tal än vad de
planerade äldrebostäderna medför. P-normen för bostäder och kontor uppfylls i dagsläget
inte. För att antalet parkeringsplatser inte ska begränsa flexibiliteten av markens användning
i framtiden bedöms det därför som rimligt att en sådan prövning av tillräckligt antal
parkeringsplatser kan ske i ett framtida bygglovsskede utifrån då aktuell p-norm. Detta
förtydligas genom en upplysning på plankartan. Detaljplanen begränsas således inte till
osäkerhetsfaktorer som vi inte kan svara på idag, så som människors framtida resmönster
och parkeringsbehov, eller framtida lösningar så som positiva mobilitetstjänster i form av ex
bilpool eller samutnyttjande.
Förslaget redovisas i Plan- och illustrationskarta samt Planbeskrivning.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget till markanvändning inte ger en betydande
miljöpåverkan.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget till markanvändning inte ger en betydande
miljöpåverkan.
Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut på samråd enligt plan- och bygglagen
5:11-13.

Beslutet ska skickas till
Planavd

Godkännande chef
Ulrika Samuelsson

Helen Ashman
Planarkitekt
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Datum:
2018-05-03
Handläggare: Kerstin Frisk
Direktnr:
0322-617064

Till
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande till SBN i ärende om Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid
Brunnshusallén 2-10.
Konsekvenser av färre lägenheter på Brunnsgården, plan fyra.
Vård- och äldreomsorgsnämndens planering av utbyggnaden av Brunnsgårdens
äldreboende bygger på att täcka behoven för 4 års volymökningar av särskilt boende
i Alingsås. Utan det fjärde planet på Brunnsgårdens flyglar, tappar kommunen
täckningen av ökningsbehoven för ett och ett halvt år. Det kan jämföras med de
volymer som finns i något av kommunens mindre äldreboenden.
En fördröjning av processen med byggnationen, så att byggnaden inte står klar till
cirka 2022 då volymökningarna i äldreomsorgen börjar stiga på allvar, kan få
kostsamma konsekvenser för kommunen under en längre period.
Enligt nämndens lokalförsörjningsplan är behovet av bostäder, efter om- och
tillbyggnader på Bjärkegården och Brunnsgården, att ett nytt äldreboende med cirka
60 lägenheter ska uppföras med inflyttning cirka 2023. Om en fjärde våning på
Brunnsgårdens flyglar inte kan uppföras, blir istället konsekvensen att kommunen
snabbt måste kompensera bortfallet på annat sätt. Detta kan ske genom att
kommunen snarast antingen måste planera för två nya äldreboenden samtidigt runt
2023-2024 eller att bygga ett, men större, äldreboende där volymen uppgår till cirka
90 platser. Med den planering och de processer som detta kräver, är det en stor risk
att planer fördröjs och att de nödvändiga behoven inte kommer att kunna tillgodoses
den närmaste femårsperioden.
En förutsättning för att bedriva verksamheten med tillräcklig bemanning för att uppnå
god kvalitet och kostnadseffektivitet kräver minst 9-10 lägenheter på plan fyra. Detta
kan inte tillgodoses genom en indragning. Det är också svårt att minska på andra ytor
på planet eftersom det ibland krävs att enheter ska kunna delas av vid oro och risk
för hot och våld inom enheten.
Med fyra plan finns också stordriftsfördelar för gemensamma lokalutrymmen samt
markutnyttjandet. Färre lägenheter på Brunnsgården innebär att stordriftsfördelar
minskar när antalet boendeplatser minskar. Det kan exempelvis handla om
bemanning med personal av alla yrkeskategorier, men kan också har betydelse för
den gemensamma servicen i huset.

Alingsås kommun, Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 2
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-124 58
vard.aldreomsorg@alingsas.se, www.alingsas.se
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Brunnsgården är dessutom ett efterfrågat äldreboende bland Alingsåsarna och lediga
bostäder tillträds mycket snabbt, vilket talar för en satsning på detta centrala
äldreboende.

Catharina Johansson
Förvaltningschef
Vård-och äldreomsorgsförvaltningen
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Helen Ashman 0322-616264
Upprättad av Projektengagemang AB, Kerstin Säfblad

Dnr 2016.430
Samrådshandling

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

Planbeskrivning 2018-07-03 FHK
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1. Inledning
Syfte

Planhandlingar

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

Läge och areal

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

Markägare

Alingsåshem äger marken.

2. Tidigare ställningstaganden
Uppdrag

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

Detaljplaner

För området gäller följande detaljplan ” Ändring och utvidgning av
detaljplan för Alingsås BRUNNSPARKEN, mm fastställd 1992-01-20.
Genomförandetiden har gått ut för planen. Den nya detaljplanen berör
fastigheten Brunnsgården 1.

Vision 2019

Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all
planering. Bl.a. anges att ”Alingsås har en central roll i Västsveriges
utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
Alingsås har 42 000 invånare år 2019”. En av tre huvudstrategier för
genomförandet är Boende och i en bostadspolicy anges att
bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende,
lågbudgetboende, marknära boende samt boende på landet.

Kommunens flerårsstrategi

I ”Flerårsstrategi 2018-2020” anges bl.a. följande prioriterade mål:
-

Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

-

I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter

-

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

I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov

-

I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv
omställning

För skola, förskola, äldreomsorgen, individ och familjeomsorgen samt
stöd till människor med funktionsnedsättning, kultur och näringsliv gäller
budget som följs upp kontinuerligt.
Kommunen har investeringsbudget för de kommande fem åren och
tillväxtprogram för de tio år framåt. Planen revideras varje år.
Alingsås miljömål

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

Program

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

Fördjupad översiktsplan

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

Bostadsprogram

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-31 att anta” Bostadsförsörjningsprogram för Alingsås kommun 2017-2016”. Enligt detta behöver 350
bostäder per år byggas mellan 2017-2019 för att uppnå Alingsås
kommuns Vision 2019 om att befolkningsantalet ska växa till 42 000.
Antalet äldre ökar och behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder
ökar. En del äldre vill flytta till lägenhet, men tillgången till bostäder som
erbjuder ett billigare eller attraktivare boende än att bo kvar i småhus är
begränsande. Genom att möta behovet av tillgänglighetsanpassade
hyres- och bostadsrätter skapa förutsättningar för flyttkedjor där ett
småhus blir möjligt att köpa för en barnfamilj.
På grund av ökningen av antalet äldre över 80 år kommer behoven av
särskilda boendeformer att öka i högre utsträckning än tidigare. Vårdoch äldreomsorgsförvaltningen beräknar att det genomsnittligt behöver
byggas ca 60 lägenheter för särskilt boende vart tredje år från årsskiftet
2016/2017. Till 2030 prognostiseras att antalet äldre nästan kommer att
ha dubblerats jämnfört med nuvarande nivå. Ett antal av dagens
servicelägenheter anses av vård- och äldreomsorgsförvaltningen inte
vara anpassade till dagens ändamål och krav. De kan vara lämpliga
trygghetsboenden.
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3. Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
Mark och vegetation

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

Biotopskydd - alléer

I miljöbalken 7:11 finns bestämmelser om biotopskyddsområden. Enligt
Bilaga 1 till ”Förordningen (1998:1 252) om områdesskydd enligt miljöbalken” så tillhör alléer de särskilt skyddsvärda markområdena (både
enkel- och dubbelradiga). Skyddet gäller generellt utan beslut i det
enskilda fallet. Alléer har ofta höga värden för kulturmiljövården då de
visar hur landskapet har påverkats av olika slags landskapsarkitektur.
Framförallt äldre träd har också höga naturvärden.
Naturvårdsverket har i skriften ”Biotopskyddsområden” (Handbok
2012:1) gjort en vägledning om tillämpningen av miljöbalken. I denna
anges att vid upprättande av ny detaljplan ”bör förekomst av skyddade
områden beaktas vid planläggningen, annars kan det bli svårt att
genomföra planen”. Åtgärder som kan skada den skyddade biotopen kan
dispensprövas vid planläggningen.
Trädraden utefter Norra Ringgatans norra del, längs med Brunnsgården
ligger inom ”Förslag till ändring av stadsplan för Alingsås” och kommer
inte att beröras. Allén behålls intakt. Öster om Brunnsgården finns också
en allé, den är belägen utanför detaljplanen. Ett eller två träd har tidigare
tagits ner för att underlätta lastning och lossning till storköket som ligger
här. Trädsorterna varierar men det är bl.a. lönn, rödek och hörsholmsalm.
På kyrkogården, väster om kvarteret står 6-7 träd utefter
fastighetsgränsen, det är bl.a. lindar. Det är viktigt att marken utformas
med genomsläpplig beläggning.
I norr växer det höga uppvuxna björkar som tillhör det generella
biotopskyddet för alléer. Träden bedöms behöva tas ner för att underlätta
byggandet av Brunnsgården och ersättas med nya björkar när
Brunnsgården är byggt. Dispens kommer därför att sökas från det
generella biotopskyddet pga. alléns omedelbara närhet till bebyggelse,
för att ge möjlighet för verksamheten att utvecklas (8§FOM).
Dipensprövningen sker via Länsstyrelsen. Vi hävdar att biotopskyddet
kan undantas på grund av omedelbar anslutning till bebyggelse och
därmed bör betraktas som undantagen (8§FOM).
I planen anger planbeteckning n1 att marklov krävs för åtgärder som
berör alléträdens rotsystem utefter planområdets östra, västra och södra
delar. Marken ska utformas med genomsläpplig beläggning (PBL 10, 13
och 30§§).
Alléträden längs Brunnshusallén kan behöva beskäras i bygglovskedet,
vilket görs i samråd med kommunens Park- och naturavdelning.

Trädplan

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

Jordarter och risk för
skred

En översiktlig stabilitetskartering i Alingsås kommun har utförts av Sweco
VBB 2004-01-31 och av Tellstedt 2018. Tidigare geoteknisk
undersökning har gjorts av K-Konsult och har inarbetats i rapporeten. Av
den framgår att två vattendrag rinner genom Alingsås, Säveån norr om
Brunnsgården och Lillån som ligger ca 250 m söder om kvarteret. De två
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flyglarna mot norr, samt flygeln i sydväst ska rivas och återuppbyggas
med fler våningar. Någon vikt på byggnaderna finns inte. Tre byggnader
rivs och ersätts med nya högre byggnader. Markytan inom planområdet
är i princip plan. Huvudbyggnaden är troligtvis grundlagd med platta på
mark utan källare.
I stort utgörs de naturliga jordarterna inom undersökningsområdet av
svämsediment (sand), vilket mellanlagras av skikt av silt, sand och
finsand vilken vilar på lera på friktionsjord ovan berg. Friktionslagrets
möktighet är ca 16-18 meter mäktigt och därefter påträffas lera vilken
vilar på friktionsjord ovan berg. Det naturliga ytlagret är sedan tidigare
bortschaktat och ersatt av fyllnadsmaterial bestående av mulljord, grusig
sand och siltig mulljord. Sand (friktionsjord) har provtagits från ca 0,5-4 m
djup. Sanden är ett svämsediment som innehåller skikt av silt och
finsand till ca 16 meters djup och därefter skikt av silt och lera till ca 2022 meters djup. Silt och finsand är mycket flytbenäget i vattenmättat
tillstånd samt tjälfarligt. Lera (kohesionsjord) påträffades ca 16 m under
markytan. Leran uppträder först som skikt i sanden och övergår därefter
till en mer ren lera från 22 m djup. Sonderingarna har avbrutits utan
stopp ca 40 m under markytan
Vid grundläggningen av husen ska gamla grundrester och fyllnadsmaterial tas bort och schaktbottenbesiktning utförs av en erfaren
geotekniker innan grundläggningsarbetena påbörjas. Byggnaderna kan
grundläggas med förslagsvis kantförstyvad bottenplatta av betong.
Byggnadens grunder måste förses med en väl fungerande dränering,
eftersom förekommande jordar inte är självdränerande. Den naturliga
jorden ska skiljas från återfyllnadsmassorna genom geotextil. En
sättningsskiljnad kan uppstå mellan byggnad och mark.
Hydrologiska förhållanden kontrollerades och fri vattenyta förekommer
vid 2,7-2,9 meter under markytan.
Markstabiliteten har inte kontrollerats av Tellstedt. Sweco, 2004-01-31
kom fram till att marken var stabil och någon risk för ras eller skred
föreligger inte hos den oexploaterade marken. Lokala koncentrerade
laster kan däremot orsaka markbrott.
Tillfälliga schakter inom området utgörs till störta delen av sand med skikt
av silt och finsand erhålls falsk kohesion (jorden är naturligt fuktig och
fuktigheten medför att kornen trycks mot varandra och hållfastheten
ökar). Falsk kohesion försvinner när jorden blir vattenmättad eller helt
torr, varför branta schaktslänter bör undvikas.
Om grundvattenytan genombryts måste grundvattenytan sänkas
temporärt. Avsänkningen ska vara genomförd innan schakten påbörjas
och kan normalt utföras genom pumpning i filterbrunnar eller genom
länshållning.
Markföroreningar

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

Risk för översvämning
eller erosion

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

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

Natura 2000

Ett Natura 2000-område som omfattar Nolhagaviken och ett alkärr finns
på ett avstånd av ca 500 m från planområdet. Enligt 7 kap 28a §
miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000område. Området är särskilt känsligt för igenväxning och ändrad
hydrologi. Innebörden av bestämmelserna är att också verksamheter
som bedrivs utanför Natura 2000-området och som medför en betydande
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påverkan på naturområdet omfattas av bestämmelsen om tillstånd.
Byggande av ytterligare bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse
enligt den nu aktuella planen kan rimligtvis inte påverka Natura 2000områdets hydrologi, trädkontinuitet och liknande. Kommunen bedömer
att Natura 2000-området inte påverkas på ett betydande sätt. Tillstånd
enligt 7 kap 28a § miljöbalken bör därför inte behövas.
Radon

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

Fornlämningar/kulturminnen

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

Riksintressen
Riksintresse

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

Riksintresse kommunikationer

Riksintresse för kommunikationer berör inte området.

Riksintresse - natur

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

Befintligt

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

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

Nya bostäder

Brunnsgården är Alingsås kommuns mest centralt belägna äldreboende.
Det byggdes ursprungligen med trygghetsbostäder och en restaurang i
bottenvåningen samt olika aktivitets- och personallokaler. En samlingssal
byggdes under tidigt 70-tal och användes mycket de första åren. Äldre
och människor med olika funktionshinder som bor i närområdet går
nuförtiden ofta till Brunnsgården för att träffa andra men också för att
delta i olika föreningsaktiviteter.
Äldreomsorgen har idag en annan inriktning jämfört med tidigare och
man behöver bygga gruppbostäder för de sista åren i människors liv.
Behovet är stort av små bostäder med gemensamt kök och vardagsrum
och personal dygnet om.
På Brunnsgården kommer en tvåvåningsbyggnad att byggas parallellt
med Norra Ringgatan och de två flyglarna mot norr ersätts med två

Nybyggnaden mot Norra Ringgatan
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byggnader i fyra våningar med 8 gruppbostäder med sammanlagt 94
lägenheter. I tvåvåningsbyggnaden inryms kontor för hemtjänsten och för
sjuksköterskor. Mittpartiet i den befintliga treplansbyggnaden behålls och
byggs om till 2 gruppbostäder med vardera 12 lägenheter och fyra
trygghetsbostäder behållas. Bottenvåningen inrymmer servering och
lokaler för de äldre.
Bostadshusen i fyra våningar har taklägenheter. Fläktrummen är
placerade i källaren. Det är liknande lösning i tvåvåningsbyggnaden, men
fläktrummet är här placerat i den del som ligger 90 grader i förhållande till
Brunnsallén. Fläktrum i källaren innebär att källarvåningen behöver göras
högre. I den nordvästra flygelns källarvåning är det idag kommunarkiv.
Kommunarkivet ligger i källaren i den västra gaveln. Mellan de två
flyglarna är ett hus i ett plan som kan användas som arkivets ingång och
som genom en källare står i förbindelse med arkivet. Kommer man fram
till att kommunarkivet ska ligga någon annanstans kan byggrätten mellan
flyglarna användas som en trädgårdspaviljong för de äldre.
I detaljplanen regleras inte antal bostäder men däremot den
exploaterade ytan. Beroende på vilka lägenhetsstorlekar som slutgiltigt
väljs kan därför det totala antalet komma att variera. Upplåtelseform kan
inte heller regleras i detaljplanen vilket innebär att olika former av
ägande-, bostads- eller hyresrätt kan bli aktuellt. Byte av upplåtelseform
kan också komma att ske senare. Fastighetsägarens avsikt är för
närvarande att upplåtelseformen ska vara hyresrätt.
Totalt ger planen möjlighet till 4500 m2 BYA, (byggnadsarea ovan mark).
En ökning i förhållande till nuvarande BYA som är i det närmaste 4000
m2. I planen har inte 300 m2 utnyttjats men ytan bedöms behövas i fall att
husen blir bredare. Den gamla detaljplanen ger möjlighet till större BYA.

Brunnshuset ligger i fonden.
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De två norra flyglarna får byggas i fyra våningar men utformas så att en
fjärde bostadsvåning inryms i takvåningen. Bottenvåningen är i
avvikande kulör. Balkongen på utsidan görs i tre plan och så blir det
istället en terrass mot norr. Vidare blir fönstren olika i plan 1 och plan 2
och 3, både storlek och kulör. Det fjärde bostadsplanet ligger i taket med
takkupor till lägenheterna. Fönstren ska ha samma färg som taket. Det
gör att man uppfattar att huset är i tre plan. Husen har
balkonger/inglasad balkonger mot insidan i de två norra gavlarna. Det är
en frontespis i takvåningen in mot trädgården och den inglasade balkong
går upp till fyra plan.
För att möta det gamla Brunnshuset görs den sista delen på de nya
bostadshusen lägre. Vi tar bort en lägenhet på översta planet för att få
plats med en takterrass.

Gruppbostad för 12 personer. Det är två flyglar med 3 vån dvs 72 lägenheter

I takvåningen är det 11 lägenheter. Det är två flyglar dvs 22 lägenheter
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Taklägenheterna har snett innertak som inkräktar på lägenheten.

Brunnsallén med den nya byggnaden som ger intryck av att vara tre våningar.
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Bostadsgavlarna mot norr.

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

Vår/höstdagjämning

Befintlig service och
verksamheter

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

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse

Regionmuseum Västra Götaland har 2006 utarbetat rapporten
”Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås stad, utom stadskärnan”.
Ingen byggnad inom planområdet har utpekats som en viktig
kulturhistorisk miljö.
En planbestämmelse reglerar att ny-, till- och ombyggnad ska ansluta till
befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i grannskapet vad gäller
allmän karaktär och materialverkan. Brunnsgården är i tegel idag och
nybyggnaden kommer att vara i gult tegel eller skärmtegel med
sockelvåning i annan kulör.
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Gestaltning
Huset är tänkt att bli ett 0-energihus på årsbasis. Det innebär solceller på
taket. Fasaderna blir 3 våningar och fasadmaterialet blir fasadtegel eller
skärmtegel.
En planbestämmelse anger att taket ska vara brutet (med takås i husets
längdriktning).
De två norra byggnaderna ska kunna ha förhöjt väggliv inom de
inglasade balkongerna in mot gården.

Färgsättning

Brunnsgården är byggd i gult tegel med trä i rött. Även de nya husen blir i
gult tegel eller skärmtegel. Bottenvåningen på trevåningshuset ska vara
markerad i annan kulör än övriga våningar. Fönstren i bottenvåningen
ska ha annan färg än vitt. Mot Norra Ringgatan är taket i tegel men i
övrigt är husen i plåt och med solceller. Färgsättning beslutas vid
bygglovprövningen.

Terränganpassning

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

Gaturum

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

Offentligt-privat

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

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

Tillgänglighet

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

Trygghet

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

Ljussättning

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

Brunnsgården har två gårdsrum, det ena mot söder och huvudentréen,
som är halvoffentlig och den andra mot norr som är trädgård för de
boende. Här finns en trädgård med bl.a. en damm, sittplatser, vackra
blommande växter.

Skyddsrum

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

Riksintresse

Föreslagna förändringar bedöms inte skada riksintresset, Alingsås
innerstad.

Grönområde

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

Friytor

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

Våtmarker

Planområdet berörs inte av någon våtmark.

Trafik och gator
Trafik

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

Räddningsvägar

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

Gång-, cykeloch mopedtrafik

Gång-, cykel- och mopedväg finns söder om kvarteret i Norra Ringgatans
sträckning.

