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

2018-10-09
Mika Lindberg

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.042 SBN

Ekonomisk månadsuppföljning 2018
Ärendebeskrivning
En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för
årets nio första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således
tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenario), har genomförts som
planerat.
Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogade
bilagor.
För nämnden prognosticeras ett nollresultat.
För investeringsredovisningen prognosticeras inte heller någon total avvikelse mot budget.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av månadsuppföljningen.

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

Maria Jacobsson
Tf Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Avdelningschef
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Bilaga 2

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

Nämnd
En negativ avvikelse med ca 70 tkr.
Nordiska trästaden (21500)
I dagsläget prognosticeras ett underskott med ca 483 tkr.
(Gemensamma resurser )
En positiv avvikelse med ca 210 tkr prognosticeras.

Bygglov
En negativ avvikelse med ca 551 tkr prognosticeras.

Plan
I dagsläget prognosticeras en positiv avvikelse med ca 1 084 tkr.

GIS
I dagsläget förväntas en positiv avvikelse med ca 20 tkr.
sid 1
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Förklaring: driftredovisningstabell
På "Timdebitering +" hamnar
intäkter som uppstår vid
timdebitering. Ofta finns
motsvarande post under
"timdebitering -" nedan. Förs
tiden direkt på annan avdelning
finns ingen minus- post nedan.
Faktureras tiden externt
kommer posten att finnas på tre
ställen: "timdebitering + och -"
samt intäkter ovan.

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

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

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

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

Bygglov
Intäkter

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +

7 400
2

833
0
0
120

7 400
2
200

0
0
0
200

Summa intäkter

7 402

953

7 602

200

Kostnader

(tkr)

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

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

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

Summa

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

-5 791

-797

-5 791

0

-359
-590
-110

-8
-65
-2

-359
-590
-110

0
0
0

-80

-110

-280

-200

-1 546
-543
-107
-253

-69
-5
-12

-1 546
-543
-107
-253

0
0
0
0

-135
-342

-1
-25

-135
-342

0
0

-9 856

-1 092

-10 056

-200

2 454

409

2 454

0

-0

269

-0

0

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

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

Plan
Intäkter

(tkr)

Budget

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +
Summa intäkter

Kostnader

(tkr)

Utfall

Helårsprognos

Differens

5 061
1 000
53
7 262

-793
202
1
1 106

3 300
1 000
53
6 012

-1 761
0
0
-1 250

13 375

516

10 365

-3 011

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Följande kostnader...
Personalkostnader
Köp av tjänst
Gemensamma resurser
Övriga kostnader

..skall till stor del täckas av
intäkter som startar med
att handläggarna för tid.

En del av ovanstående
kostnaders storlek är
oberoende av hur många
handläggare som är
anställda, tex chef- och
nämndkostnader.

Slutsats: Är det en vakans
på en handläggare så
försvinner visserligen en
lönekostnad men kvar är
OH-kostnad som
förväntades täckas av den
vakantes timdebitering.
Vakans leder till krav på
högre debiteringsgrad för
övriga handläggare.

Personalkostnader

-6 761

-941

-5 561

1 200

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

-2 005
-428
-13

-8
-43
-0

-1 505
-378
-13

500
50
0

Timdebitering -

-7 462

-880

-6 201

1 261

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-602
-521
-81
-200

0
-79
-6
-14

-602
-521
-81
-200

0
0
0
0

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-120
-184

0
-62

-120
-184

0
0

-18 377

-2 033

-15 366

3 011

5 001

834

5 001

0

-0

-683

-0

Summa Kostnader
Kommunbidrag

Summa

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

0
sid 3
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Samhällsbyggnadskontoret

2018-10-08

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

(tkr)

Övergripande kommentar: Totalt sett för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde prognosticeras ett nollresultat.