Trafiksäkerhet

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

Förskola

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

Parkering för bilar

Parkeringen för kvarteret behöver inte utökas till följd av den ökade
exploateringen. Idag finns 37 platser på fastigheten och det planeras i
samband med ombyggnationen för 38 parkeringsplatser på fastigheten.
Alingsås kommun har ingen p-norm för äldreboenden och
samhällsbyggnadskontoret har därför i samråd med Alingsåshem bedömt
att Göteborg Stads parkeringsnorm (2011) för servicehus/äldreboenden
kan användas som underlag vid beräkning av parkeringsbehovet i den
aktuella detaljplanen. Servicehus/äldreboenden skiljer sig från bostäder
genom att ha karaktär av vård och de boende antas inte ha möjlighet till
egen bil. Parkeringstalen för bil bygger därför på parkeringsbehov för
besökande och sysselsatta. Talen för sysselsatta tar också hänsyn till
platsens tillgänglighet med kollektivtrafik. Parkeringsnormen utgår ifrån
ett intervall på fyra steg mellan ”God tillgänglighet – Ganska god
tillgänglighet – Ganska dålig tillgänglighet och Dålig tillgänglighet” till
platsen.
”Ganska god tillgänglighet” ger parkeringstalet 1 plats/1000 BTA. Det
innebär 10 parkeringsplatser för bil. ”Ganska dålig tillgänglighet” innebär
20 parkeringsplatser för bil. I kontorsdelen på fastighetens södra del är
det planerat för hemtjänsten och sjuksköterskor, med en max BTA på ca
2000 BTA. Utifrån Göteborgs Stads parkeringsnorm för
service/äldreboenden ”Ganska dålig tillgänglighet” motsvarar det 4
parkeringsplatser för kontorsdelen. Därtill har hemtjänsten har 8 bilar i
tjänsten som står på parkeringen. Vid huvudingången finns även två
handikapplatser.
Tillsammans uppgår kravet utifrån ”Ganska dålig tillgänglighet”
sammanlagt till 34 parkeringsplatser. Totalt planeras det efter
ombyggnationen 38 p-platser på fastigheten, varav 2 stycken är
handikapplatser.
Gränsdragningen mellan bostäder och vård är inte alltid tydlig eller enkel
och det bedöms därför lämpligt att kombinera användningarna B (bostad)
och D (vård) i detaljplanen. Även K (kontor) tillåts och C (centrum) i en
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mindre del av fastigheten. Marken bedöms också med sitt centrala läge
vara lämplig för ett flertal olika ändamål, däribland både äldrebostäder,
hemtjänstlokaler, kontor och bostäder. Detaljplanen är följaktligen flexibel
i sin användning, vilket också medför att det i framtiden skulle vara
möjligt att uppföra exempelvis enbart bostäder eller kontor på
fastigheten. Det skulle i så fall generera ett högre p-tal än vad de
planerade äldrebostäderna medför (enligt Alingsås kommuns aktuella pnorm). För att antalet parkeringsplatser inte ska begränsa flexibiliteten av
markens användning i framtiden bedöms det därför som rimligt att en
sådan prövning av tillräckligt antal parkeringsplatser kan ske i ett
framtida bygglovskede utifrån aktuell p-norm, dvs. om det i framtiden
skulle bli aktuellt med en ändrad användning. Detaljplanen begränsas på
så sätt inte till osäkerhetsfaktorer som vi inte kan svara på idag, så som
människors framtida resmönster och parkeringsbehov. Vi stänger då inte
heller möjligheten till andra lösningar som skulle bli aktuella i framtiden
för att reducera behovet av parkeringsplatser, så som positiva
mobilitetstjänster i form av ex bil pool, rabatt på kollektivtrafikkort eller
samutnyttjande.
Parkering för cyklar

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

Kollektivtrafik

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

Teknisk försörjning
Vatten/avlopp

Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Dagvatten

Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt och fördröjas där så är möjligt
och lämpligt samt om så behövs genomgå rening innan det avleds till
recipient. Inom Alingsås stad: Kommunfullmäktige har i oktober 2010
antagit ”Dagvattenstrategi för Alingsås tätort” (en bilaga till ”Strategi för
vatten & avlopp i Alingsås kommun”). Tekniska nämnden har också
godkänt ”Dagvattenplan för Alingsås tätort, Del I”, daterad mars 2011.
Cowi har gjort en dagvattenutredning som ligger till grund för
detaljplanearbetet för kvarteret. Tre befintliga byggnader rivs och ersätts
med tre nya med fler våningar. Två av byggnaderna har idag källare och
kommer efter nybyggnaden fortsatt ha källare. Den tredje byggnaden har
ingen källare men får det vid nybyggnaden. Andelen hårdgjord yta inom
kvarteret kommer att förändras marginellt.
Dagvattenflöden inom området har beräknats före och efter exploatering
enligt riktlinjer i branchorganisationen Svenskt vattens publikation P110
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från 2016. Riktlinjer i Alingsås kommuns dagvattenplan har legat till
grund för utredningen.
Dagvattenhanteringen inom planområdet rekommenderas
dagvattenutredningen som en kombination av underjordiskt
kasettmagasin, dagvattenledningar och omhändertagande av dagvatten
för bevattning. Underjordiskt kassetmagasin kan ersättas av andra
fördröjande och renande möjligheter. Öppen dagvattenhantering med
lokal infiltration och fördröjning är att föredra men den tillgängliga ytan
inom planområdet är begränsad. Det måste säkerställas att byggnader
med källare inte skadas. Takavvattning via stuprör kan anslutas direkt till
ledningsnätet eller rinna via rännor till en dagvattenbrunn eller till en
vegetationsyta. Vid behov anläggs dränering. En bestämmelse i
plankartan anger att marken ska utformas med genomsläpplig
beläggning vid alléträden som angränsar till planområdets östra och
södra delar, samt kyrkogårdens träd i väster. För att möjliggöra att
dagvatten infiltreras är det av vikt att kantsten tas bort eller sänks ned
mot dessa ytor. Det är av vikt att andelen grönyta inom planområdet inte
minskar mer än marginellt.
Dräneringsvatten från husgrunderna ska pumpas upp till ledning för
dagvattenavlopp. Byggnaderna och marken ska ordnas så att
höjdsättningen medför att marken sluttar ifrån byggnaderna.
Recipient för dagvatten från planområdet är Lillån med utlopp till Säveån.
Den planerade förnyelsen av kvarteret bedöms inte påverka möjligheten
för recipienten att nå uppsatta miljökvalitetsnormer.
Föroreningsbelastningen från området bedöms fortsatt vara låg. Den
ekologiska statusen är klassad som måttlig. Den kemiska statusen är
klassad som Uppnår ej god, på grund av för höga halter av de långväga
luftburna föroreningar kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt PDBE.
Översvämningsrisken inom området är liten både för översvämningar
orsakade av skyfall och av höga nivåer i Säveån. Planområdet ligger på
en lokal höjdpunkt, vid kraftiga regn som överskrider dagvattensystemets kapacitet kommer dagvatten rinna bort från planområdet norr
och söder ut mot befintliga grönområden och vägar som omger
planområdet.
Enligt dagvattenplanen för Alingsås tätort ska dagvatten från parkeringar
med fler än 50 fordon renas med oljeavskiljare.
Energitillförsel

Kommunfullmäktige har antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. Målen är i
huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av
växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska
öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög
energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås
energiplan 2012-2013”.
Alingsåshem planerar att tillkommande bebyggelse ska drivas med
solenergi och målsättningen är s.k. nollenergihus på årsbasis. Det
innebär att solceller behövs på taken för att klara målsättningen.
Fastigheten är ansluten till fjärrvärme.

Energieffektiva byggnader ”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2011. De övergripande målen är att begränsa vår klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa negativt.
Byggnadens behov av köpt energi har som målsättning att vara 0 på
årsbasis.
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Energikrav för
kommunal mark

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

Miljöanpassat byggande

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

El

I byggnaderna bör femledarsystem installeras för att minska elektromagnetiska fält.

Restprodukter/avfall

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

4. Konsekvenser
Hållbar utveckling
Ekologiska
konsekvenser

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

Sociala
konsekvenser

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

Ekonomiska
konsekvenser

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

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

Kulturmiljö

Brunnsgården kommer att få två flyglar mot norr som blir tre våningar
med en fjärde våning som ligger i det brutna mansardtaket, samt med en
indragen takterrass mot norr ut mot Brunnshuset. Sockelvåningen ska
vara markerad i annan kulör än övriga våningar. Gestaltningen syftar till
att byggnaden ska upplevas som tre våningar med hänsyn till den
omkringliggande kulturhistoriskt värdefulla miljön med q-märkta
byggnader. Nuvarande Brunnsgården är två våningar med gavlar som
går upp i tre våningar. Brunnsgården kommer att se ut som en
trevåningsbyggnad med alléträd framför.
Brunnshuset ligger ca 45 m från Brunnsgårdens byggnader. Brunnshuset
kommer även fortsättningsvis annonseras mot Norra Ringgatan.
Brunnshuset är från 1820-talet och uppförd i en empireinsprirad träpanel
arkitektur med en klassisk portal.
Söder om kvarteret, på andra sidan Norra Ringgatan ligger Alingsås
stadskärna som utgör ett riksintresse för kulturminnesvården.
Takhöjderna varierar i stadskärnan, allt mellan en till tre våningar med få
högre uppskjutande byggnader.
Brunnsgården kommer byggas i 2 våningar närmast Norra Ringgatan
och bedöms inte förändra den kulturhistoriskt värdefull miljö i
stadskärnan.

Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet

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

Buller

Vilka ljudnivåer som inte bör överskridas regleras med stöd av miljöbalken (9 kap. 12 §) av en förordning. Nu aktuell förordning heter
”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”.
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 m2 gäller istället för vad som anges i första
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad.
Om den ljudnivå som anges i punkt 1. ändå överskrids bör
– minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida
där 55 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00
vid fasaden.
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i punkt 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
Trafikmängden är relativt liten. Söder om Brunnsgården går Norra
Ringgatan som har enkelsidig trafik och gatan ingår i lokalnätet. Öster
om kvarteret en lokalväg. Cykelväg går parallellt med Norra Ringgatan
och på norra sidan närmast Brunnsgården.
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En trafikbullerberäkning för prognos året 2040 som har gjorts för
bebyggelseförslaget visar att förordningens riktvärden klaras, se figur 1
och 2.
Ekvivalent ljudnivå vid fasad uppgår till som högst 57 dBA (se bilaga 1)
och därmed uppfylls riktvärdena i trafikbullerförordningens 3 § första
punkten. Det ställs därför inga kompletterande krav på maximalnivå vid
fasad nattetid respektive bulleranpassad layout enligt § 4.
Det finns goda möjligheter att anordna uteplats som uppfyller
trafikbullerförordningens 3§ andra punkten, eftersom större delen av
fastigheten har ljudnivåer som är lägre än riktvärdena för uteplats, 50
dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå (se bilaga 1 och 2).
Buller från fläktar och andra verksamheter får inte överstiga de ljudnivåer
som anges i Boverkets vägledning för industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder
(rapport 2015:21).
Buller under byggtiden är ofrånkomligt men det är mellan kl. 7-16
vardagar.

Gärdhagen Akustik 2018. A‐vägd maximal ljudnivå från vägtrafik dag‐kväll, prognos
2040.

Strålning

I Alingsås miljömål 2011-2013 har följande mål tidigare funnits: ”Den
bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö”. Det har
tidigare exemplifierats med: "Vid nybyggnation ska riktvärdet 0,2
mikrotesla för magnetfält klaras." Ingen kraftledning eller
transformatorstation inom planområdet skulle kunna medföra risk att
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riktvärdet överskrids i någon byggnad.
Riskbedömning

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

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

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

5. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

PBL-version

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

Handläggning

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

Page 31 of 229
24

betydande miljöpåverkan. Förfarandet inleds med ett samrådsskede med
de som är berörda.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och
därefter antas planen av Samhällbyggnadsnämnden.
Planavgift

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

6. Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap

Exploatören ansvarar för planens genomförande på kvartersmark.

Ansvarsfördelning

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

Kommunal mark

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

Kvartersmark

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

Anläggningar på
kvartersmark

Exploatören bekostar alla anläggningar på kvartersmark.

VA-ledningar

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

Utredningar
Följande utredningar är underlag för detaljplanen:
-

Bullerutredning, Gärdhagen akustik, från 2018.

-

K-Konsults geotekniska utredning, från 1992.

-

Geoteknisk undersökning, Tellstedt från 2018.

-

Dagvattenutredning, Cowi, 2018.
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El-, teleledningar mm

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

Höjdsättning

Inom planområdet finns inga allmänna gator eller gcm-vägar.

Massbalans

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

Medverkande

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

Planavdelningen

PE Arkitektur AB

Helen Ashman
Planarkitekt

Kerstin Säfblad
Arkitekt
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Dp för bostäder vid Brunnsgården
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Planerad bebyggelse

Plankarta

Foto

Illustrationskarta

Syfte: Planen möjliggör för äldreboendet att
öka antalet våningar där de två norra
flyglarna i gällande detaljplan endast medger
2-3 våningar och den södra flygeln endast
medger 1 våning.
Beredning: Planläggning sker med
standardförfarande. Byggherren har genom
byggherredriven planprocess upprättat
förslag till detaljplan. Förslaget har reviderats
utifrån återremiss 2018-03-19, § 33.
Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut på samråd
enligt plan- och bygglagen 5:11-13.

Översiktskarta
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Handläggare:
Helen Ashman
SBN-datum:
2018-08-27
Iordningsställande
av allmän plats

Detaljplan för Alingsås,
Bostäder m.m. vid Norra
Ringgatan/Prästgårdsvägen,
beslut om samråd
12
2016.502 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-07-11
Malin Haraldsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2016.502 SBN

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. vid Norra Ringgatan
/Prästgårdsvägen
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-23 om ”Strategisk plan för
bebyggelseutveckling våren 2017- hösten 2019” där uppdraget att upprätta denna detaljplan
ingår.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i korsningen Norra
Ringgatan/Prästgårdsvägen i Alingsås. Planen medger också att verksamheter kan inrättas i
bottenvåningen mot Norra Ringgatan samt i korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen.
Parkering sker primärt i underjordiskt garage.
Bebyggelsen bör utformas med hänsyn till angränsande kulturmiljö.
Beredning
Planläggning sker med standardförfarande och beslut om samråd avgörs av
Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen upprättas genom byggherredriven planprocess.
Planen tas fram med planavtal.
Ärendet gick upp för beslut om samråd 2018-02-19, § 22, men återremitterades enligt
följande:
”För att följa alternativ A från planbeskedet ska huset mot Norra Ringgatan ha 3 våningar
samt vindsvåning, huskropparna mot Prästgårdsvägen ska inte uppfattas som en enda.
Detta ska ske med hjälp av en portöppning/släpp (som framgår i planbeskedet) som ska vara
5 meter bred. Det ska också vara olika takhöjder mellan huskropparna. Garaget under
byggnaderna får inte gå upp över befintlig markhöjd.
Förtydligande av våningsantalen:
Huskropp A: 2 plus vind
Huskropp B: 3 plus vind
Huskropp C: 5 plus indragen vind
Huskropp D: 3 plus vind
Huskropp E: 3 plus vind”
Ärendet gick upp för beslut om samråd 2018-05-14, § 77, men återremitterades enligt
följande:
”Den hänsyn som anges i FÖP Stadskärnan och som bör tas för stadskärnans närområde
har inte tagits i tillräcklig utsträckning med avseende på så väsentliga delar som proportioner
och gestaltning. Exempel på detta är den långa huskroppen längs Prästgårdsgatan.
Här måste större hänsyn till FÖP Stadskärnan tas, så att denna huskropp i så stor
utsträckning som möjligt uppfattas som minst två stycken huskroppar. Gällande
byggnationen i sin helhet ska FÖP stadskärnans skrivelse om bottenbjälklaget följas,
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eftersom den upphöjning över marknivån som garaget i dagsläget medför inte är
acceptabel.”
Efter detta beslut har planhandlingarna omarbetats och följande åtgärder har genomförts
utifrån återremissen:


Detaljplanens syfte har omformulerats för att även visa på att hänsyn bör tas till
kulturmiljön.



Bestämmelse har lagts till i plankartan för att säkerställa att det blir två visuellt
individuella huskroppar mot Prästgårdsvägen.



För att säkerställa marknivån på gården har en bestämmelse lagts till som reglerar att
marknivån ovan garaget inte får överstiga +65,2 meter.



Texten i planbeskrivningen har kompletterats utifrån FÖP Stadskärnan samt
kulturmiljöprogrammet.



I plankartan har också förtydligats att full våningshöjd får byggas in mot gården och
det har därmed lagts till en mening om att fasad mot innergården undantas
byggnadshöjd.

Inför kommande granskningsskede kan man undersöka närmare om ytterligare
planbestämmelser behövs för att säkerställa gestaltningen i planförslaget.
Byggherren har i samråd med samhällsbyggnadskontoret upprättat ett förslag till detaljplan
som är redovisat i Plan- och illustrationskarta samt Planbeskrivning.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förslaget till detaljplan inte ger en betydande
miljöpåverkan.
Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut samråd enligt plan- och bygglagen
5:11-13.
Omedelbarjustering.

Beslutet ska skickas till
Plan- och bygglovsavdelningen
Beslutsunderlag:
Plankarta, Illustrationskarta och Planbeskrivning.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Malin Haraldsson
Planarkitekt

Page 39 of 229

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

2016.502 SBN 211
Samrådshandling

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen

Planbeskrivning 2018-07-05
1Page 40 of 229

1. Inledning
Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen i Alingsås. Planen medger
också att verksamheter kan inrättas i bottenvåningen mot Norra Ringgatan
samt i korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen. Parkering sker primärt i underjordiskt garage.
Bebyggelsen bör utformas med hänsyn till angränsande kulturmiljö.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en planbeskrivning och en illustrationskarta. Dessa
har ingen egen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och
vara vägledande vid tolkningen av den.
Efter att samråd har skett och planförslaget varit tillgängligt för granskning
upprättas ett granskningsutlåtande med samtliga skriftliga synpunkter på
förslaget.

Läge och areal

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

Markägare

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

Uppdrag

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

Detaljplaner

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

Vision 2019

Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all
planering. Bl.a. anges som mål att ”Alingsås har en central roll i
Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela
kommunen.” Ett annat mål är att Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Kommunens flerårsstrategi

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

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

Översiktsplanen

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.
I fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008-03-26)
har aktuellt planområde beteckningen ”Bostäder med inslag av
verksamheter/Utbyggnad blandstaden”.
Fördjupning av översiktsplanen för stadskärnan tangerar planområdet och
beskriver bl.a. att det är karaktären med exempelvis slutna gaturum,
öppna gårdar och småskalighet i bebyggelse och fastighetsstruktur som är
viktig att värna om. Vid planering är det därför en utmaning att ge rummet
en ändamålsenlig funktion och samtidigt en historiskt förankrad identitet.
Vidare beskrivs att även stadskärnans närområde bör planeras med
hänsyn till stadskärnans karaktär. Omgivningen kan avvika i sin struktur
med det är viktigt att det finns klara fysiska samband mellan stadskärnan
och dess omgivning samt att fonder och entréer till stadskärnan beaktas
vid förändringar utanför planområdet. Fördjupningen antogs av
kommunfullmäktige 2001-03-28.

Program

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

Bostadsprogram

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

Mark och vegetation

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

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

Norra Ringgatans lindallé.

Trädplan

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

Träd utmed Prästgårdsvägen.

Jordarter och risk för
skred

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

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

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

Risk för översvämning
eller erosion

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

Miljökvalitetsnormer för
vatten

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

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

Radon

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

Fornlämningar/kulturminnen

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

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

Riksintresse - kultur

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

Bostäder

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

Befintlig service och
verksamheter

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

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

Byggnad med större kulturhistoriskt värde som idag inrymmer Prästkragens förskola.

Gestaltning
Gaturum

För att skydda Norra Ringgatans trädallé, samt möjliggöra
ledningsomläggning för fjärrvärme, kan byggnad uppföras först cirka 15
meter från alléträdens stammitt.
Mellan Norra Ringgatan och framtida bebyggelse anläggs
parkeringsplatser som enligt plankarta ska ha en genomsläpplig
markbeläggning, såsom exempelvis armerat gräs. Vid val av en
markbeläggning som möjliggör grönska upplevs området grönt, trots sin
funktion som parkering.
Utmed Prästgårdsvägen placeras framtida byggnader i anslutning mot
trottoaren. Trottoar anläggs på allmän plats GATA.
Bebyggelsen planeras att uppföras på låg, varierad sockel, för att tillskapa
goda boendekvalitéer såsom möjligt till balkong/fransk balkong och
minskad insyn för de boende som bor på nedersta våningsplanet.

Sektion Norra Ringgatan
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Sektion Prästgårdsvägen

Hustyper

Detaljplanen anger att byggnader får uppföras i maximalt tre våningsplan
samt vindsvåning mot Norra Ringgatan och mot Prästgårdsvägen.
Byggnaden i norr får uppföras i två våningar samt vindsvåning. Planen
möjliggör verksamheter i entréplan utmed Norra Ringgatan, samt vid
korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen. Fasader och
byggnadsvolym utmed Prästgårdsvägen ska delas in i minst två visuellt
individuellt vertikala huskroppar.

Fasad mot Prästgårdsvägen

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

Vy från Brunnshusallén.
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Offentligt-privat

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

Skyltar

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

Tillgänglighet

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

Trygghet

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

Ljussättning

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

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

Friytor

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

Grönområde

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

Trafik

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

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

Räddningsvägar

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

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

Skolvägar (årskurs 1-6)

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

Parkering för bilar

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

Planområdet utgörs idag av parkering.

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

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

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

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

Vatten/avlopp

Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.

Dagvatten

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

Energitillförsel

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

El

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

Restprodukter/avfall

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

Brandpost

I och med byggnation krävs ny brandpost.
Hållbar utveckling

Ekologiska
konsekvenser

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

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

Ekonomiska
konsekvenser

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

Naturmiljö

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

Föreslagen bebyggelse, placerade utmed Norra Ringgatan och
Prästgårdsvägen, skapar en kvarterstruktur likt den struktur som återfinns
söder om Norra Ringgatan.
Reglering sker till att maximalt tre våningar samt vind får inredas utmed
Norra Ringgatan. Skala och uttryck på framtida bebyggelse har ansetts
särskilt viktig att beakta utmed Norra Ringgatan, varför också restriktioner
såsom maximal byggnadshöjd och våningsantal, samt att takfot inte får
brytas har införts på plankartan. Det i syfte att få tillkommande byggnation
att samspela med närliggande bebyggelse.
Norra Ringgatan är förhållandevis bred och inkluderar en dubbelsidig allé,
vilket på ett tydligt sätt delar av planområdet gentemot bebyggelsen
utpekad som riksintresse för kulturmiljövård, söder om Norra Ringgatan.
Enligt kommunens kulturmiljöprogram är delar av bebyggelsen som
omgärdar planområdet av kulturhistoriskt värde. För
bedömningsbeskrivning, se Kulturmiljöprogram 2018-04-25.

Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet

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

Buller

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

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

Ekvivalent ljudnivå vid samutnyttjning av parkeringsplatser.
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Maximal ljudnivå då endast boende nyttjar parkeringsplatserna.

Maximal ljudnivå vid samutnyttjning av parkeringsplatser.
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Vilka ljudnivåer för omgivningsbuller som inte bör överskridas regleras
med stöd av miljöbalken 9 kap. 12 §, förordning (SFS 2015:216).
Nedan listas de riktvärden som gäller vid detaljplanering.
 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
 45 dBA maxnivå inomhus nattetid
 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om ljudnivån som anges
överskrids bör:
1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en
sida där 55 dBA ej överskrids vid fasad, och
2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dBA maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00
vid fasad.
 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om
den ljudnivå om 70 dBA ändå överskrids bör nivån dock ej överskridas
mer än med 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan
06.00 och 22.00.
För en bostad om högst 35 kvm gäller att bullret inte bör överskrida 65
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
Högsta framräknade ekvivalentnivå vid fasad är enligt genomförd
bullerutredning 53 dBA. Vid bygglovsgivning och slutbesiktning säkerställs
att de ovan angivna riktvärden efterföljs.
45 dBA maxnivå inomhus nattetid
Nedan redovisas det totala antalet motorfordon, inklusive tung trafik
(motsvarande 1%) på Norra Ringgatan fördelat över ett
vardagsmedeldygn före exploateringen. I genomförd trafikutredning antas
att den procentuella fördelningen över ett vardagsmedeldygn förblir
densamma även efter exploateringen. Mängden motorfordonstrafik är låg
under kvälls- och nattetid. Under maxtimmen mellan kl. 16-17 är flödet
180 fordon per timma.

Trafikflödesvariation över dygnet på Norra Ringgatan

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

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

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

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

Riskbedömning

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

Solstudie

Solstudie över föreslagen bebyggelse redovisas nedan:

Vårdagjämning 23:e mars
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Sommarsolstånd 21:e juni

Höstdagjämning 22:e september
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Vintersolstånd 21:e december

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

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

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

PBL-version

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

Handläggning

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

Planavgift

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

Genomförandebeskrivningens rättsverkan

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

Tidplan

Samråd: 3:e kvartalet 2018
Granskning av detaljplanen: 4:e kvartalet 2018
Antagande av samhällsbyggnadsnämnd: årsskiftet 2018/2019

Huvudmannaskap

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

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

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

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

Allmän platsmark

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

F.d. allmän platsmark

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

Kvartersmark

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

Flytt av ledningar

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

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

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

El-, teleledningar och
fiber

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

En trafik- och en bullerutredning har genomförts av Sweco.




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

Parkering

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

Övrigt

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

Detaljplan

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

Exploateringsanläggningar

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

Inkomster

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

Medverkande

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

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

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

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

Bebyggelsen bör utformas med hänsyn till angränsande kulturmiljö.

64
,5

65

,5

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

64,5

64

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

64

u
Planområdetsgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

64,5

CENTRUM 1:33>1
64,5

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

UPPLYSNINGAR
64,5

64,5

64,5

64,5

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

ALLMÄNNA PLATSER

64

,5

PARK
GATA

64,79
64,

64,5

5

B
C1

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

e1 500
II

CENTRUM 1:32>1

64,5

+74,5

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

B

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

e1 550
III

CENTRUM 1:6>1

+80,9
På marken får inga andra byggnader än komplementbyggnader
och underjordiskt garage uppföras. Färdig marknivå ovan garage
får inte överstiga +65.2 meter över nollplanet. Balkonger, burspråk
och skärmtak får skjuta ut över marken med maximalt 2 meter och
med en fri höjd av minst 2,5 meter över underliggande mark (PBL 4
.

65

e1 400
VI f1 v1

+76,0

+85,8

65
65

GATA

+77,0

Marklov krävs för åtgärder som berör alléträdens rotsystem utefter
.
planområdets södra delar

n2

Marken ska utformas med genomsläpplig beläggning
(PBL 4 kap. 10, 13 och 30 §§).

GRUNDKARTA
Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckningar
Nivåkurvor
Staket
Markkonturer
Slänt
Befintlig byggnad

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

u n1
u n1 n2

PARK 65

65
65
65

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

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

MÅNEN 1>1

,5
65
65,5

MÅNEN 7>1

Norra R

64,5

65

5

65,

Grundkartan upprättad av
Samhällsbyggnadskontoret
Höjdsystem RH2000
Koordinatsystem SWEREF 99 12 00

Cykelparkering ska finnas för att tillgodose samtliga bostäder och verksamheters
behov. Vid bygglovsprövning ska gällande p-norm uppfyllas (PBL 4 kap. 5, 13 och
.

65

+81,9

65

n1

balkong

e1 1100
III

CENTRUM 1:9>1

AFZELIISKOLAN 1>1
65

BC1

vägen

65

CENTRUM 1:8>1

Prästgårds

e1 150

65

Bostäder
Centrumändamål, endast i entréplan

AFZELIISKOLAN 2>1

64,5

+78,5

64,5

Park
Lokalgata

KVARTER (PBL 4 kap. 5 )

64,66

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

II

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

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationskarta

f1

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

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

v1

Vind får inte utföras utöver angivet våningsantal.
.

inggata

n

HÄSTSKON 1>1

65,5

Planhandlingar:

Takfot mot Norra Ringgatan ska vara obruten

.

Genomgående portal om minst 5 meter bred och med en fri höjd på 3 meter ska
finnas mot Prästgårdsvägen
.
Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 meter

.

Alingsås den 5 juli 2018

Upp/nedfart från garage får endast ske mot Prästgårdsvägen (PBL 4 kap. 16 och
Fasader och byggnadsvolym ska vara utförda så att bebyggelsen delas in i minst
två visuellt individuella vertikala huskroppar mot Prästgårdsvägen (PBL 4 kap. 16
.
Belysningsarmaturer ska vara helt avbländade och en ljusplan ska redovisas enligt
rubriken "Ljussättning" i planbeskrivningen (sid.9) innan bygglov alternativt
bygganmälan godkänns
.

Malin Haraldsson
Planarkitekt

Beslutsdatum
SBN Godkännande

A1: SKALA 1:500
A3: SKALA 1:1000
0
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Anna Westergården
Planarkitekt

5

Antagande

25

50 M

Lagakraftvinnande

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

2018-08-27

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Foto

Planförslag

Foto

Illustration

Syfte: Planen möjliggör bostäder i korsningen Norra
Ringgatan/Prästgårdsvägen i Alingsås. Planen
medger också att verksamheter kan inrättas i
bottenvåningen. Parkering sker primärt i underjordiskt
garage. Bebyggelsen bör utformas med hänsyn till
angränsande kulturmiljö.
Beredning: Planläggningen sker med
standardförfarande. Byggherren har genom
byggherredriven planprocess upprättat förslag till
detaljplan. Förslaget har reviderats utifrån
återremisserna 2018-02-19, § 22 och 2018-05-14,
§77.
Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden låter
planförslaget gå ut på samråd enligt plan- och
bygglagen 5:11-13.

Översiktskarta

2018-08-27

Handläggare:
Malin Haraldsson
SBN-datum:
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Iordningsställande
av allmän plats

Ändring av detaljplan för
Alingsås, Bostäder vid
Plangatan 1-8, antagande
13
2016.478 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-13
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.
Ett planförslag har först varit föremål för samråd under tiden 17 november 2017 7 december 2017 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden 4 april 2018 18 april 2018.
Beredning
Planläggningen sker med standardförfarande. Samhällsbyggnadskontoret har i
Granskningsutlåtande 2018-08-14 kommenterat de synpunkter som kom in under samrådsoch granskningstiden. Inga större revideringar av planförslaget är aktuella. Förutom
Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av ”Ändring nr 1 av plankarta” och
”Ändring nr 1 av planbeskrivning”. Från ändringen av planbeskrivning framgår att kommunen
har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att den
överensstämmer med översiktsplanen.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar ”Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid
Plangatan 1-6 och 8” enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden).

Beslutet ska skickas till
Planavd, KF f.k.

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovchef

Nermina Ombasic
Planarkitekt
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Handläggare:
Nermina Ombasic
SBN-datum:
2018-08-27

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:
2018-05-14
Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Översiktskarta

2018-05-14
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2

Rutiner för byggherredriven
planprocess, beslut om
antagande
14
2017.252 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-07-11
Malin Haraldsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.252 SBN

Rutiner för byggherredriven planprocess
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden fick 2016-10-17 ett förslag på remiss om effektivare
planprocess, där Samhällsbyggnadsnämnden gav i uppdrag åt samhällsbyggnadskontoret
att utveckla en byggherredriven planprocess.
Byggherredriven planprocess innebär att byggherren har ansvaret för att driva
planprocessen framåt. Plan- och bygglagen är tydlig angående vem som kan göra vad.




Politiker beslutar och prioriterar
Exploatören driver sitt projekt
Tjänstemän ansvarar för planprocessen

Beredning
Samhällsbyggnadskontoret har utarbetet rutiner för byggherredriven planprocess, med en
rutin för utökat- respektive standardförfarande. Till rutinen hör en sammanfattande
rutinblankett som beskriver ansvarsfördelning mellan projektkoordinator, kommunala
sakkunniga, byggherre och dennes planarkitekt. Planavtal och samverkansavtal har
anpassats till byggherredriven planprocess.
Syftet med rutinen för byggherredriven planprocess är att förtydliga roller och
ansvarsområden för inblandade parter från både byggherrens och
samhällsbyggnadskontorets sida, för att få en så tydlig och effektiv process som möjligt.
Rutinen beskriver bland annat byggherrens och projektkoordinatorns roller och
ansvarsområden, hur kommunikationen sker dem emellan, hur handlingar tas fram samt hur
dessa handlingar kvalitetssäkras och förankras inför politiska beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade 2017-11-20, §151 rutinen med följande
motivering:
-

Rutinen behöver uttryckas mer i formen av en processbeskrivning.
Av rutinen behöver framgå hur koordinatorn tillsätts och hur denne arbetar.
Övriga otydligheter behöver förtydligas.

Rutinen behandlades sedan på arbetsutskottet 2018-01-30, §16. Samhällsbyggnadskontoret
har därefter reviderat rutinen med en inledande illustrativ processbeskrivning som visar
planprocessens olika skeden med byggherrens, kommunens och politikens roller och
uppgifter. Förtydliganden har också gjorts bl a kring planbesked och ansvarsfördelning under
planprocessen.
I ansökan om planbesked kommer byggherren kunna anmäla intresse för byggherredriven
planprocess. Innan ytterligare byggherredrivna planprojekt startas, behöver dock nuvarande
projekt utvärderas, för att se över uppnått resultat och genomföra eventuella effektiviserande
åtgärder. Pilotprojekten bör utvärderas senast efter att två av projektet varit ute på
granskning. Rutinerna kan behöva revideras efter denna utvärdering, och kommer i så fall att
åter lyftas för politiskt fastställande.
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Våra erfarenheter hittills, tillsammans med erfarenheter från en annan kommun som kommit
längre med byggherredriven planprocess, visar bl a följande:
- Rutiner och roller behöver vara tydliga, bl a för att undvika dubbelarbete.
- Vinsten i processen handlar främst om en ökad delaktighet för byggherren och att få
in marknaden tidigt tillsammans med byggherrens kunskap, snarare än vinst i tid och
pengar.
- Alla parter föredrar samverkande processer, eftersom mycket kompetens bara finns
hos kommunen.
Vi ser redan nu att byggherren och dennes organisation är i behov av fler och tätare
kontakter med tjänstemännen än vad vi förutsett från början. Vidare är en slutsats att för att
nå framgång i de byggherredrivna planprojekten krävs att man så tidigt som möjligt enas
kring en gemensam målbild för projektet, och detta bör involvera såväl beslutsfattare som
tjänstemän och byggherre.
Utan tydliga rutiner och en god samverkan kan en byggherredriven planprocess bli ineffektivt
både tids- och kostnadsmässigt. Det är därför av vikt att pilotprojekten utvärderas och att
rutinen för byggherredriven planprocess fastställs för att uppnå en så effektiv process som
möjligt.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar rutiner för byggherredriven planprocess.

Beslutet ska skickas till
Plan- och bygglovsavdelningen

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Malin Haraldsson
Planarkitekt
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Rutiner för byggherredriven planprocess,
standardförfarande
Datum: 2018-08-27

Byggherredriven planprocess innebär att byggherren har ansvaret för att
driva planprocessen framåt. Byggherren tar genom egen anlitad
plankonsult fram erforderliga utredningar, förslag till plankarta och övriga
planhandlingar. Kommunen ger råd och bevakar det allmänna intresset,
stämmer av mot översiktsplan, tillväxtprogram och andra förutsättningar,
samt ansvarar för den myndighetsprocessuella delen av planarbetet.
Byggherrens kontakter med kommunen i planärendet sker uteslutande
genom kommunens plankoordinator.

Till denna rutin hör bilaga 1. ”Sammanfattande rutin för byggherredriven
detaljplan – standardförfarande”.
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A. INLEDNING
A1. Bakgrund
Denna rutin avser detaljplanearbete med standardförfarande och grundar sig på planenhetens
interna rutiner, samverkansavtal samt planavtal mellan Alingsås kommun och byggherre avseende
”Byggherredriven planprocess”, samt hittillsvarande erfarenheter från pågående pilotprojekt.
Motsvarande rutin finns för utökat planförfarande. Rutinerna ska ses över då utvärdering av
pilotprojekten genomförts.
Bakgrunden är ett önskemål att tillföra ytterligare resurser till planprocessen och genomförande av
byggprojekt för att på så sätt kunna öka bostadsbyggandet och tillgången till färdigplanerad mark för
verksamheter.
Utgångspunkten för byggherredriven planprocess är att på ett effektivt sätt ta tillvara byggherrens
och de kommunala projektdeltagandes kunskap, kompetens och resurser för att driva ärendet framåt
med kvalitet i både process och färdigt resultat.
Detta dokument utgör ett komplement till rutinblanketten ”Sammanfattande rutin för
byggherredriven detaljplan - Standardförfarande” (Bilaga 1), som gäller i allt som inte motsägs av
nedanstående tillägg.

PLANBESKED

UPPSTART

Byggherre:
Ansöker

GRANSKNING

SAMRÅD

ANTAGANDE

Kommun: Granskar

Byggherre: Bearbetar
utifrån synpunkter,
upprättar
antagandehandling

Politik: Beslutar

Politik: Beslutar

Kommun: Granskar

Rutin:
A. Inledning
B. Planuppdrag

Rutin: E. Samråd

Politik: Beslutar

Byggherre: Upprättar
samrådsförslag

Kommun:
Resurssätter

Byggherre:
Upprättar tidplan
utifrån kommunens
förutsättningar.
Kommun:
Resurssätter
Rutin:
C. Projektstart,
D. Kommunikation

Byggherre:
Bearbetar utifrån
synpunkter,
upprättar
granskningsförslag
Kommun: Granskar
Politik: Beslutar
Rutin: F. Granskning
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Rutin: G. Antagande –
Laga kraft

LAGA KRAFT

Kommun: Hanterar
ev. överklagande
Rutin: G. Antagande –
Laga kraft
H. Genomförande

A2. Förarbete och organisation
1.
Planprogram/förstudie.
Kommunen avgör om planarbetet ska föregås av planprogram eller förstudie och vem som ska
bekosta arbetet för detta. Program tas främst fram för större komplexa projekt som är av strategisk
vikt för kommunen och därmed kan förväntas innebära hantering av stora allmänna intressen.
Program tas därför fram och finansieras av kommunen. Kommunens målsättning är att behovet av
planprogram/förstudie ska vara utrett när planbesked meddelas.

2.

Planområdets storlek/ingående fastigheter

Kommunen avgör planområdets avgränsning och omfattning. Både privata och kommunala
fastigheter kan ingå i planområdet. Avgränsning avgörs med stöd av eventuellt planprogram/förstudie
samt kommunala styrdokument, t.ex. Vision 2019, kommunens översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner, Tillväxtprogram och Bostadsprogram. Det skall eftersträvas att planområdet ansluter
till befintliga detaljplaner.

3.

Kommunal infrastruktur

Kommunen ansvarar normalt för utbyggnad av kommunal infrastruktur (t.ex. gata, vatten, avlopp, el,
bredband, fjärrvärme). Kostnad för utbyggnad bekostas av den/de som har nyttan av exploateringen.

4.

Kommunal service

Kommunen ansvarar för utbyggnad av kommunal service (t.ex. förskolor, skolor, äldrevård). Om
kommunen anser att sådant behov finns, ska detta beaktas och inrymmas inom planområdet.

A3. Byggherrens roll
Byggherredriven planprocess förutsätter att byggherren utför så stor del av arbetet med att ta fram
detaljplanen som möjligt. Det innebär att byggherren ska ta fram de handlingar och utredningar som
byggherren bedöms kunna ta fram och annat underlag som erfordras för en detaljplan enligt planoch bygglagens krav och kommunens behov. Byggherren ska ta de initiativ som krävs för att planarbetet ska kunna genomföras. Byggherren står för sina egna kostnader inklusive de utredningar som
erfordras, samt för de kostnader som uppstår för kommunens hantering.
Byggherren ska till sin hjälp ha en egen anlitad planarkitekt som driver planarbetet och tar fram
förslag till planhandlingar. Byggherrens planarkitekt ska ha relevant utbildning för handläggande av
detaljplaner och flerårig erfarenhet av kommunalt framtagande av detaljplaner med minst samma
komplexitet som det aktuella uppdraget. Kommunen avgör om byggherrens planarkitekt uppfyller
tillräcklig kompetens. Byggherren ska också upphandla konsulter som tar fram de utredningar som
krävs. Krav vid upphandling finns under punkt C3.

A4. Plankoordinatorns roll
Plankoordinatorn är kommunens representant i planarbetet och utgör byggherrens kontaktperson i
relation till förvaltningen. Plankoordinatorn ansvarar för att säkerställa att planförslaget uppfyller
lagkraven, att de kommunala behoven uppfylls och att planförslaget med utredningar utgör ett gott
underlag för den demokratiska processen inklusive politiska beslut. Plankoordinatorn ska överlämna
kommunala måldokument, policys och annat underlag som byggherren behöver för att kunna ta fram
de handlingar och utredningar som krävs. Byggherrens kontakter med kommunen i planärendet sker
uteslutande genom plankoordinator.
Plankoordinatorn ska ha relevant utbildning för handläggande av detaljplaner och flerårig erfarenhet
av kommunalt framtagande av detaljplaner med minst samma komplexitet som det aktuella
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uppdraget. Plankoordinatorn ska ha erfarenhet av att självständigt företräda kommunens intressen
gentemot byggherrar, politiker, myndigheter samt sakägare och andra privata intressenter.
Särskilt skall beaktas vana av projektledning, kunskap om aktuell lagstiftning samt förutsättningarna
för genomförande av projekt.
I de fall då ingen plankoordinator utses, övergår dennes arbetsuppgifter till kommunal
planhandläggare.

A5. Projektgrupp
Plankoordinator utser med stöd av kommunal planhandläggare en projektgrupp med handläggare
från berörda förvaltningar, enligt ordinarie rutiner. Kommunal planhandläggare bistår
plankoordinatorn i dennes arbete.

B. PLANUPPDRAG
B1. Bedömning av planbesked
Ansökan om planbesked hanteras enligt samma rutiner som för övriga planbesked. Av planbeskedet
bör framgå vilken inriktning som ska gälla för planarbetet, samt dess omfattning.

B2. Beslut om prioritering
Ärenden som bedöms kunna bli aktuella att drivas med Byggherredriven planprocess behöver
analyseras och förberedas inför uppstart enligt följande:
1.
Plan- och bygglovsavdelningen tar fram förslag till politiskt ställningstagande inför
beslut om planbesked, huruvida planen lämpar sig för byggherredriven planprocess och
om/när den kan prioriteras för igångsättning. Detta görs i samråd med ansvariga chefer inom
sakområden som berörs av planeringen, via beslut i gemensam beredning (GB). I denna
beredning ingår att studera kommunens beredskap att genomföra de anläggningar som
kommunen ansvarar för, samt om planarbetet ska föregås av en förstudie eller ett
planprogram.
2.
Samhällsbyggnadsnämnden avgör genom beslut om (positivt/negativt) planbesked
lämpligheten för om planen bör drivas med byggherredriven planprocess.

C. PROJEKTSTART
C1. Utse plankoordinator
Plankoordinator utses eller upphandlas internt och bekostas av byggherren. Vid eventuell
upphandling tas underlag fram med utgångspunkt från genomgången inför prioritering enligt punkt
B2. Kraven på plankoordinatorn framgår under punkt A4.

C2. Samverkansavtal och Planavtal
Samverkansavtal tas fram snarast efter att beslut tagits om att byggherredriven planprocess skall
tillämpas. Planavtal tas sedan fram med utgångspunkt från ordinarie principer samt nedanstående
tillägg, när planarbetet avses påbörjas. Avstämning inom förvaltning och politiska beslut hanteras
enligt ordinarie rutiner. Kostnad för kommunens planhandläggare bekostas av byggherren.
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C3. Utredningar
De utredningar som bedömts vara erforderliga för planarbetet har översiktligt analyserats i samband
med beslut om planbesked. Kommunen beslutar om eventuella ytterligare utredningar är nödvändiga
under planarbetets gång. Kompetenskraven på konsulter som genomför utredningarna motsvarar
kommunens krav vid ramavtal. Plankoordinatorn sänder därför över aktuella underlag för senaste
ramavtalsupphandling samt annat underlag som kan behövas till byggherren. Byggherren är inte
bunden till kommunens ramavtal, utan har möjlighet att anlita andra konsulter med motsvarande
kompetens.
I det fall det inte gjorts någon upphandling inom aktuellt kompetensområde ställs krav som motsvarar
upphandling i närliggande sakområde. Grundkraven är att ansvarig konsult ska ha relevant examen
från högskola och erfarenhet inom sakområdet i en omfattning som krävs med hänsyn till
utredningens komplexitet. Det innebär bl.a. att en trafikutredning som omfattar allt från beräkning av
kapacitet i trafiksystemet till projektering av gator ställer krav på erfarenhet av båda dessa aspekter.
Kraven kan uppfyllas genom att flera konsulter bidrar till utredningen. Biträdande konsulter ska ha
motsvarande utbildning, men kraven på erfarenhet kan vara lägre om den konsulten har mer
avgränsade arbetsuppgifter.
Byggherren, dennes planarkitekt eller annan konsult som byggherren anlitar tar fram underlag för
upphandling av respektive utredning. Underlaget stäms av med plankoordinatorn före utskick.
Inkommen offert med CV, referensuppdrag, referenstagning etc. stäms av med plankoordinatorn före
beställning. Referenstagning ska ske skriftligt, så att det kan redovisas för plankoordinatorn.
Vid upphandling där konsulten är väl känd för både byggherre och plankoordinator ska en förenkling
av ovanstående förfarande eftersträvas. Även konsult som inte uppfyller de formella kraven kan
accepteras om konsulten kan visa att erforderlig kompetens förvärvats på annat sätt.
Utredningarna ska hålla hög kvalitet, så att de ger ett gott underlag för detaljplanen. Slutsatserna ska
sammanfattas på ett sådant sätt att de kan förstås av personer utan specialkunskap. Övriga delar ska
vara tydliga så att de kan granskas av berörda enheter inom kommunen och berörda myndigheter.
Underlag, fältstudier, beräkningar och hänvisningar ska vara tydligt redovisade. Bedömningar ska vara
sakliga, fackmässiga och väl underbyggda.
Plankoordinatorn bedömer resultatet av utredningarna. Vid behov stäms de av med kommunal
handläggare med kompetens inom utredningens sakområde. Det juridiska ansvaret för utredningarna
ligger på kommunen, varför de ska vara godkända av plankoordinator och kommunens sakkunniga
innan de läggs som underlag för planförslaget.
Byggherren ska ha beredskap för de utredningar som kan komma att behövas för att hantera de
synpunkter och kunskap om förutsättningarna i övrigt som tillkommer under planprocessen.

C4. Detaljerad tidplan
Byggherren eller dennes planarkitekt tar fram koncept till tidplan. Plankoordinatorn överlämnar
mötestider för politisk förankring samt bedömning av tidsåtgång för övrig kommunal hantering i
planarbetet. Om planprocessen är avhängig annan planering eller projekt, ska byggherren informeras
om detta.
Tidplanen ska redovisa tider för avstämningar, beslut, samråd, granskning, antagande, utredningar
och hantering av frågor som berör annan lagstiftning (E5). Tidplanen ska bygga på realistiska
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uppskattningar av tidsåtgång för ingående moment. Genom god samordning av dessa ska en effektiv
tidplan eftersträvas.
Tidplanen ska inkludera processen för kvalitetssäkring och förankring av handlingar, vilket sker genom
ett internt granskningsschema som byggherren får ta del av. Om de revideringar som
plankoordinatorn/kommunala tjänstemän begärt inte har tillgodosetts av byggherren, eller om nya
förändringar behöver granskas, ska den interna granskningstiden förlängas.
Plankoordinatorn går igenom tidplan och fastställer den eller återkommer till byggherren med
erforderliga justeringar. Plankoordinatorn stämmer av tidplan med övriga enheter inom förvaltningen.
Parterna stämmer fortlöpande av tidplanen under ärendets gång och meddelar varandra de
justeringar som kan behöva göras och motiv för dessa. Vardera parten är ansvarig för att skyndsamt
meddela eventuella förseningar.

C5. Startmöte med byggherren
Plankoordinatorn kallar byggherren, kommunens planhandläggare, planchef och annan berörd
personal inom planenheten på startmötet. Här klargörs förutsättningar för arbetets bedrivande
såsom tidplan, rutinbeskrivning, kommunikation och kontaktvägar etc. Organisationen hos byggherre
och förvaltning redovisas.

C6. Kommunalt startmöte/plangruppsmöte
Plankoordinatorn skickar kallelse till startmöte inom kommunen och genomför plangruppsmöten
med projektgruppen (sammansatt enligt A4.), så snart uppdrag för planarbetet samt samverkansavtal
och planavtal har undertecknats. På startmötet hanteras sakfrågor kopplade till planen och dess
genomförande samt hur kontakter mellan byggherren och kommunen ska ske.
Synpunkter från startmötet meddelas så snart som möjligt till byggherren. Leverans av förutsättningar för planarbetet till byggherren (kommunala policys, mål, projekteringsanvisningar etc.)
säkerställs.

C7. Rutinblankett
För hela planprocessen finns en sammanfattning i dokumentet ”Sammanfattande rutin för
byggherredriven detaljplan - standardförfarande”. Projektstarten sammanfattas i ”1. Startskede PBL
5:6-8”.

D. KOMMUNIKATION
D1. Kommunikation mellan byggherren, plankoordinator och kommunala handläggare
Plankoordinatorn är byggherrens kontakt med den kommunala förvaltningen under planarbetets
gång. Plankoordinatorn svarar på frågor från byggherren, eller vidarebefordrar vid behov till berörda
handläggare inom kommunens olika förvaltningar.
Plankoordinatorn avgör även om frågorna ska hanteras skriftligt eller genom möte där byggherren
och dennes företrädare medverkar samt vid behov kommunal sakkunnig. Avsikten är att uppnå en
enkel, snabb och billig samt rättssäker planprocess utifrån tilldelade kommunala resurser. Byggherren
anger en utsedd projektledare som kommunicerar med plankoordinatorn.
Kommunikationen inom projektgruppen (punkt A4.) sker genom det slutna forumet ”Alfresco”.
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D2. Kvalitetssäkring och förankring av handlingar
Plankoordinatorn granskar handlingarna och överlämnar med synpunkter dessa till kommunal
handläggare inom planenheten, som läser igenom handlingarna och tillsammans med
projektgruppen lämnar synpunkter på handlingarna. Plankoordinatorn kommunicerar eventuella
synpunkter med byggherren och dennes planarkitekt, som sedan ansvarar för att erforderliga
revideringar genomförs. När plankoordinatorn i samråd med kommunal planhandläggare bedömer
att handlingarna är klara, läggs handlingarna fram till planchefen, som beslutar om de är färdiga för
att tas upp till politiskt beslut eller i förekommande fall beslutas på delegation (kan förekomma vid
beslut om samråd och granskning). Processen för kvalitetssäkring och förankring av handlingar sker
genom ett internt granskningsschema som byggherren får ta del av.

D3. Projektmöten och övriga möten
Byggherrens projektledare alternativt planarkitekt tar i samråd med plankoordinator initiativ till de
kommunala möten som erfordras för ärendets framdrift och plankoordinatorn kallar de som ska delta
i mötena. Plankoordinatorn ska skyndsamt förmedla information som påverkar planen till
byggherren.
Byggherren och dennes planarkitekt ansvarar för att skyndsamt lyfta de frågor till plankoordinatorn,
som behöver förankras inom kommunen eller med andra parter. Förankringen kan ske genom att
plankoordinatorn tar upp frågan med berörda inom kommunen, förmedlar direktkontakt med
byggherren eller att berörda kallas till möte. Byggherren och dennes konsulter deltar vid behov i de
möten som erfordras. De ansvarar också för att ta fram det underlag som behövs som underlag för
mötena.

D4. Dagordning och minnesanteckningar
Plankoordinatorn tar fram dagordning för möten. För möten där byggherren medverkar kan detta
delegeras denna efter samråd med plankoordinatorn.
Kommunal planhandläggare upprättar minnesanteckningar för de möten som plankoordinatorn håller
i och där byggherren inte medverkar. Relevant information förs vidare till byggherren genom
plankoordinatorn. Anteckningarna görs tillgängliga för projektgruppen. Följande upplysning ska
finnas på minnesanteckningarna: ”Detta är inte en allmän handling - anteckningarna görs för
beredning av ärendet och tillför inte sakupplysningar utöver dem som redan finns i ärendet (handlingen undantas i tryckfrihetsförordningen från att anses som allmän). Beslut i ärendet tas av SBN.
Anteckningarna får inte expedieras (dokumentet läggs i stället i gemensam mapp).”
Minnesanteckningar bör innehålla slutsatser om:
vad mötet kommit överens om
vad mötet var oense om och hur detta avses hanteras
tidpunkt för nästa möte
tidplan
projektekonomi
att göra lista med angivande av ansvarig och tidpunkt för färdigställande
För de möten där kommunal planhandläggare inte deltar upprättar byggherren eller plankoordinatorn
minnesanteckningar. Relevant information förs då vidare till kommunal planhandläggare och
projektgruppen genom plankoordinatorn.
Minnesanteckningarnas omfattning anpassas till mötets syfte och de frågor som behandlats.
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E. FRAMTAGANDE AV SAMRÅDS- ELLER SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLINGAR
E1. Grundkarta
Byggherren tar initiativ till beställning av grundkarta. Plankoordinatorn meddelar kontaktperson och
överlämnar mall etc. för beställning. Debitering sker enligt fastställd taxa. Plankoordinatorn och
byggherrens plankonsult går igenom eventuellt behov av kompletteringar såsom inmätning träd och
detaljer etc.

E2. Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Byggherren överlämnar sakupplysningar som erfordras som underlag för miljöbedömning till
plankoordinatorn.
Kommunen genom plankoordinatorn ansvarar för miljöbedömningen då den inrymmer myndighetsutövning (innebär planen betydande miljöpåverkan eller inte). Plankoordinatorn stämmer av
miljöbedömningen med miljöhandläggare alternativt upprättar miljöbedömning tillsammans med
miljöhandläggare och eventuellt kommunal planhandläggare. Därefter genomför kommunal
planhandläggare samråd med länsstyrelsen och meddelar resultatet av miljöbedömningen så snart
som möjligt till byggherren och/eller dennes plankonsult. I det fall miljökonsekvensbeskrivning
erfordras, tas denna fram av konsult som upphandlas av kommunen och bekostas av byggherren. Om
detaljplanen antas medföra, eller visar sig medföra, betydande miljöpåverkan måste förfarandet
övergå från standardförfarande till utökat förfarande (se motsvarande rutin).

E3. Gestaltningsförslag och illustrationer
Byggherren tar fram förslag till gestaltning av det projekt som planen avser samt de illustrationer som
erfordras för att bedöma och redovisa förslaget under planprocessen. Byggherren ska också ta fram
illustrationer som redovisar de vägar, parker, torg och övrig allmän plats samt andra förändringar i
miljön, som blir konsekvens av planförslaget. Detta kan t.ex. avse situationsplaner, planer, fasader och
sektioner för byggnader, solstudier samt 3D-illustrationer och fotomontage.

E4. Plankartan, planbestämmelser och planbeskrivning
Samtliga planhandlingar ska upprättas enligt aktuell lagstiftning (lagar, förordningar och prejudicerande rättsfall), Boverkets föreskrifter och vägledningar, samt kommunens mallar och rutiner.
Plankoordinatorn lämnar över lista med mål- och styrdokument, som finns tillgängliga på kommunens
hemsida. Övriga dokument, som ska utgöra grund för planen, överlämnas direkt till byggherrens
planarkitekt. Byggherren och dennes planarkitekt ska se till att handlingarna överensstämmer med
planbesked och program om sådant tagits fram. Planförslaget ska också stämma med översiktliga
planer om inte annat framgår av planbesked och eventuellt program.
Koncept till planhandlingar ska översändas till plankoordinatorn för genomgång. Plankoordinatorn
stämmer av handlingarna med kommunal planhandläggare inom planenheten, samt övriga berörda
handläggare inom kommunen och statliga och regionala instanser. De justeringar som
plankoordinatorn efterfrågar ska införas i handlingarna. Vid behov ska avstämningar göras genom
möten med plankoordinatorn, byggherren och dennes planarkitekt, samt anlitade konsulter.
Byggherrens planarkitekt ska utföra handlingar som objektivt redovisar projektets förutsättningar och
konsekvenser. Handlingarna ska vara författade på ett sakligt sätt samt med lättbegriplig och
samtidigt korrekt svenska. Kommunens handläggare ska inte behöva lägga omfattande tid på att rätta
stavfel och grammatik. Kommunala mål och krav ska tydligt framgå, liksom hur de uppnås i förslaget.
Motstående allmänna och enskilda intressen ska klart framgå.
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Plankoordinatorn samordnar så att koncept till genomförandeavtal förbereds i samverkan med byggherre och berörd kommunal enhet. Konsult som upprättar förslag till kapitel om genomförandefrågor
i planbeskrivningen ska ha erforderlig sakkunskap.

E5. Tillstånd enligt annan lagstiftning
Byggherren ska se till att de ansökningar som erfordras för att planen ska kunna antas och genomföras lämnas in så snart det är möjligt, samt att komplettera med sådant underlag som krävs för att
ansökan ska kunna hanteras av ansvarig myndighet. Detta kan t.ex. avse fornlämningar, miljötillstånd
eller fastighetsrättsliga åtgärder. Kopior ska skyndsamt sändas till plankoordinatorn för kännedom och
diarieföring.

E6. Samråd
Plankoordinator/kommunal handläggare beställer/upprättar fastighetsförteckning.
Plankoordinatorn svarar för avstämning inom förvaltningen. Beroende på komplexitet kan beslut om
samråd/granskning tas genom delegationsbeslut av planchefen, alternativt skickas för politiskt beslut
i nämnden. Delegationsbeslut alternativt tjänsteskrivelse upprättas och läggs in i kommunens
ärendehanteringssystem av kommunal planhandläggare. Vid behov kan nämnden också informeras
om planerat delegationsbeslut.
Kommunal personal svarar för utskick, utställning, redovisning på hemsida, mottagande av yttranden
och annan administration av samrådet enligt bilaga 1 ”Sammanfattande rutin för byggherredriven
detaljplan – standardförfarande” - ”2. Samråd - Granskning – PBL 5:9 och 5:11-23”.
Plankoordinatorn förbereder och håller i eventuellt samrådsmöte tillsammans med kommunal
planhandläggare. Byggherren eller dennes planarkitekt bistår med presentationer och annat underlag
samt är beredd på att besvara frågor om projektet på mötet. Om plankoordinatorn bedömer att det
behövs, ska byggherren också tillse att konsult som utfört utredning är på plats för att redovisa
resultatet eller besvara frågor.
Inkomna yttranden under samråd sänds snarast över från kommunal planhandläggare till både
plankoordinatorn samt byggherren och dennes planarkitekt.
Plankoordinatorn stämmer av de förändringar som erfordras med anledning av inkomna samrådssynpunkter med byggherren, handläggare inom förvaltningen och övriga berörda myndigheter.

E7. Granskning
Principerna för framtagande av granskningshandlingar sker i tillämpliga fall enligt samma principer
som framtagande av samrådshandlingarna.

E8. Uppdatering av handlingar
Plankoordinatorn, byggherren och dennes planarkitekt går igenom de eventuella ändringar som
erfordras med anledning av inkomna synpunkter under samrådet. Byggherrens planarkitekt
uppdaterar vid behov planhandlingarna med utgångspunkt av detta.
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E9. Genomförandeavtal/Exploateringsavtal
Plankoordinatorn samordnar så att genomförandeavtal tas fram i samverkan mellan byggherre och
kommunens exploateringsenhet. Ett koncept till genomförandeavtal ska finnas inför granskning av
detaljplanen.

E10. Granskning
Planhandläggare ansvarar för att en Underrättelse om granskning skickas ut (samt
granskningshandlingar om ändringar gjorts efter samråd). Kommunal personal ansvarar för utställning
och redovisning på hemsida.
Granskning sker enligt bilaga 1 ”Sammanfattande rutin för byggherredriven detaljplan –
standardförfarande” - ”2. Samråd - Granskning – PBL 5:9, 5:11-23”.

E11. Granskningsutlåtande
Inkomna yttrande under granskningen sänds snarast över till både plankoordinatorn samt byggherren
och dennes planarkitekt. Framtagande av Granskningsutlåtandet innefattar moment av
myndighetsutövning och ska göras av kommunens handläggare. Byggherren och dennes konsult kan
ge förslag till åtgärder till följd av inkomna yttranden och annat som framkommit. Detta kan ske
skriftligt i separat dokument och/eller vid möte mellan plankoordinatorn, kommunal
planhandläggare, byggherren och dennes planarkitekt.
Plankoordinatorn stämmer av de förändringar som erfordras med anledning av inkomna granskningssynpunkter med byggherren, handläggare inom förvaltningen och övriga berörda myndigheter.
Därefter skriver kommunal planhandläggare kommentar till respektive yttrande i
Granskningsutlåtandet, och stämmer av dessa med plankoordinator.

F. ANTAGANDE-LAGA KRAFT
F1. Allmänt
Principerna för framtagande av antagandehandlingar sker i tillämpliga fall enligt samma principer som
framtagande av samråds- och granskningshandlingarna.

F2. Genomförandeavtal/Exploateringsavtal
Ett genomförandeavtal/exploateringsavtal ska normalt vara antaget och ha vunnit laga kraft innan
planen förs till antagande.

F3. Praktiska rutiner för Antagande och Laga kraft
Kommunal personal svarar för praktiska rutiner enligt bilaga 1 ”Sammanfattande rutin för
byggherredriven detaljplan – standardförfarande” - ”3. Antagande – Laga kraft – PBL 5:24-32”.

G. GENOMFÖRANDE
G1. Allmänt
Efter det att planen vunnit laga kraft övertas projektledningen för planens genomförande av
kommunens exploateringsenhet.
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H. Bilaga 1 - Rutinblankett.
”Sammanfattande rutin för byggherredriven detaljplan – standardförfarande”.
Plankoordinator, kommunala sakkunniga, byggherre och dennes planarkitekt tar fram förslag till
politiskt beslut och bereder ärendet. Bilaga 1 beskriver ansvarsfördelning inom detta. Beslut tas av
politiken i politisk nämnd.
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2018-08-27

Sammanfattande rutin för byggherredriven detaljplan - standardförfarande
Ansvarsfördelning: A = Ansvar, B = Beställer, D = Deltar, G= Granskar, P = Producerar, U = Tar fram underlag
(Kartor, mallar, tidigare utredningar m.m.), Å = Åhörare på samrådsmöte. Beslut tas av politiken i politisk nämnd.
Åtgärd

Plankoordinator

Kommunala
sakkunniga

Byggherre

Byggherrens
planarkitekt

C2 Samverkansavtal och Planavtal

A

A, P

D

D

C3 Utredningar

U, G

U, G

A, B, U

A, B, U

C4 Detaljerad tidplan

U

D

P, A

P, A

C5 Startmöte med byggherre

A

D

D

D

C6 Kommunalt startmöte/plangruppsmöte

A

D

U

U

E3 Ev. exploateringsskisser

G

G

U, P, A

U, P, A

E1 Beställning grundkarta

D

P

A, B

A, B

E2 Miljöbedömning/-konsekvensbeskrivning

A, U, P

D

U

U

E3 Gestaltningsförslag och illustrationer

G

G

A, P

A, P

E4 Plankarta (SBK:s mall i AutoCad)

G

G

A, P

A, P

E4 Planbeskrivning (SBK:s mall i Word)

G

G

A, P

A, P

E4 Illustrationskarta

G

G

A, P

A, P

E4 Kvalitetssäkring handlingar

A, G

A, G

D, P

D, P

E5 Plangruppsmöte (process i st f remiss)

A

D

U

U

E5 Tillstånd enligt annan lagstiftning

D

D

A, U, B

A, U, B

E6 Fastighetsförteckning

A, P

E6 Del.beslut/ Info SBN/ Tjänsteskr. SBN

A, P

D

U

U

E6 Utskick samråds-/granskningshandlingar

A, P

A, P

U

U

E6 Ev. samrådsmöte

A

D

Å

U, Å

E7 Rutiner enligt tillämpliga delar av samråd

A

A, D, B

E8 Uppdatering av handlingar

G

G

A, P, U

A, P, U

E9 Genomförandeavtal, koncept

D

A, P

A, P

A, P

E10 Granskning (Enligt delar av samråd)

Se samråd

Se samråd

Se samråd

Se samråd

E11 Granskningsutlåtande

A, P

A, P

U

U

F1 Rutiner enligt tillämpliga delar av samråd

Se samråd

Se samråd

Se samråd

Se samråd

F2 Genomförandeavtal

D

A, P

A, P

A, P

F3 Antagande och ev överklagande

A, P

A, P

D

D

1. Startskede – PBL 5:6-8

2. Samråd–Granskning PBL 5:9, 5:11-23

3. Antagande – Laga kraft – PBL 5:24-32

F3 Laga kraft, registrering och arkivering

A, P
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Rutiner för byggherredriven planprocess,
utökat förfarande
Datum: 2018-08-27

Byggherredriven planprocess innebär att byggherren har ansvaret för att
driva planprocessen framåt. Byggherren tar genom egen anlitad
plankonsult fram erforderliga utredningar, förslag till plankarta och övriga
planhandlingar. Kommunen ger råd och bevakar det allmänna intresset,
stämmer av mot översiktsplan, tillväxtprogram och andra förutsättningar,
samt ansvarar för den myndighetsprocessuella delen av planarbetet.
Byggherrens kontakter med kommunen i planärendet sker uteslutande
genom kommunens plankoordinator.

Till denna rutin hör bilaga 1. ”Sammanfattande rutin för byggherredriven
detaljplan – utökat planförfarande”.
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A. INLEDNING
A1. Bakgrund
Denna rutin avser detaljplanearbete med utökat förfarande och grundar sig på planenhetens interna
rutiner, samverkansavtal samt planavtal mellan Alingsås kommun och byggherre avseende
”Byggherredriven planprocess”, samt hittillsvarande erfarenheter från pågående pilotprojekt.
Motsvarande rutin finns för standardförfarande. Rutinerna ska ses över då utvärdering av
pilotprojekten genomförts.
Bakgrunden är ett önskemål att tillföra ytterligare resurser till planprocessen och genomförande av
byggprojekt för att på så sätt kunna öka bostadsbyggandet och tillgången till färdigplanerad mark för
verksamheter.
Utgångspunkten för byggherredriven planprocess är att på ett effektivt sätt ta tillvara byggherrens
och de kommunala projektdeltagandes kunskap, kompetens och resurser för att driva ärendet framåt
med kvalitet i både process och färdigt resultat.
Detta dokument utgör ett komplement till rutinblanketten ”Sammanfattande rutin för
byggherredriven detaljplan” (Bilaga 1), som gäller i allt som inte motsägs av nedanstående tillägg.

PLANBESKED

UPPSTART

Byggherre:
Ansöker

GRANSKNING

SAMRÅD

ANTAGANDE

Kommun: Granskar

Byggherre: Bearbetar
utifrån synpunkter,
upprättar
antagandehandling

Politik: Beslutar

Politik: Beslutar

Kommun: Granskar

Rutin:
A. Inledning
B. Planuppdrag

Rutin: E. Samråd

Politik: Beslutar

Byggherre: Upprättar
samrådsförslag

Kommun:
Resurssätter

Byggherre:
Upprättar tidplan
utifrån kommunens
förutsättningar.

Byggherre: Bearbetar
utifrån inkomna
synpunkter. Upprättar
granskningsförslag

Kommun:
Resurssätter

Kommun: Upprättar
samrådsredogörelse.
Granskar.

Rutin:
C. Projektstart,
D. Kommunikation

Politik: Beslutar
Rutin: F. Granskning
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Rutin: G. Antagande –
Laga kraft

LAGA KRAFT

Kommun: Hanterar
ev. överklagande
Rutin: G. Antagande –
Laga kraft
H. Genomförande

A2. Förarbete och organisation
1.
Planprogram/förstudie.
Kommunen avgör om planarbetet ska föregås av planprogram eller förstudie och vem som ska
bekosta arbetet för detta. Program tas främst fram för större komplexa projekt som är av strategisk
vikt för kommunen och därmed kan förväntas innebära hantering av stora allmänna intressen.
Program tas därför fram och finansieras av kommunen. Kommunens målsättning är att behovet av
planprogram/förstudie ska vara utrett när planbesked meddelas.

2.

Planområdets storlek/ingående fastigheter

Kommunen avgör planområdets avgränsning och omfattning. Både privata och kommunala
fastigheter kan ingå i planområdet. Avgränsning avgörs med stöd av eventuellt planprogram/förstudie
samt kommunala styrdokument, t.ex. Vision 2019, kommunens översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner, Tillväxtprogram och Bostadsprogram. Det skall eftersträvas att planområdet ansluter
till befintliga detaljplaner.

3.

Kommunal infrastruktur

Kommunen ansvarar normalt för utbyggnad av kommunal infrastruktur (t.ex. gata, vatten, avlopp, el,
bredband, fjärrvärme). Kostnad för utbyggnad bekostas av den/de som har nyttan av exploateringen.

4.

Kommunal service

Kommunen ansvarar för utbyggnad av kommunal service (t.ex. förskolor, skolor, äldrevård). Om
kommunen anser att sådant behov finns, ska detta beaktas och inrymmas inom planområdet.

A3. Byggherrens roll
Byggherredriven planprocess förutsätter att byggherren utför så stor del av arbetet med att ta fram
detaljplanen som möjligt. Det innebär att byggherren ska ta fram de handlingar och utredningar som
byggherren bedöms kunna ta fram och annat underlag som erfordras för en detaljplan enligt planoch bygglagens krav och kommunens behov. Byggherren ska ta de initiativ som krävs för att planarbetet ska kunna genomföras och ansvarar för att driva planprojektet framåt. Byggherren står för
sina egna kostnader inklusive de utredningar som erfordras, samt för de kostnader som uppstår för
kommunens hantering.
Byggherren ska till sin hjälp ha en egen anlitad planarkitekt som driver planarbetet och tar fram
förslag till planhandlingar. Byggherrens planarkitekt ska ha relevant utbildning för handläggande av
detaljplaner och flerårig erfarenhet av kommunalt framtagande av detaljplaner med minst samma
komplexitet som det aktuella uppdraget. Kommunen avgör om byggherrens planarkitekt uppfyller
tillräcklig kompetens. Byggherren ska upphandla konsulter som tar fram de utredningar som krävs.
Krav vid upphandling finns under punkt C3.

A4. Plankoordinatorns roll
Plankoordinatorn är kommunens representant i planarbetet och utgör byggherrens kontaktperson i
relation till förvaltningen. Plankoordinatorn ansvarar för att säkerställa att planförslaget uppfyller
lagkraven, att de kommunala behoven uppfylls och att planförslaget med utredningar utgör ett gott
underlag för den demokratiska processen inklusive politiska beslut. Plankoordinatorn ska överlämna
kommunala måldokument, policys och annat underlag som byggherren behöver för att kunna ta fram
de handlingar och utredningar som krävs. Byggherrens kontakter med kommunen i planärendet sker
uteslutande genom plankoordinator.
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Plankoordinatorn ska ha relevant utbildning för handläggande av detaljplaner och flerårig erfarenhet
av kommunalt framtagande av detaljplaner med minst samma komplexitet som det aktuella
uppdraget. Plankoordinatorn ska ha erfarenhet av att självständigt företräda kommunens intressen
gentemot byggherrar, politiker, myndigheter samt sakägare och andra privata intressenter.
Särskilt skall beaktas vana av projektledning, kunskap om aktuell lagstiftning samt förutsättningarna
för genomförande av projekt.
I de fall då ingen plankoordinator utses, övergår dennes arbetsuppgifter till kommunal
planhandläggare.

A5. Projektgrupp
Plankoordinator utser med stöd av kommunal planhandläggare en projektgrupp med handläggare
från berörda förvaltningar, enligt ordinarie rutiner. Kommunal planhandläggare bistår
plankoordinatorn i dennes arbete.

B. PLANUPPDRAG
B1. Bedömning av planbesked
Ansökan om planbesked hanteras enligt samma rutiner som för övriga planbesked. Av planbeskedet
bör framgå vilken inriktning som ska gälla för planarbetet, samt dess omfattning.

B2. Beslut om prioritering
Ärenden som bedöms kunna bli aktuella att drivas med Byggherredriven planprocess behöver
analyseras och förberedas inför uppstart enligt följande:
1.
Plan- och bygglovsavdelningen tar fram förslag till politiskt ställningstagande inför
beslut om planbesked, huruvida planen lämpar sig för byggherredriven planprocess och
om/när den kan prioriteras för igångsättning. Detta görs i samråd med ansvariga chefer inom
sakområden som berörs av planeringen, via beslut i gemensam beredning (GB). I denna
beredning ingår att studera kommunens beredskap att genomföra de anläggningar som
kommunen ansvarar för, samt om planarbetet ska föregås av en förstudie eller ett
planprogram.
2.
Samhällsbyggnadsnämnden avgör genom beslut om (positivt/negativt) planbesked
lämpligheten för om planen bör drivas med byggherredriven planprocess.

C. PROJEKTSTART
C1. Utse plankoordinator
Plankoordinator utses eller upphandlas internt och bekostas av byggherren. Vid eventuell
upphandling tas underlag fram med utgångspunkt från genomgången inför prioritering enligt punkt
B2. Kraven på plankoordinatorn framgår under punkt A4.

C2. Samverkansavtal och Planavtal
Samverkansavtal tas fram snarast efter att beslut tagits om att byggherredriven planprocess skall
tillämpas. Planavtal tas sedan fram med utgångspunkt från ordinarie principer samt nedanstående
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tillägg, när planarbetet avses påbörjas. Avstämning inom förvaltning och politiska beslut hanteras
enligt ordinarie rutiner. Kostnad för kommunens planhandläggare bekostas av byggherren.

C3. Utredningar
De utredningar som bedömts vara erforderliga för planarbetet har översiktligt analyserats i samband
med beslut om planbesked. Kommunen beslutar om eventuella ytterligare utredningar är nödvändiga
under planarbetets gång. Kompetenskraven på konsulter som genomför utredningarna motsvarar
kommunens krav vid ramavtal. Plankoordinatorn sänder därför över aktuella underlag för senaste
ramavtalsupphandling samt annat underlag som kan behövas till byggherren. Byggherren är inte
bunden till kommunens ramavtal, utan har möjlighet att anlita andra konsulter med motsvarande
kompetens.
I det fall det inte gjorts någon upphandling inom aktuellt kompetensområde ställs krav som motsvarar
upphandling i närliggande sakområde. Grundkraven är att ansvarig konsult ska ha relevant examen
från högskola och erfarenhet inom sakområdet i en omfattning som krävs med hänsyn till
utredningens komplexitet. Det innebär bl.a. att en trafikutredning som omfattar allt från beräkning av
kapacitet i trafiksystemet till projektering av gator ställer krav på erfarenhet av båda dessa aspekter.
Kraven kan uppfyllas genom att flera konsulter bidrar till utredningen. Biträdande konsulter ska ha
motsvarande utbildning, men kraven på erfarenhet kan vara lägre om den konsulten har mer
avgränsade arbetsuppgifter.
Byggherren, dennes planarkitekt eller annan konsult som byggherren anlitar tar fram underlag för
upphandling av respektive utredning. Underlaget stäms av med plankoordinatorn före utskick.
Inkommen offert med CV, referensuppdrag, referenstagning etc. stäms av med plankoordinatorn före
beställning. Referenstagning ska ske skriftligt, så att det kan redovisas för plankoordinatorn.
Vid upphandling där konsulten är väl känd för både byggherre och plankoordinator ska en förenkling
av ovanstående förfarande eftersträvas. Även konsult som inte uppfyller de formella kraven kan
accepteras om konsulten kan visa att erforderlig kompetens förvärvats på annat sätt.
Utredningarna ska hålla hög kvalitet, så att de ger ett gott underlag för detaljplanen. Slutsatserna ska
sammanfattas på ett sådant sätt att de kan förstås av personer utan specialkunskap. Övriga delar ska
vara tydliga så att de kan granskas av berörda enheter inom kommunen och berörda myndigheter.
Underlag, fältstudier, beräkningar och hänvisningar ska vara tydligt redovisade. Bedömningar ska vara
sakliga, fackmässiga och väl underbyggda.
Plankoordinatorn bedömer resultatet av utredningarna. Vid behov stäms de av med kommunal
handläggare med kompetens inom utredningens sakområde. Det juridiska ansvaret för utredningarna
ligger på kommunen, varför de ska vara godkända av plankoordinator och kommunens sakkunniga
innan de läggs som underlag för planförslaget.
Byggherren ska ha beredskap för de utredningar som kan komma att behövas för att hantera de
synpunkter och kunskap om förutsättningarna i övrigt som tillkommer under planprocessen.

C4. Detaljerad tidplan
Byggherren eller dennes planarkitekt tar fram koncept till tidplan. Plankoordinatorn överlämnar
mötestider för politisk förankring samt bedömning av tidsåtgång för övrig kommunal hantering i
planarbetet. Om planprocessen är avhängig annan planering eller projekt, ska byggherren informeras
om detta.
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Tidplanen ska redovisa tider för avstämningar, beslut, samråd, granskning, antagande, utredningar
och hantering av frågor som berör annan lagstiftning (E5). Tidplanen ska bygga på realistiska
uppskattningar av tidsåtgång för ingående moment. Genom god samordning av dessa ska en effektiv
tidplan eftersträvas.
Tidplanen ska inkludera processen för kvalitetssäkring och förankring av handlingar, vilket sker genom
ett internt granskningsschema som byggherren får ta del av. Om de revideringar som
plankoordinatorn/kommunala tjänstemän begärt inte har tillgodosetts av byggherren, eller om nya
förändringar behöver granskas, ska den interna granskningstiden förlängas.
Plankoordinatorn går igenom tidplan och fastställer den eller återkommer till byggherren med
erforderliga justeringar. Plankoordinatorn stämmer av tidplan med övriga enheter inom förvaltningen.
Parterna stämmer fortlöpande av tidplanen under ärendets gång och meddelar varandra de
justeringar som kan behöva göras och motiv för dessa. Vardera parten är ansvarig för att skyndsamt
meddela eventuella förseningar.

C5. Startmöte med byggherren
Plankoordinatorn kallar byggherren, kommunens planhandläggare, planchef och annan berörd
personal inom planenheten på startmötet. Här klargörs förutsättningar för arbetets bedrivande
såsom tidplan, rutinbeskrivning, kommunikation och kontaktvägar etc. Organisationen hos byggherre
och förvaltning redovisas.

C6. Kommunalt startmöte/plangruppsmöte
Plankoordinatorn skickar kallelse till startmöte inom kommunen och genomför plangruppsmöten
med projektgruppen (sammansatt enligt A4.), så snart uppdrag för planarbetet samt samverkansavtal
och planavtal har undertecknats. På startmötet hanteras sakfrågor kopplade till planen och dess
genomförande samt hur kontakter mellan byggherren och kommunen ska ske.
Synpunkter från startmötet meddelas så snart som möjligt till byggherren. Leverans av förutsättningar för planarbetet till byggherren (kommunala policys, mål, projekteringsanvisningar etc.)
säkerställs.

C7. Rutinblankett
För hela planprocessen finns en sammanfattning i dokumentet ”Rutinblankett detaljplan – utökat
planförfarande”. Projektstarten sammanfattas i ”1. Startskede PBL 5:6-8”.

D. KOMMUNIKATION
D1. Kommunikation mellan byggherren, plankoordinator och kommunala handläggare
Plankoordinatorn är byggherrens kontakt med den kommunala förvaltningen under planarbetets
gång. Plankoordinatorn svarar på frågor från byggherren, eller vidarebefordrar vid behov till berörda
handläggare inom kommunens olika förvaltningar.
Plankoordinatorn avgör även om frågorna ska hanteras skriftligt eller genom möte där byggherren
och dennes företrädare medverkar samt vid behov kommunal sakkunnig. Avsikten är att uppnå en
enkel, snabb och billig samt rättssäker planprocess utifrån tilldelade kommunala resurser. Byggherren
anger en utsedd projektledare som kommunicerar med plankoordinatorn.
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Kommunikationen inom projektgruppen (punkt A4.) sker genom det slutna forumet ”Alfresco”.

D2. Kvalitetssäkring och förankring av handlingar
Plankoordinatorn granskar handlingarna och överlämnar med synpunkter dessa till kommunal
handläggare inom planenheten, som läser igenom handlingarna och tillsammans med
projektgruppen lämnar synpunkter på handlingarna. Plankoordinatorn kommunicerar eventuella
synpunkter med byggherren och dennes planarkitekt, som sedan ansvarar för att erforderliga
revideringar genomförs. När plankoordinatorn i samråd med kommunal planhandläggare bedömer
att handlingarna är klara, läggs handlingarna fram till planchefen, som beslutar om de är färdiga för
att tas upp till politiskt beslut. Processen för kvalitetssäkring och förankring av handlingar sker genom
ett internt granskningsschema som byggherren får ta del av.

D3. Projektmöten och övriga möten
Byggherrens projektledare alternativt planarkitekt tar i samråd med plankoordinator initiativ till de
kommunala möten som erfordras för ärendets framdrift och plankoordinatorn kallar de som ska delta
i mötena. Plankoordinatorn ska skyndsamt förmedla information som påverkar planen till
byggherren.
Byggherren och dennes planarkitekt ansvarar för att skyndsamt lyfta de frågor till plankoordinatorn,
som behöver förankras inom kommunen eller med andra parter. Förankringen kan ske genom att
plankoordinatorn tar upp frågan med berörda inom kommunen, förmedlar direktkontakt med
byggherren eller att berörda kallas till möte. Byggherren och dennes konsulter deltar vid behov i de
möten som erfordras. De ansvarar också för att ta fram det underlag som behövs som underlag för
mötena.

D4. Dagordning och minnesanteckningar
Plankoordinatorn tar fram dagordning för möten. För möten där byggherren medverkar kan detta
delegeras denna efter samråd med plankoordinatorn.
Kommunal planhandläggare upprättar minnesanteckningar för de möten som plankoordinatorn håller
i och där byggherren inte medverkar. Relevant information förs vidare till byggherren genom
plankoordinatorn. Anteckningarna görs tillgängliga för projektgruppen. Följande upplysning ska
finnas på minnesanteckningarna: ”Detta är inte en allmän handling - anteckningarna görs för
beredning av ärendet och tillför inte sakupplysningar utöver dem som redan finns i ärendet (handlingen undantas i tryckfrihetsförordningen från att anses som allmän). Beslut i ärendet tas av SBN.
Anteckningarna får inte expedieras (dokumentet läggs i stället i gemensam mapp).”
Minnesanteckningar bör innehålla slutsatser om:
vad mötet kommit överens om
vad mötet var oense om och hur detta avses hanteras
tidpunkt för nästa möte
tidplan
projektekonomi
att göra lista med angivande av ansvarig och tidpunkt för färdigställande
För de möten där kommunal planhandläggare inte deltar upprättar byggherren eller plankoordinatorn
minnesanteckningar. Relevant information förs då vidare till kommunal planhandläggare och
projektgruppen genom plankoordinatorn.
Minnesanteckningarnas omfattning anpassas till mötets syfte och de frågor som behandlats.
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E. SAMRÅD
E1. Grundkarta
Byggherren tar initiativ till beställning av grundkarta. Plankoordinator meddelar kontaktperson och
överlämnar mall etc. för beställning. Debitering sker enligt fastställd taxa. Plankoordinator och
byggherrens plankonsult går igenom eventuellt behov av kompletteringar såsom inmätning träd och
detaljer etc.

E2. Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Byggherren överlämnar sakupplysningar som erfordras som underlag för miljöbedömning till
plankoordinatorn.
Kommunen genom plankoordinatorn ansvarar för miljöbedömningen då den inrymmer myndighetsutövning (innebär planen betydande miljöpåverkan eller inte). Plankoordinatorn stämmer av
miljöbedömningen med miljöhandläggare alternativt upprättar miljöbedömning tillsammans med
miljöhandläggare och eventuellt kommunal planhandläggare. Därefter genomför kommunal
planhandläggare samråd med länsstyrelsen och meddelar resultatet av miljöbedömningen så snart
som möjligt till byggherren och/eller dennes plankonsult. I det fall miljökonsekvensbeskrivning
erfordras, tas denna fram av konsult som upphandlas av kommunen och bekostas av byggherren.

E3. Gestaltningsförslag och illustrationer
Byggherren tar fram förslag till gestaltning av det projekt som planen avser samt de illustrationer som
erfordras för att bedöma och redovisa förslaget under planprocessen. Byggherren ska också ta fram
illustrationer som redovisar de vägar, parker, torg och övrig allmän plats samt andra förändringar i
miljön, som blir konsekvens av planförslaget. Detta kan t.ex. avse situationsplaner, planer, fasader och
sektioner för byggnader, solstudier samt 3D-illustrationer och fotomontage.

E4. Plankartan, planbestämmelser och planbeskrivning
Samtliga planhandlingar ska upprättas enligt aktuell lagstiftning (lagar, förordningar och prejudicerande rättsfall), Boverkets föreskrifter och vägledningar, samt kommunens mallar och rutiner.
Plankoordinatorn lämnar över lista med mål- och styrdokument, som finns tillgängliga på kommunens
hemsida. Övriga dokument, som ska utgöra grund för planen, överlämnas direkt till byggherrens
planarkitekt. Byggherren och dennes planarkitekt ska se till att handlingarna överensstämmer med
planbesked och program om sådant tagits fram. Planförslaget ska också stämma med översiktliga
planer om inte annat framgår av planbesked och eventuellt program.
Koncept till planhandlingar ska översändas till plankoordinatorn för genomgång. Plankoordinatorn
stämmer av handlingarna med kommunal planhandläggare inom planenheten, samt övriga berörda
handläggare inom kommunen och statliga och regionala instanser. De justeringar som
plankoordinatorn efterfrågar ska införas i handlingarna. Vid behov ska avstämningar göras genom
möten med plankoordinatorn, byggherren och dennes planarkitekt, samt anlitade konsulter.
Byggherrens planarkitekt ska utföra handlingar som objektivt redovisar projektets förutsättningar och
konsekvenser. Handlingarna ska vara författade på ett sakligt sätt samt med lättbegriplig och
samtidigt korrekt svenska. Kommunens handläggare ska inte behöva lägga omfattande tid på att rätta
stavfel och grammatik. Kommunala mål och krav ska tydligt framgå, liksom hur de uppnås i förslaget.
Motstående allmänna och enskilda intressen ska klart framgå.
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Plankoordinatorn samordnar så att koncept till genomförandeavtal förbereds i samverkan med byggherre och berörd kommunal enhet. Konsult som upprättar förslag till kapitel om genomförandefrågor
i planbeskrivningen ska ha erforderlig sakkunskap.

E5. Tillstånd enligt annan lagstiftning
Byggherren ska se till att de ansökningar som erfordras för att planen ska kunna antas och genomföras lämnas in så snart det är möjligt, samt att komplettera med sådant underlag som krävs för att
ansökan ska kunna hanteras av ansvarig myndighet. Detta kan t.ex. avse fornlämningar, miljötillstånd
eller fastighetsrättsliga åtgärder. Kopior ska skyndsamt sändas till plankoordinatorn för kännedom och
diarieföring.

E6. Samråd
Plankoordinatorn/kommunal handläggare beställer/upprättar fastighetsförteckning.
Plankoordinatorn svarar för avstämning inom förvaltningen inför politiskt beslut och att underlaget
skickas för politiskt beslut då det är färdigt. Tjänsteskrivelse upprättas och läggs in i kommunens
ärendehanteringssystem av kommunal planhandläggare.
Kommunal personal svarar för utskick, utställning, redovisning på hemsida, mottagande av yttranden
och annan administration av samrådet enligt bilaga 1 ”Sammanfattande rutin för byggherredriven
detaljplan – utökat planförfarande” - ”2. Samråd –PBL 5:9 och 5:11-17”.
Plankoordinatorn förbereder och håller i eventuellt samrådsmöte tillsammans med kommunal
planhandläggare. Byggherren eller dennes planarkitekt bistår med presentationer och annat underlag
samt är beredd på att besvara frågor om projektet på mötet. Om plankoordinatorn bedömer att det
behövs, ska byggherren också tillse att konsult som utfört utredning är på plats för att redovisa
resultatet eller besvara frågor.

E7. Samrådsredogörelse
Inkomna yttranden under samråd sänds snarast över från kommunal planhandläggare till både
plankoordinatorn samt byggherren och dennes planarkitekt.
Framtagande av samrådsredogörelsen innefattar moment av myndighetsutövning och ska göras av
kommunens handläggare.
Byggherren och dennes konsult kan ge förslag till åtgärder till följd av inkomna yttranden och annat
som framkommit under samrådstiden. Detta kan ske skriftligt i separat dokument och/eller vid möte
mellan plankoordinatorn, kommunal planhandläggare, byggherren och dennes planarkitekt.
Plankoordinatorn stämmer av de förändringar som erfordras med anledning av inkomna samrådssynpunkter med byggherren, handläggare inom förvaltningen och övriga berörda myndigheter. Därefter skriver kommunal planhandläggare kommentar till respektive yttrande i Samrådsredogörelsen,
och stämmer av dessa med plankoordinator.
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F. GRANSKNING
F1. Allmänt
Principerna för framtagande av granskningshandlingar sker i tillämpliga fall enligt samma principer
som framtagande av samrådshandlingarna. Fastighetsförteckning och övriga handlingar tas fram på
motsvarande sätt.

F2. Uppdatering av handlingar
Plankoordinatorn, byggherren och dennes planarkitekt går igenom de ändringar som erfordras med
anledning av inkomna synpunkter under samrådet. Byggherrens planarkitekt uppdaterar
planhandlingarna med utgångspunkt av detta.

F3. Genomförandeavtal/Exploateringsavtal
Plankoordinatorn samordnar så att genomförandeavtal tas fram i samverkan mellan byggherre och
kommunens exploateringsenhet. Ett koncept till genomförandeavtal ska finnas inför granskning av
detaljplanen.

F4. Granskning
Granskning sker enligt bilaga 1 ”Sammanfattande rutin för byggherredriven detaljplan – utökat
planförfarande” - ”3. Granskning – PBL 5:18-23”.

F5. Granskningsutlåtande
Inkomna yttrande under granskningen sänds snarast över till både plankoordinator samt byggherren
och dennes planarkitekt. Framtagande av Granskningsutlåtandet innefattar moment av
myndighetsutövning och ska göras av kommunens handläggare. Byggherren och dennes konsult kan
ge förslag till åtgärder till följd av inkomna yttranden och annat som framkommit. Detta kan ske
skriftligt i separat dokument och/eller vid möte mellan plankoordinatorn, kommunal
planhandläggare, byggherren och dennes planarkitekt.
Plankoordinatorn stämmer av de förändringar som erfordras med anledning av inkomna granskningssynpunkter med byggherren, handläggare inom förvaltningen och övriga berörda myndigheter.
Därefter skriver kommunal planhandläggare kommentar till respektive yttrande, och stämmer av
dessa med plankoordinator.

G. ANTAGANDE – LAGA KRAFT
G1. Allmänt
Principerna för framtagande av antagandehandlingar sker i tillämpliga fall enligt samma principer som
framtagande av samråds- och granskningshandlingarna.

G2. Genomförandeavtal/Exploateringsavtal
Ett genomförandeavtal/exploateringsavtal ska normalt vara antaget och ha vunnit laga kraft innan
planen förs till antagande.

G3. Praktiska rutiner för Antagande och Laga kraft
Kommunal personal svarar för praktiska rutiner enligt bilaga 1 ”Sammanfattande rutin för
byggherredriven detaljplan – utökat planförfarande” - ”4. Antagande – Laga kraft – PBL 5:24-32”.
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H. GENOMFÖRANDE
H1. Allmänt
Efter det att planen vunnit laga kraft övertas projektledningen för planens genomförande av
kommunens exploateringsenhet.

I. Bilaga 1 - Rutinblankett.
”Sammanfattande rutin för byggherredriven detaljplan – utökat planförfarande”.
Plankoordinator, kommunala sakkunniga, byggherre och dennes planarkitekt tar fram förslag till
politiskt beslut och bereder ärendet. Bilaga 1 beskriver ansvarsfördelning inom detta. Beslut tas av
politiken i politisk nämnd.
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2018-08-27

Sammanfattande rutin för byggherredriven detaljplan - utökat planförfarande
Ansvarsfördelning: A = Ansvar, B = Beställer, D = Deltar, G= Granskar, P = Producerar, U = Tar fram underlag
(Kartor, mallar, tidigare utredningar m.m.), Å = Åhörare på samrådsmöte. Beslut tas av politiken i politisk nämnd.
Åtgärd

Plankoordinator

Kommunala
sakkunniga

Byggherre

Byggherrens
planarkitekt

C2 Samverkansavtal och Planavtal

A

A, P

D

D

C3 Utredningar

U, G

U, G

A, B, U

A, B, U

C4 Detaljerad tidplan

U

D

P, A

P, A

C5 Startmöte med byggherre

A

D

D

D

C6 Kommunalt startmöte/plangruppsmöte

A

D

U

U

E3 Ev. exploateringsskisser

G

G

U, P, A

U, P, A

E1 Beställning grundkarta

D

P

A, B

A, B

E2 Miljöbedömning/-konsekvensbeskrivning

A, U, P

D

U

U

E3 Gestaltningsförslag och illustrationer

G

G

A, P

A, P

E4 Plankarta (SBK:s mall i AutoCad)

G

G

A, P

A, P

E4 Planbeskrivning (SBK:s mall i Word)

G

G

A, P

A, P

E4 Illustrationskarta

G

G

A, P

A, P

E4 Kvalitetssäkring handlingar

A, G

A, G

D, P

D, P

E5 Plangruppsmöte (process i st f remiss)

A

D

U

U

E5 Tillstånd enligt annan lagstiftning

D

D

A, U, B

A, U, B

E6 Fastighetsförteckning till Samråd

A, P

E6 Tjänsteskrivelse till SBN ang Samråd

A, P

D

U

U

E6 Annonsering, utskick samrådshandlingar

A, P

A, P

U

U

E6 Samrådsmöte

A

D

Å

U, Å

E7 Samrådsredogörelse

A, P

A, P

U

U

F1 Rutiner enligt tillämpliga delar av samråd

A

A, D, B

F2 Uppdatering av handlingar

G

G

A, P, U

A, P, U

F3 Genomförandeavtal, koncept

D

A, P

A, P

A, P

F4 Granskning (Enligt delar av samråd)

Se samråd

Se samråd

Se samråd

Se samråd

F5 Granskningsutlåtande

A, P

A, P

U

U

G1 Rutiner enligt tillämpliga delar av samråd Se samråd

Se samråd

Se samråd

Se samråd

G2 Genomförandeavtal

D

A, P

A, P

A, P

G3 Antagande och ev överklagande

A, P

A, P

D

D

1. Startskede – PBL 5:6-8

2. Samråd – PBL 5:9, 5:11-17

3. Granskning – PBL 5:18-23

4. Antagande – Laga kraft – PBL 5:24-32

G3 Laga kraft, registrering och arkivering

A, P
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Rutin – byggherredriven planprocess
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Handläggare:
Malin Haraldsson, Helen Ashman

Avtal Överlåtelser Projektering

SBN-datum:
2018-08-27
Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning
Syfte:
Rutin
Samhällsbyggnadsnämnden gav i uppdrag åt
samhällsbyggnadskontoret att utveckla en
byggherredriven planprocess.
• Byggherredriven planprocess innebär att byggherren
har ansvaret för att driva planprocessen framåt.
• Kommunen ger råd och bevakar det allmänna
intresset, samt ansvarar för planprocessen enligt PBL.

Processbeskrivning

Beredning:
Samhällsbyggnadskontoret har utarbetet rutiner för
byggherredriven planprocess, med en rutin för utökatrespektive standardförfarande. Syftet med rutinen är att
förtydliga roller och ansvarsområden för inblandade parter.
Översiktskarta
Till
rutinen hör en sammanfattande rutinblankett.
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade 2017-11-20,
§151 rutinen med motiveringen att rutinen behöver
uttryckas mer i formen av en processbeskrivning, av
rutinen behöver framgå hur koordinatorn tillsätts och hur
denne arbetar samt att övriga otydligheter behöver
förtydligas. Samhällsbyggnadskontoret har därefter
reviderat rutinen med bl a en illustrativ processbeskrivning, förtydliganden kring planbesked och
ansvarsfördelning under planprocessen.
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden antar rutiner för
byggherredriven planprocess.

2018-08-27
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Planbesked för Kungsgatan 4446 (Tjuren 7)
15
2018.047 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-07-12
Cecilia Sjölin

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.047 SBN

Planbesked för Kungsgatan 44-46 (Tjuren 7)
Ärendebeskrivning
En komplett begäran om planbesked har inkommit 2018-05-13 och kommunen ska ge
planbesked inom fyra månader angående avsikten att inleda ett planläggningsarbete.
Planbegärans syfte: Ändring av detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av samlingslokal på
mark som inte får bebyggas. Dessutom är högsta byggnadshöjd för låg i gällande plan
jämfört med sökt åtgärd. Sökanden önskar även att möjligheterna att Kungsgatan görs om till
gångfartsgata och att en ev. torglösning skapas framför kyrkan utreds.
Vid positivt planbesked ska kommunen bedöma när ett slutligt beslut om antagande av en
detaljplan kan komma att tas. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen
kommer att antas eftersom planarbete är en prövning av ett antal olika frågor.
Samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska
avbrytas.
Förvaltningens yttrande
Tidigare beslut: Gällande detaljplan antogs 1985 och anger Samlingslokaler (Cb), vilka ska
vara sammanbyggda (S) och där byggnadshöjden anges till maximalt 5 m på aktuell
byggnadskropp. Närmast gatan får marken ej bebyggas (prickmark).
Generell bedömning: Det är positivt att verksamheten önskar utvecklas och fortsätta inom
lokalerna som är byggda för ändamålet.
Kulturhistorisk bedömning: Aktuell fastighet ligger inom stadskärnan och omfattas därmed av
riksintresset för kulturmiljövården. Den angränsande frikyrkobyggnaden är angiven specifikt i
värdetexten för riksintresset. ”… Bland sekelskiftets välbevarade institutionsbyggnader kan
nämnas stadshotellet, bank- och kontorshus, skolbyggnader, brandstationen och en
frikyrkobyggnad.” Frikyrkobyggnaden ingår också i kommunens Kulturmiljöprogram (KMP)
där den bedöms ha mycket högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden omnämns även i RAÄ
bebyggelseregister.
Inom kontorets uppdrag ligger det bl.a. att säkerställa stadskärnans fortsatta karaktär. Därför
behöver bl.a. volym och materialval undersökas ytterligare under planprocessens gång så att
önskad åtgärd anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på platsen samt till
Riksintresset för kulturmiljövården.
Planändringen ska tas fram genom ett tätt samarbete mellan planarkitekt,
bebyggelseantikvarie och stadsarkitekt.
Avvikelser från begäran: Volym, materialval, anpassning till kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse. Dessa frågor behöver studeras vidare i planarbetet. Inkommen ansökan ska
endast ses som ett önskemål och ett underlag för diskussioner. Planprocessen får utvisa
vilken utformning som är den bäst lämpade till platsen.
Sökandes önskemål om att kontoret under planarbetet även utreder möjligheterna att
Kungsgatan görs om till gångfartsgata och att en ev. torgbildning skapas framför kyrkan.
Kontoret gör bedömningen att det är en större fråga som inte ryms inom detta planarbete.
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Eventuella avvikelser som utreds under planarbetet: Volym, materialval, anpassning till
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Andelen glasyta av den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen på platsen samt till Riksintresset för kulturmiljövården fasaden kan t.ex. behöva
minskas. I samband med planarbetet ska q-märkning av frikyrkobyggnaden studeras.
Exempel på utredningar som behöver tas fram: Antikvarisk förundersökning m.fl.
Exempel på avtal som behöver upprättas: Planavtal.
Slutligt antagande: En detaljplan bedöms kunna antas under år 2020. En förutsättning för
detta är att sökanden skrivit under ett planavtal om finansiering av planarbetet senast våren
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
Tjuren 7, med avvikelser och kommentarer enligt samhällsbyggnadskontorets yttrande ovan.

Beslutet ska skickas till
SBK Plan (CS, JS)

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Cecilia Sjölin
Planarkitekt
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Planbesked – Kungsgatan 44-46 (Tjuren 7)
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Ansökans syfte: Bygga ut kyrkans samlingslokal (entrépartiet) mot gatan samt
att höja denna. Även ett nytt trapphus på gården kan vara aktuellt.
Tidigare beslut: Gällande detaljplan (A 473 från 1985) medger samlingslokal.
Husen ska vara sammanbyggda. Begränsning i byggnadshöjd 5 m.
Bedömning: Den västra byggnadskroppen (frikyrkobyggnaden) är av mycket
högt kulturhistoriskt värde enligt KMP och omnämns bl.a. som ett av fem
bevarandevärda hus i värdetexten tillhörande riksintresset. Det omnämns även i
RAÄ bebyggelseregister. Frikyrkobyggnaden ska q-märkas vid en planändring.
Högt ställda utformningskrav kommer att krävas i detaljplanearbetet.
Detaljplanen kommer att tas fram i nära samarbete med såväl
bebyggelseantikvarie som stadsarkitekt. Sökanden önskar att SBK under
planarbetet även utreder möjligheterna att Kungsgatan görs om till gångfartsgata
och att en ev. torglösning skapas framför kyrkan. SBK gör dock bedömningen att
det är en större fråga som inte ryms inom detta planarbete.
Förslag till beslut: Positivt planbesked

Översiktskarta

2018-06-12

Foto från Kungsgatan

Ansökan
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Handläggare:
Cecilia Sjölin
SBN-datum:
2018-08-27
Iordningsställande
av allmän plats

Planbesked för Tallbackegatan
12-14 (Skogsslänten 2)
16
2018.095 SBN

Page 111 of 229

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-07-12
Cecilia Sjölin

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.095 SBN

Planbesked för Tallbackegatan 12-14 (Skogsslänten 2)
Klicka här för att skriva ärenderubrik
Ärendebeskrivning
En komplett begäran om planbesked har inkommit 2018-05-15 och kommunen ska ge
planbesked inom fyra månader angående avsikten att inleda ett planläggningsarbete.
Planbegärans syfte: Ändring av detaljplan för att möjliggöra avstyckning av befintlig fastighet.
På fastigheten står ett parhus och för att underlätta framtida ägandeskap behöver minsta
tomtstorlek ändras så att fastigheten kan delas i två ungefär lika stora delar (ca 370 kvm
vardera).
Vid positivt planbesked ska kommunen bedöma när ett slutligt beslut om antagande av en
detaljplan kan komma att tas. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen
kommer att antas eftersom planarbete är en prövning av ett antal olika frågor.
Samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska
avbrytas.
Förvaltningens yttrande
Tidigare beslut: Gällande detaljplan antogs 2006 och anger bostadsändamål med minsta
tomtstorlek på 700 kvm. Genomförandetiden gick ut 2017-01-11
Generell bedömning: Aktuell fastighet ligger inom stadsdelen Stadsskogen. Området utgörs
av en blandad bostadsbebyggelse i form av friliggande småhus, radhus och flerfamiljshus.
Parhuset är det enda kända i området. I och med blandningen av hustyper smälter parhuset
in fint i miljön.
Parhuset har två entréer, två infarter och två adresser. En delning av fastigheten skulle
enbart påverka fastighetsägarnas valmöjligheter och inte den yttre miljön.
Kulturhistorisk bedömning: Avvikelser från begäran: Eventuella avvikelser som utreds under planarbetet: Exempel på utredningar som behöver tas fram: Exempel på avtal som behöver upprättas: Planavtal.
Slutligt antagande: En detaljplan bedöms kunna antas under år 2019. En förutsättning för
detta är att sökanden skrivit under ett planavtal om finansiering av planarbetet senast hösten
2018. Med jämna mellanrum beslutar kommunstyrelsen om en övergripande
detaljplanebeställning och vilka detaljplaner som ska beredas av kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden kan också komma att besluta om en detaljplanebeställning med
prioritering mellan de detaljplaner som ska beredas och antas av
samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att tidpunkten för antagande av en detaljplan kan
komma att justeras.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till att inleda ett planläggningsarbete för
Skogsslänten 2, med avvikelser/kommentarer enligt samhällsbyggnadskontorets yttrande
ovan.

Beslutet ska skickas till
SBK Plan (CS, JS)

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Cecilia Sjölin
Planarkitekt
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Planbesked – Tallbackegatan 12-14 (Skogsslänten 2)
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Cecilia Sjölin
SBN-datum:
2018-08-27
Iordningsställande
av allmän plats

Ansökan

Ansökans syfte: Ändra gällande detaljplan så att en avstyckning av
fastigheten möjliggörs.
Tidigare beslut: Gällande detaljplan (DP 130) från 2006 anger
bostäder med minsta tomtstorlek på 700 kvm. Genomförandetiden
gick ut 2017-01-11
Bedömning: Stadsskogen utgörs av en blandad bostadsbebyggelse i
form av friliggande småhus, radhus och flerfamiljshus.
Aktuell fastighet består av ett parhus, med två entréer, två infarter och
två adresser fast inom en (1) fastighet.
För att underlätta framtida ägandeskap önskar sökande att fastigheten
(740 kvm) delas i två delar (ca 370 kvm vardera). Uppskattad BYA är
180 kvm.
Förslag till beslut: Positivt planbesked

Översiktskarta

2018-08-02
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Foto på aktuell fastighet

Långared 17:1, bygglov
19
2018.108 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-07
Anna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.108 SBN

Bygglov, nybyggnad av fritidshus
LÅNGARED 17:1 (2018-0025)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-01-16 och avser nybyggnad av fritidshus på fastigheten Långared 17:1.
Fastigheten berörs av Översiktsplan, ÖP 95:
”R16 LÅNGAREDS KYRKBY: Kompletteringsbebyggelse prövas enligt fördjupad
översiktsplan. Särskild hänsyn till landskapsbild, geovetenskap och VA-situationen. Ny
sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan.”
Fastigheten berörs av den fördjupade översiktsplanen FÖP Bjärkeorterna (antagen 1993-0127): ”Värdefullt naturområde. Särskild hänsyn till landskapsbild och geovetenskap. Hela
planområdet väster om väg 985 ingår i område med riksintresse för naturvården. (…)”
Fastigheten ligger inom område av riksintresse för naturvården (Anten-Mjörn), samt inom
strandskyddsområdet. Strandskyddsdispens beviljades av Samhällsbyggnadsnämnden
2017-05-15 för en gäststuga på ca 65 m2 (beslut SBN § 70 Dnr 2017.106 SBN).
Tillstånd för enskilt avlopp har lämnats av miljöskyddsnämnden i delegationsbeslut 252/16
2018-05-21.
De befintliga byggnaderna på platsen finns upptagna i Västarvets byggnadsinventering av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Alingsås kommun, gjord 2010. Det befintliga
bostadshuset är byggt i 1908 och har sedan flyttats till den nuvarande platsen.
Byggnadsplatsen utgörs av tomtmark för befintligt fritidshus och förråds- och
garagebyggnad. Fritidshuset som ansökan gäller är tänkt att placeras 1,2 meter från
gränsen, mellan de två befintliga byggnaderna.
Den ansökta åtgärden är ett fritidshus i ett plan med en byggnadsarea på 79 m2
byggnadsarea och en byggnadshöjd på 3 meter. Fritidshuset som ansökan gäller är tänkt att
placeras mellan de två befintliga byggnaderna. Marknivån på den befintliga tomten ändras
inte vid den tänkta nybyggnaden.
Fasadbeklädnad är tänkt att bli stående träpanel i faluröd kulör. Taktäckningsmaterial är
tänkt att blir bandtäckt plåt, i mörkt silvergrå kulör. Fönster blir träfönster målade i en ljusare
grå kulör.

Yttranden
Berörda sakägare (Långared 17:1, Långared 13:1 och Attholmen 2:17) har i enlighet med 9
kap. 25 § i Plan och bygglagen (PBL) getts möjlighet att yttra sig angående den ansökta
åtgärden. Yttranden har inkommit från samtliga berörda sakägare, utan invändningar mot
åtgärden.
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Alingsås kommuns byggnadsantikvarie har deltagit vid möten med sökanden och har inga
invändningar mot den ansökta åtgärdens utformning.
Bedömning
Strandskyddsdispens har beviljats för en gäststuga på 65 m2. Den gäststuga som
bygglovsansökan gäller har en byggnadsarea på 79 m2 och bedöms rymmas inom den
beviljade strandskyddsdispensen.
Den ansökta åtgärden bedöms inte innebära någon skada för naturmiljön i och med att hela
den befintliga fastigheten är ianspråktagen tomtmark.
Den tänkta utformningen bedöms vara anpassad till den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen på platsen, och bedöms vara i linje med råden i skriften ”Att bygga i landsbygd”
(Antagen av byggnadsnämnden 2001-08-21).
Bygglov bedöms kunna beviljas.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 §.
Upplysningar
Tekniskt samråd ska hållas. Beträffande tidpunkt, kontakta kommunens byggnadsinspektör
Tobias Andersson på telefon 0322-61 62 61.
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 20 480 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet ska skickas till
Sökanden, Kontrollansvarig, Sakägare fk (Långared 17:1, Långared 13:1 och Attholmen
2:17), Byggnadsinspektör (TA), GIS-handläggare fk, PoIT, Akten

Handlingar som ligger till grund för beslutet:

Ankomststämplad:

Ansökningsblankett, reviderad
Anmälan om kontrollansvarig
Enkel nybyggnadskarta

2018-07-04
2018-08-06
2018-08-06
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Situationsplan
Plan-, fasad- och sektionsritning
Fasad mot väster med befintliga byggnader

2018-07-04
2018-07-04
2018-07-04

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Anna Jonsson
Bygglovsarkitekt
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Handläggare:
Anna Jonsson
SBN-datum:
2018-08-27

Långared 17:1
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•

•

Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus/gäststuga som komplement till befintliga byggnader.
Fastigheten berörs av Översiktsplan ÖP 95:
”R16 LÅNGAREDS KYRKBY: Kompletteringsbebyggelse prövas enligt fördjupad översiktsplan. Särskild hänsyn till
landskapsbild, geovetenskap och VA-situationen. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan.”
Fastigheten berörs av fördjupad översiktsplan för Bjärkeorterna: ”Värdefullt naturområde. Särskild hänsyn till
landskapsbild och geovetenskap. Hela planområdet väster om väg 985 ingår i område med riksintresse för naturvården.
(…)”

•

FÖRSLAG TILL BESLUT:
Bygglov beviljas.
Översiktskarta

Foto

Situationsplan
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Rättaregården 1, bygglov,
Tillbyggnad av industribyggnad
20
2018.125 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-08
Kristina Ödling

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.125 SBN

Bygglov Tillbyggnad av industribyggnad Rättaregården 1 (Byggreda dnr 2017-0308)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-04-20 och avser Bygglov för Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnaden har måtten 8,2 x 25,3=207 kvm byggnadsarea.
Sökt tillbyggnad har en byggnadshöjd på 11 meter.
Idag finns två huskroppar på fastigheten. Sökt tillbyggnad är tänkt att placeras mellan dessa
befintliga byggnader och sammanlänka dessa.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av detaljplan DP 156, ”Verksamheter vid
Vänersborgsvägen” lagakraftvunnen 2010-10-01. Genomförande tid 10 år.
Detaljplanen anger för fastigheten bl.a:
Kvarterens utnyttjande grad e 25 – Högsta byggnadsarea i procent av fastighets area.
Högsta byggnadshöjd i meter – 8,0 meter.
Utan hinder av byggnadshöjd får frontespis/takkupa/torn utföras på huvudbyggnad till högst
en tredjedel av fasadlängd.
Rubricerad bygglovansökan har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret Alingsås kommun,
den 2017-04-20. En begäran om komplettering gällande exteriörredovisning skickades ut
2017-04-25. Ingen komplettering har inkommit.
Ärendet bedöms utifrån inkomna handlingar.
2018-02-07 Brev skickas till sökanden angående avvikelse från gällande detaljplan.
Meddelat att för fortsatt beredning tas en kostnad ut. Återtagen ansökan ingen kostnad.
2018-03-09 Mail skickas till sökanden angående avvikelse från gällande detaljplan. Meddelat
att för fortsatt beredning tas en kostnad ut. Återtagen ansökan ingen kostnad.
2018-03-28 Mail från sökanden som vill gå vidare med ärendet. ”Vill söka vidare på detta.
Jag tycker detta kan ses som en liten avvikelse. Har vid tidigare tillfälle diskuterat detta med
olika handläggare. Då det tidigare funnits ett bygglov för ett betydligt större skärmtak på
samma fastighet. Och detta bygglov gått ur tiden.”
2018-04-30 Skickades kommunicering om avslag till sökanden med möjlighet att yttra sig.
Inget yttrande har inkommit från sökanden.

Beredning/Bedömning
Fastigheten Rättaregården 1 har en fastighetsyta på 8157 kvm. 25% av denna får enligt
gällande detaljplan bebyggas. Det ger en största byggnadsarea på 2039 kvm.
Befintlig byggnad har en byggnadsarea på 2104 kvm. Detta är 3% större än vad gällande
detaljplan tillåter.
Sökt tillbyggnad har en yta på 207 kvm.
Det ger en summa byggnadsarea på 2311 kvm. Den sammanlagda byggnadsarean efter
tillbyggnad skulle bli 13% större än vad gällande detaljplan tillåter.
Detta bedöms ej vara en liten avvikelse.
Föreslagen tillbyggnad har en byggnadshöjd på 11 meter.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att tillbyggnaden med sin höjd, storlek och
utformning ej kan ses som frontespis, takkupa eller torn.
Tillbyggnaden skulle bli 3 meter högre än vad gällanden detaljplan tillåter.
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Detta strider mot gällande detaljplan.
Sökanden uppger i sitt yttrande att lov tidigare getts för ett större skärmtak inom samma
fastighet. Bygglov (Dnr 2012-0578) gavs för ett skärmtak placerat nordost om den norra
huskroppen. Detta skärmtak hade en byggnadshöjd på 5 meter, vilket är inom tillåten
byggnadshöjd. Detta bygglov har upphör att gälla.
Enligt Plan och bygglagen PBL 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område
med detaljplan om åtgärden inte strider mot gällande detaljplan.
Enligt Plan och bygglagen PBL 9 kap 31 § b får bygglov ges för en åtgärd som avviker från
detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten eller
åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Syftet med gällande detaljplan är
”att möjliggöra etablering av ett nytt verksamhetsområde…”
I detaljplanen begränsas exploateringen på varje fastighet genom bestämmelsen 25% av
fastighetens yta.
Förslaget följer inte gällande detaljplan på de två ovanstående punkterna.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att dessa två avvikelser ej är små, inte av
begränsad omfattning och inte heller nödvändiga för att området ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan för sökt åtgärd.

Upplysningar
Avgift för avslagsbeslut tas ut med 3 125 kronor.
Faktura sänds separat.
Avgift för nybyggnadskarta, lägeskontroll och utstakning kan tillkomma.
Handlingar som tillhör beslutet
Ansökan
Nybyggnadskarta
Plan fasader sektion

inkommet:
2017-04-20
2017-04-20
2017-04-20

Beslutet ska skickas till
Exp:
Sökande (Hur beslut kan överklagas Formulär 1.), Akten.
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Ulrika Samuelsson
Plan och byggchef

Kristina Ödling
Bygglovarkitekt
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Rättaregården 1

Handläggare:
Kristina Ödling
SBN-datum:
2018-08-27

(dnr 2017-0308)// (Platina 2018-.125 SBN)

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

SAMMANFATTNING
Sammanfattning
Tillbyggnad av industribyggnad
Gällande detaljplan: DP 156 (2010-10-01)
Bestämmelser i DP area:
Max byggnadsarea - 25% av fasighetsarea = 2039 kvm
Befintlig byggnad – 2104 kvm kvm, 3% över DP
Sökt tillbyggnad – 207 kvm
Befintlig byggnad + tillbyggnad – 2311 kvm, 13% över DP
Avviker från detaljplan.
Bestämmelser i DP höjd:
Max byggnadshöjd – 8,0 meter
Sökt tillbyggnad – 11,0 meter. 3 meter över maxhöjd.
Dp tillåter ”Utan hinder av byggnadshöjd får frontespis/takkupa/torn
utföras
på huvudbyggnad till högst en tredjedel av fasadlängd”
Tillbyggnaden är inte utformad som frontespis/takkupa/torn.
Översiktskarta
Strider
mot detaljplan

Karta - Röd markering visar fastigheten

Ortofoto - Röd markering visar fastigheten

BEDÖMNING
Åtgärden strider mot gällande detaljplan.
Åtgärden bedöms inte vara en liten avvikelse.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Samhällsbyggnadskontoret förslår avslag för sökt åtgärd.

2018-08-08

Plan och fasader
Röd markering visar sökt tillbyggnad
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1

Sollebrunn 1:27, tillbyggnad av
enbostadshus
21
2018.045 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-08
Kristina Ödling

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.045 SBN

Bygglov tillbyggnad av enbostadshus Sollebrunn 1:27 Byggreda 2017-0774
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-11-23 och avser Bygglov för Tillbyggnad av enbostadshus.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av detaljplan B139B ”Byggnadsplan för Sollebrunn”,
Länsstyrelsens beslut 30 december 1958.
När ansökan inkom konstateterades att förslaget avvek från gällande detaljplan gällande
byggandsarea. Det kommunicerades till sökanden enligt skrivning nedan:
”Byggnadsarea:
Detaljplanen anger att det på varje tomt får byggas endast en bostadsbyggnad och ett uthus.
Byggnadernas sammanlagda areal får ej överstiga 160 kvm, därav uthus 40 kvm.
Befintlig byggnad har, enligt det hos oss arkiverade ursprungliga lovet givet 1970, en
uppmätt byggnadsarea på sammanlagt 192 kvm. Befintlig byggnad överskrider den
sammanlagda tillåtna ytan.

Bedömning:
Någon ytterligare tillbyggnad inte kan göras utöver eventuella bygglovsbefriade åtgärder, så
kallade Attefalls åtgärder. Dessa kan vara en fristående byggnad på 25 kvm eller en
tillbyggnad på 15 kvm. Sådana bygglovsbefriade åtgärder kan vara anmälningspliktiga.
Ärendet lyftes av samhällsbyggandskontoret till samhällsbyggnadsnämnden med förslag till
beslut om avslag.
Ärendet återremitterades från samhällsbyggnadsnämndes arbetsutskott 2018-04-16 med
följande motivering:
”Sökanden behöver inkomma med husgrundens utvändig mått. Måtten behöver anges för
såväl huset som garaget.”
En begäran om komplettering skickades till sökanden 2018-04-27.
Sökanden inkom med kompletterande mått 2018-05-03. De av sökanden uppmätta och
inkomna måtten är:
Bodel: 8,14 m x 13,75 m
Biyta: 10,60 m x 5,77 m

Beredning
Samhällbyggnadskontoret konstaterar att med de av sökande inkomna måtten ger följande
byggnadsarea:
Bostad (Bodel): 8,14 x 13,75 = 111,92 kvm
Vidbyggt garage (Biyta) 10,60 x 5,77 = 61,16 kvm
Vilket ger en yta byggnadsarea på 11,92+61,16=173,08 kvm
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Utöver detta finns idag ett ”överhäng” dvs. ett djupt takutsprång som ger ytterligare tillägg till
byggnadsarean på 19 kvm. Detta finns att mäta på ritning samt har inkommit som
information från sökanden i brev som inkom 2018-03-20.
Detta ger en byggnadsarea på be befintliga byggnaderna på 173,08 + 19 = 192,8 kvm.
Befintlig byggnad överskrider redan idag max byggnadsarea med 32,8 kvm. 20% mer än vad
gällande detaljplan tillåter.
Detaljplanen reglerar byggnadsarea (inte boarea eller annan typ av area) till att max vara
160 kvm, därav uthus 40 kvm.
Den sökta åtgärden är 31,8 kvm byggnadsarea. Sammanlagt blir det en byggnadsarea på
192,8+31,8 kvm=224,6 kvm. Ca 39% över det som gällande detaljplan medger.

Kommunicering nr 2
Då förslaget strider mot gällande detaljplan har detta kommunicerats sökanden i en andra
kommunicering 2018-06-26. Sökanden har givits möjlighet att inkomma med ett yttrande.

Yttrande nr 2
Sökanden har inkommit med ett yttrande 2018-06-02.
”Jag har tagit del av samhällsbyggnadskontorets yttrande vilket tyvärr blev ett yrkande på
avslag.
Det är lite tråkigt att man ej kan frångå en detaljplan från -58 viken jag kan tycka är lite
ålderdomlig
Jag vidhåller fortfarande att den föreslagna tillbyggnaden är den bästa både utseende och
funktionellt
Jag vill ej behöva sätta upp Attefallshus med allt vad det innebär med tak, mellanväggar,
rännor etc. då jag endast vill göra en tillbyggnad som jag tycker kan betraktas som liten”

Bedömning / Motivering
En detaljplan gäller fram till det att den upphävs, ändras eller ersätts.
Enligt Plan och bygglagen PBL 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område
med detaljplan om åtgärden inte strider mot gällande detaljplan.
Enligt Plan och bygglagen PBL 9 kap 31 b § är det endast möjligt att bevilja bygglov vid
avvikelser om avvikelsen är liten.
Gällande förslag strider i storlek mot gällande detaljplan med ca 39%. Det kan inte ses som
en liten avvikelse enligt prejudicerande rättsfall.
I mål P 8824-13 (2014-01-30) beslutade mark- och miljödomstolen att ett överskridande av
den tillåtna byggnadsarean med 40,6 kvm (27% mer än tillåten i den gällande detaljplanen)
inte kunde anses vara en liten avvikelse. Gällande detaljplan hade en tillåten byggnadsarea
på 150 kvm.

Förslag till beslut
Förslaget strider mot gällande detaljplan och åtgärden kan inte anses som en liten avvikelse.
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan.
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Avgift tas ut med 3 503 kronor enligt fastställd taxa.
Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhörbeslutet:
Ansökan
Situationsplan/Nybyggnadskarta
Fasader
Plan och sektion
Befintlig byggnad Fasader
Sökandes svar på granskningsyttrandet
Sökandes svar på kommunicering
Kompletterande ritning med mått
Sökandes svar på kommunicering nr 2

Inkommet:
2017-11-22
2017-11-22
2017-11-22
2017-11-22
2017-11-22
2018-02-27
2018-03-20
2018-05-03
2018-08-03

Beslutet ska skickas till
Sökanden (bilaga ”Hur man överklagar”), Akten

Ulrika Samuelsson
Plan och byggchef

Kristina Ödling
Bygglovarkitekt
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Sollebrunn 1:27

(dnr 2017-0774)// (Platina 2018-.045 SBN)

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

SAMMANFATTNING
Sammanfattning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Kristina Ödling
SBN-datum:
2018-08-27
Iordningsställande
av allmän plats

Tillbyggnad av enbostadshus.
Gällande DP:
Detaljplan B139B (30 december 1958)
Ytor, byggnadsarea (BYA):
Max enligt DP - 160 kvm
Befintlig byggnad – 192 kvm, 20% över DP
Sökt tillbyggnad – 31,8 kvm
Befintlig byggnad + tillbyggnad – 223,8kvm, 39% över DP

BEDÖMNING:
Åtgärden strider mot gällande detaljplan.
Åtgärden bedöms inte vara en liten avvikelse.

NYUTFORMNING
PRINCIP-ILLUSTRATION

Översiktskarta
FÖRSLAG TILL BESLUT:

Samhällsbyggnadskontoret förslår avslag för sökt åtgärd.

2018-08-08
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1

Ödegärdet 1:21, bygglov,
nybyggnad av värmestuga
22
2018.134 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-07
Josefin Persson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.134 SBN

Ödegärdet 1:21, bygglov nybyggnad av värmestuga
(2018-0237)
Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av värmestuga på fastigheten Ödesgärdet 1:21.
Byggnaden uppförs i ett plan innehållandes matrum och förråd och får en byggnadsarea på
24,8 m2. Takvinkeln blir 18 grader. Byggnaden placeras 9,0 meter från närmaste
fastighetsgräns. Byggnad utformas med fasadbeklädnad av faluröd trä samt takbeklädnad av
svart papp. Tillfartsväg/skogsväg finns från Ödegärdsvägen.
Byggnaden är avsedd som en värmestuga/förråd för att kunna vistas på fastigheten för att
sköta om skog och mark. Byggnaden kommer vara av enkel karaktär utan el och vatten. Vid
kallare årstider kommer en kamin att användas för uppvärmning. Byggnaden är inte tänkt för
att bo i men att det ska finnas möjlighet att övernatta någon enstaka natt. Dricksvatten
kommer då att tas med till platsen och även toalett i form av, Porta Potti (portabel toalett),
som sedan tas med hem igen efter användandet.
Fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplanen, ÖP 95:
R3. Område för jordbruk-/skogsbruk och andra verksamheter: Jord-/skogsbruksmark klass
B/3. En levande landsbygd skall eftersträvas genom en generös inställning till komplettering
med nya bostäder/verksamheter.
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av naturmark/skog. Den aktuella platsen berörs inte
av några konstaterade natur-, friluftslivs- eller bevarandevärden.
Yttranden
Berörda grannar, Backa 1:10, Ödegärdet 1:9, Ödegärdet 1:12 och Ödegärdet 1:30, har givits
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Yttrande har inkommit från samtliga sakägare, Backa 1:10, Ödegärdet 1:9, Ödegärdet 1:12,
Ödegärdet 1:30, utan invändningar mot förslaget.
Miljöskyddskontoret har tagit del av ärendet och anger i sitt yttrande:
Är det åkerholme? Biotopskydd. Definition: En holme av natur- eller kulturmark med en areal
av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.

Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms förenlig med de rekommendationer som finns
iöversiktsplanen för Alingsås kommun, ÖP 95. Åtgärden bedöms inte påverka skogsbruket
eller områdets naturvärden negativt.
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Detaljplan bedöms inte behöva upprättas utifrån 4 kap. 2 §, plan- och bygglagen.
Åtgärden bedöms uppfylla tillämpliga krav enligt 2 kapitlet och 8 kapitlet, plan- och
bygglagen.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Med detta startbesked beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att kontrollplan eldstad
ankomstdaterad 2018-03-27 samt kontrollplan fastställs (se Bilaga).
Upplysningar
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar.
Ansök om slutbesked innan byggnaden tas i bruk.
Följande handlingar ska lämnas till Samhällsbyggnadskontoret som underlag för ansökan om
slutbesked.




Kontrollplan eldstad ankomstdaterad 2018-03-27
Kopia på godkänt sakkunnighetsintyg (sotarintyg)
Kontrollplan (se Bilaga)

Innan byggnaden/eldstaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 §
PBL. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden
skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL).
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.
Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av en behörig mätningstekniker (kan beställas via
Samhällsbyggnadskontorets GIS-avdelning 0322-61 71 95 eller
0322-61 71 94).
Lov avgift tas ut med 6908 kronor. Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan
Situationsplan, nybyggnadskarta
Situationsplan, tillfartsväg
Planritning
Fasadritningar
Sektionsritning
Beskrivning av användning
Kontrollplan eldstad

Ankomststämplad:
2018-03-27
2018-05-04
2018-05-04
2018-05-04
2018-05-04
2018-05-04
2018-07-11
2018-03-27
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Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Backa 1:10, Ödegärdet 1:9, Ödegärdet 1:12 och Ödegärdet 1:30),
GIS fk, PoIT, Akten.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Josefin Persson
Bygglovshandläggare
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Handläggare:
Josefin Persson
SBN-datum:
2018-08-27

Ödegärdet 1:21
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 värmestuga.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
Översiktsplanen, ÖP 95:
R3. Område för jordbruk-/skogsbruk och andra verksamheter: Jord-/skogsbruksmark klass B/3.
En levande landsbygd skall eftersträvas genom en generös inställning till komplettering med
nya bostäder/verksamheter.
Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.
Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

Svärdet 1, bygglov för vepor
23
2018.130 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-07-11
Päivi Hauska
0322-61 68 86
2018.130 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Svärdet 1 Ansökan av skylt/ljusanordning (2018-0263)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser lov för två fasadvepor med tillhörande ljusanordning på fastigheten
Svärdet 1. Vepan med måtten 12,5 x 3,75 m placeras på den västra fasaden och vepa 13,0 x
3,1 m på den norra fasaden mot E20. Dess budskap byts ut med jämna mellanrum. Veporna
belyses med sex lampor vardera.
Planbestämmelser
För fastigheten gäller äldre stadsplan A 472, Kv. Slakthuset mm, planen antogs 1985.
Planen anger småindustriändamål. Jm betecknat område får användas endast för
småindustriändamål av sådan beskaffenhet som inte medför brandfara, sanitär olägenhet
eller stör trevande.
Fastigheten är belägen inom Alingsås stad och söder om väg E20. Avståndet mellan väg
E20 och fastighetens norra fasad är ca 10 meter och i närheten av en fyrvägskorsning.
Vägen har 2-4 körfiler. Remiss har skickats till Trafikverket.
Sökande har beretts möjlighet att yttra sig på Samhällsbyggnadskontoret förordan om
avslag.
Yttrande från Trafikverket
Trafikverket menar att det är direkt olämpligt att placera reklam i eller i anslutning till
korsningar där trafikmiljön är komplicerads och distraherande skyltar kan äventyra
trafiksäkerheten. Efter en sammanhållen bedömning och med anledning av att de tilltänka
vepornas placering är olämplig och då trafikmiljö bedöms vara komplicerad på den aktuella
platsen, anser Trafikverket att det är olämpligt med uppsättning av vepor på fastigheten
Svärdet 1.
Yttrande från sökande
Sökande menar att de inte har något budskap på veporna som distraherar en förare på E20
och att fastigheten ligger en bit bort från korsningen samt att veporna har suttit uppe dryg 3,5
år utan kollisoner i korsningen. Vidare tycker sökande att veporna pryder fasaderna elegant
och är en del av Toyotas marknadsföringsprogram. Budskapet byter 3 – 4 gånger/år.

Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret (SBK) delar sökandes åsikt om att veporna är stilrena och inte
förfular fastigheten. SBK har dock gjort en samlad bedömning och anser att det är olämpligt
att placera veporna på den norra och västra fasaden med tanke på den komplicerade
trafikmiljön och hänsyn till stadsbilden (8 kap 9 § PBL).
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår avslag. Placeringen av veporna på den norra och västra
fasaden är olämplig med tanke på den komplicerade trafikmiljön och hänsyn till stadsbilden.

Upplysningar
Lagrum
8 kap 9 § plan- och bygglagen
En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas
så att
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som
medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för
utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för
parkering, lastning och lossning av fordon,
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till
byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6. risken för olycksfall begränsas.
Avgift 20 930 kronor enligt Alingsås kommun bygglovtaxan.

Hur beslut kan överklagas Formulär 1.
Bilaga: yttrande från Trafikverket, yttrande från sökande, fotografier från platsen, bild på
veporna, karta

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

Stadsarkitekt
Aila Hirvonen Bremefors

Päivi Hauska
Granskningsingenjör/byggandsinspektör
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Bygglovskarta
Svärdet 1
röda kryssen visar placering av veporna
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Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2015
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Handläggare:
Päivi Hauska
SBN-datum:

Svärdet 1

2018-08-27

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Bygglov
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för två vepor.
SBK förslår: avslag

Översiktskarta
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2018-08-02

1

Stormansgården 1 och del av
Bälinge 6:16, förhandsbesked,
nybyggnad av
räddningsstation
24
2018.140 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-16
Anna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.140 SBN

Stormansgården 1 och del av Bälinge 6:16,
förhandsbesked, nybyggnad av Räddningsstation
(2018-0413)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-06-08 och avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av
räddningsstation på fastigheten Stormansgården 1 och på del av Bälinge 6:16. Sökandens
bakgrund till ansökan är behovet av en ny räddningsstation för sametablering av brand- och
ambulansstation som klarar dagens säkerhetskrav och krav på uthållighet vid höjd
beredskap.
Den tänkta byggnadsplatsen berörs av detaljplan DP 193 (laga kraft 2014-10-01). Planens
genomförandetid är 10 år från lagakraftdatumet. Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att
bygga ut väg E20, samt att pröva möjligheten att väster om E20 skapa ett område för icke
miljöstörande verksamheter, huvudsakligen inom transport och logistik. För den tänkta
byggnadsplatsen gäller bestämmelserna:
J
tillåten markanvändning är Industri, ej miljöstörande;
1
e 40
1
m
1

max 40 % av den aktuella fastighetsarean får bebyggas;

Belastning på marken från byggnad, trafik samt genom uppfyllnad över marknivån
enligt grundkartan får uppgå till maximalt 50 kPa. Annan belastning är tillåten om en
detaljerad stabilitetsutredning visar att stabilitetskrav för nyexploatering klaras;
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 m.
Den tänkta byggnadsplatsen, som är belägen längsmed Tokebackavägen, ca 150 meter från
E 20, domineras av ett öppet fält som sluttar svagt ner mot Säveån. Området i närheten av
den tänkta byggnadsplatsen är obebyggt bortsett från två äldre mangårdsbyggnader och en
ladugård invid motorvägen.
Fastighetsarean för den kvartersmark där räddningsstationen är tänkt att placeras är ca
27 800 m2. Ungefärlig sammanlagd byggnadsarea är enligt inlämnat skissförslag 3 958 m2,
vilket motsvarar ca 14 % av fastighetsarean. Markbelastning för den tänkta
räddningsstationen har inte redovisats.
Vid ärenden om förhandsbesked prövas markens lämplighet för en viss tänkt åtgärd. I och
med att den tänkta byggnadsplatsen ligger inom detaljplanerat område skall den tänkta
användningen prövas mot detaljplanens användningsbestämmelse, som i detta fall är J1
Industri, ej miljöstörande. Byggnadens utformning och placering prövas inte i detta ärende.
Yttranden
Miljöskyddskontoret har lämnat följande yttrande gällande ansökan:
”Det finns naturvärden i Bäsjöbäcken. Försiktighet bör iakttas vid en ev byggnation.”
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Samhällsbyggnadskontoret kommunicerade 2018-07-02 sin bedömning att verksamhet med
utryckningsfordon inte ryms inom den gällande användningsbestämmelsen. Sökanden gavs
då möjlighet att inkomma med yttrande.
Yttrande från sökanden (och representanter från Räddningstjänsten och Ambulanssjukvården) inkom i e-post 2018-07-06. Yttrandet kan sammanfattas:
”Sedan en tid har ambulanssjukvården och Räddningstjänsten Alingsås/Vårgårda
samarbetat kring frågan om att samlokalisera sina verksamheter i en gemensam station. (…)
En samverkan mellan ambulanssjukvård och räddningstjänst är generellt sett både naturlig
och önskvärd eftersom verksamheterna får möjlighet att samöva, nyttja gemensamma
möteslokalser, ha gemensam tvätthall, träningshall, utlarmningsutrustningar samt
gemensamma utryckningsvägar. (…)
Att hitta lämpliga tomter för var och en av verksamheterna är en stor och problematisk
utmaning. Den föreslagna placeringen i Tokebacka är en utmärkt lösning både i dagsläget
och i framtiden med tanke på utbyggnad av stad och infrastruktur. (…)
Att dessa verksamheter betecknas som miljöstörande i ett industriområde intill den hårt
trafikerade E20 med hänvisning till att våra fordon är störande är svårt att förstå. Dessutom
är det i planen tänkt att en drivmedelsstation ska kunna etablera sig med tillhörande
fordonsrörelser på intilliggande fastighet. Om man inte kan bedriva dessa verksamheter på
ett industriområde nära stora vägar, var kan man då etablera denna typ av samhällsviktiga
funktion.
Verksamheterna med dagens stora besvär i bostadsområden och serviceområden vid våra
utryckningar innebär att man riskerar att viktiga funktioner och indirekt riskerar medborgares
rätt till hjälp.”
Samhällsbyggnadskontorets bedömning
I Boverkets planbestämmelsekatalog (för detaljplaner upprättade inom tidsintervallet 201211-03 – 2015-01-01) finns följande förklaring till bestämmelsen J Industri:
“(...)Vad ingår i ändamålet: Med industri menas all slags produktion, lagring och annan
hantering av varor. Även laboratorier, partihandel, lager och tekniska anläggningar inryms i
industribegreppet. Vidare inräknas de kontor, personalutrymmen med mera som behövs för
industriverksamheten. Kontorsdelen bör uppta mindre än hälften av den byggda bruksarean
inom en idustrifastighet, annars bör beteckningen vara kontor eller en kombination (...)“ I
samma planbestämmelsekatalog finns följande förklaring till bestämmelsen T Trafik: “(...)
Vad ingår i ändamålet: Till T trafik hör trafik, godstrafik och räddningstjänst som tar i anspråk
kvartersmark, det vill säga trafik med järnväg, bil, buss taxi, utryckningsfordon (...) med mera.
Till ändamålet räknas också alla de byggnader och anläggningar som kan behövas, till
exempel stationer, magasin, verkstäder och lastanordningar. (...)“
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att användningen Räddningsstation inte ryms
inom kvartersmark med ändamålet J Industri. Den ansökta åtgärden avviker därmed från
detaljplanen.
Enligt PBL 9 kap 31 b § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och “1. avvikelsen är liten“. Att marken ska
användas för ett annat ändamål än det som avses i detaljplanen är inte att anse som en liten
avvikelse som kan godtas med stöd av PBL 9 kap 31 b §.
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Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 c § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen om åtgärden “1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget
allmänt gemensamt behov eller ett allmänt intresse“. Uppförandet av en ny räddningsstation
med sametablering av brandstation och ambulanssjukvård kan anses utgöra ett sådant
allmänt intresse, men eftersom detaljplanens genomförandetid löper ut 2024-10-01 kan
förhandsbesked om bygglov inte meddelas med stöd av denna paragraf.
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att positivt förhandsbesked om bygglov inte kan
meddelas för den ansökta åtgärden, då avvikelsen inte kan bedömas som liten och inte kan
bedömas som förenlig med planens syfte att “(...) pröva möjligheten att väster om E20 skapa
ett område för icke miljöstörande verksamheter, huvudsakligen inom transport och logistik”.
Vidare gör Samhällsbyggnadskontoret bedömningen att en ändring av detaljplanen behöver
göras för att pröva möjligheten till nybyggnad av räddningsstation på den aktuella platsen.
Förslag till beslut
Negativt förhandsbesked meddelas med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 17 och 30 §§.
Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
Upplysningar
Avgift för negativt förhandsbesked tas ut med 7 849 kr. Faktura sänds separat.

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökanden, Bälinge 6:16, Akten
Bilaga: Hur man överklagar

Handlingar som ligger till grund för beslutet:

Ankomststämplad:

Ansökningsblankett, reviderad

2018-08-13

”Redogörelse av effekter vid sametablering
av Brand och Ambulansstation”

2018-06-08

Handlingar tillhörande ansökan
(kartor, ritningar, illustrationer och situationsplaner m.m.)

2018-06-08

Kommunicering om avslag med bilagor
(utdrag ur Boverkets Planbestämmelsekatalog)
Sökandens yttrande

upprättad 2018-07-02
2018-07-06
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Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Anna Jonsson
Bygglovarkitekt
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Stormansgården 1 och del av Bälinge 6:16,
Förhandsbesked, Nybyggnad av räddningsstation
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Stormansgården 1 & del av Bälinge 6:16
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Anna Jonsson
SBNdatum:
20180827
Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•

•
•

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av räddningsstation.
Den tänkta byggnadsplatsen berörs av detaljplan DP 193 (laga kraft 20141001). Planens
genomförandetid är 10 år från lagakraftdatumet. Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att bygga ut
väg E20, samt att pröva möjligheten att väster om E20 skapa ett område för icke miljöstörande
verksamheter, huvudsakligen inom transport och logistik.
För den tänkta byggnadsplatsen gälleranvändningsbestämmelsen: J1 Industri, ej miljöstörande
FÖRSLAG TILL BESLUT: Negativt förhandsbesked till bygglov meddelas.
Översiktskarta

Situationsplan, tänkt utformning
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Foto

Högbråten 1:9,
förhandsbesked
25
2018.133 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-07
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.133 SBN

Högbråten 1:9. Förhandsbesked, nybyggnad av
enbostadshus
(2017-0845)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten
Högbråten 1:9. Bostadshuset är tänkt att uppföras i ett plan med en byggnadsarea på ca 128
m2 .
Den befintliga fastighetens storlek är 100 281 m2. Fastigheten är, vid positivt
förhandsbesked, tänkt att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får, med föreslagen
utformning, en yta på ca 1 800 m2. På Högbråten 1:9 ligger sedan tidigare ett befintligt
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader, dessa påverkas ej av den sökta
åtgärden.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan, sammanhållen bebyggelse och
omfattas inte av områdesbestämmelser. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av
översiktsplan för Alingsås kommun, ÖP 95:
R2. Långsiktigt bestående skogsbruk: Skogsbruk klass 1-2. Åtgärder får inte vidtas som
hindrar ett rationellt skogsbruk.
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av naturmark/skogsmark. Byggnadsplatsen ligger
inom tertiär skyddszon för Färgens ytvattentäkt samt inom ett område med normal radonrisk.
Den tänkta tomten ligger intill en gård som har djurhållning i en liten skala. För närvarande
innebär detta 2-4 hästar, men ägaren till gården har även framfört att andra djur kan finnas
på gården i olika perioder, dock aldrig i någon större skala.
Bebyggelsens utformning prövas i framtida bygglovsansökan. Ny infartsväg till
byggnadsplatsen kommer behöva anordnas. Infartsvägens anslutning sker till
Högbråtenvägen. Byggnaden är tänkt att anslutas till enskild anläggning för vatten och
avlopp.
Yttranden
Berörda grannar, Högbråten 1:21, Högbråten 1:5, Högbråten 1:15, Högbråten 1:12 och
Högbråten 1:16, har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttranden har inkommit från
Högbråten 1:21, Högbråten 1:15, Högbråten 1:12 och Högbråten 1:16, utan invändningar
mot förslaget.
En av delägarna till Högbråten 1:5 skriver i sitt yttrande 2018-06-12:
Bedriver hästverksamhet vid tomtgräns.
Övriga delägare till Högbråten 1:5 har inga invändningar mot åtgärden.
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De sökande har informerats om yttrandet från Högbråten 1:5 och lämnat följande
kommentar:
Vi har tagit emot grannes information om djurhållning i närhet till vår tilltänka byggnation, vi
har inga erinringar mot detta och kommer inte framställa klagomål efter beslut.
Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms förenlig med de rekommendationer som finns i kommunens
översiktsplan, ÖP 95. Åtgärden utgör inget hinder för ett rationellt jordbruk. Den aktuella
platsen bedöms inte ha några särskilda natur-, 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.
Djurhållningen på den intilliggande gården bedöms vara av sådan liten skala att den inte
utgör ett hinder för ett bostadshus på den tänkta tomten. De riktlinjer och rekommendationer
som finns föreskrivna, från bl.a. Länsstyrelsen, kring avstånd mellan bostäder och
djurhållning avser främst gårdar med större antal djurenheter än den aktuella. En gård med
endast ett fåtal djurenheter medför en betydligt mindre risk att upplevas som en olägenhet än
en gård av större omfattning. De sökande har även uttryckt att de är medvetna om närheten
till den aktuella djurhållningen och att de inte har någonting att erinra mot detta.
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 givet villkor.
Villkor
Bostadsbyggnaden ska placeras med största möjliga hänsyn till närliggande gård med
djurhållning.
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.
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Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i senare bygglov.
Avgift för förhandsbesked tas ut med 14 426 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om förhandsbesked
Översiktskarta
Situationsplan

2017-12-22
2017-12-22
2018-01-19

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Högbråten 1:21, Högbråten 1:5, Högbråten 1:15, Högbråten 1:12,
Högbråten 1:16), POIT.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Martin Frank Cederbom
Bygglovsarkitekt
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Översiktskarta
Högbråten 1:9
Förhandsbesked för enbostadshus
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Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2015

Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-08-27

Högbråten 1:9
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: R2. Långsiktigt bestående skogsbruk: Skogsbruk klass 1-2. Åtgärder får
inte vidtas som hindrar ett rationellt skogsbruk.
Förslag till beslut: Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas.

Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

Skämningared 1:39,
strandskyddsdispens
28
2018.139 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-07
Anna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.139 SBN

Skämningared 1:39, strandskyddsdispens för nybyggnad
av komplementbyggnad
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en komplementbyggnad på 24,5 m2
(bygglovsbefriad åtgärd). Komplementbyggnaden byggs på plintar och är tänkt att användas
som gäststuga.
Den tänkta byggplatsen ligger inom befintlig tomtplats, ca 175 meter från strandlinjen.
Bedömning
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 1 anger att inom ett strandskyddsområde får inte nya byggnader
uppföras. Enligt MB 7 kap 18 b § får kommunen 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.
Enligt MB 7 kap 18 c § 1 får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet
eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att den tänkta placeringen för komplementbyggnaden
ligger inom ianspråktagen hemfridszon, och att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger. Den nya
byggnaden bedöms inte innebära att hemfridszonen utökas.
Allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av åtgärden. Förutsättningarna för
växt- och djurlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt i och med åtgärden.
Beredning
Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.
Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad/gäststuga på fastigheten Skämningared 1:39.
Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan
startbesked för bygglovsbefriad åtgärd har meddelats.
Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom
tre veckor från delgivning.
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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
Ansökningsblankett
Situationsplan
Karta med tomtplatsbestämning
Ritningar, komplementbyggnad

Ankomststämplad
2018-05-28
2018-05-28
2018-08-06
2018-05-28

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Anna Jonsson
Bygglovarkitekt
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Skämningared 1:39

Handläggare:
Anna Jonsson
SBN-datum:
2018-08-27

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/gäststuga.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger för
komplementbyggnaden (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 gäststuga.

Översiktskarta

Tomtplats och placering
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Foto