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +

17 031
55
0
10 022

9 816
3
151
6 124

14 614
4
151
8 252

-2 417
-51
151
-1 770

Summa intäkter

27 108

16 094

23 021

-4 086

Kostnader

(tkr)

Personalkostnader

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

-17 518

-11 683

-16 407

1 110

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

-2 568
-2 225
-452

-618
-1 650
-227

-1 405
-2 264
-254

1 163
-39
198

Timdebitering -

-8 142

-5 264

-6 699

1 443

Gemensamma resurser inklusive nämnd*
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-3 801
-1 492
-320
-709

-3 156
-1 177
-204
-459

-3 663
-1 510
-289
-650

138
-19
31
60

Övriga kostnader
Övriga kostnader

-1 272

-767

-1 271

1

Summa Kostnader

-38 499

-25 206

-34 412

4 087

Kommunbidrag

11 391

8 543

11 391

0

-0

-569

0

Summa

(budgeterat täcks av Kommunbidrag)

0

*I gemensamma kostnader ovan ingår 971 tkr som inte förddelats ut på de köpande verksamheterna inom tekniska, miljö och samhällsbyggnad.
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Övergripande kommentar: Avviker ca 70 tkr från budget.

Nämnd
Intäkter

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Bidrag
Timdebitering +

0
0

0
0

0
0

0
0
0 Inte aktuellt för verksamheten

Summa intäkter

0

0

0

0

Kostnader

(tkr)

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

Budget

Utfall

Helårsprognos

-662

-554

-737

-53

-34

-45

Differens

Kommentar
-75 Politikerarvoden.
0
8
0

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

Kommunbidrag

Summa

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

-265
-32
-11
-7

-475
-47
-18
-24

-6
-4
-1
13

-68

-43

-73

-5

-1 349

-945

-1 419

-70

1 349

1 012

1 349

0

-0

66

-70

-70
sid 5
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Nordiska trästaden
Intäkter

(21500)

(tkr)

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

Utfall

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +
Summa intäkter

Kostnader

0

(tkr)

Budget

Helårsprognos
209
0
150

209

359

359

Utfall

Personalkostnader

Differens

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

150

Helårsprognos

Kommentar

359

Differens

Kommentar

-4

-4

-4

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

-1
0
-217

-1
0
-217

-1
0
-217 Här hamnar kostnader för hotellrum för föreläsare samt övriga konferenskostnader.

Timdebitering -

-598

-598

-598 Tid för anordnande av konferensen.

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

0
0
0
0

76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-22

-22

0
-22

Summa Kostnader

0

-843

-842

-842

Kommunbidrag

0

0

0

0

Summa

0

-484

-483

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

-483
sid 6
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Övergripande kommentar: En negativ avvikelse med 551 tkr jämfört med budget där mindre intäkter står för den största avvikelsen.

Bygglov
Intäkter

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +

7 400
2

4 005
0
1
304

6 572
1
1
320

-828 Lägre intäkter, bla pga att tid måste läggas på införande av nytt ärendehanteringssystem .
-1
1
320 Avser främst arbete med bullerplank (se även under timdebitering -)

Summa intäkter

7 402

4 310

6 894

-508

Kostnader

(tkr)

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

Kommunbidrag

Summa

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

-5 791

-4 156

-5 858

-67

-359
-590
-110

-130
-339
-4

-200
-590
-16

-80

-337

-350

-1 546
-543
-107
-253

-885
-406
-61
-129

-1 465
-551
-100
-216

-135
-342

-57
-292

-100
-452

-9 856

-6 797

-9 899

-42

2 454

1 841

2 454

0

-0

-646

-551

159 Mindre kosnultkostnader förväntas vid införandet av nytt ärendehanteringsystem.
0
94
-270 Avser främst arbete med bullerplank (se även under timdebitering +)
81
-8
7
37
35
-110 Ytterligare reservering av befarade kundförluster.

-551
sid 7
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Plan totalt: 21522 & 21523

Intäkter

(tkr)

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +
Summa intäkter

Kostnader

(tkr)

(se nedan)

Övergripande kommentar: Verksamheten avviker positivt med totalt 1 084 tkr. Se följande verksamheter (21522 &21523) för detaljer.

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

5 061
1 000
53
7 262

2 621
601
1
4 459

3 800
903
1
6 020

-1 261
-97
-52
-1 242

13 375

7 682

10 724

-2 651

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Personalkostnader

-6 761

-4 316

-6 086

675

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

-2 005
-428
-13

-441
-384
-3

-1 000
-500
-16

1 005
-72
-3

Timdebitering -

-7 462

-4 185

-5 500

1 961

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-602
-521
-81
-200

-324
-387
-42
-131

-481
-523
-71
-191

122
-2
10
9

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-120
-184

-91
-16

-145
-129

-25
55

-18 377

-10 320

-14 642

3 735

5 001

3 751

5 001

0

-0

1 113

1 084

Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

1 084
sid 8
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Plan: löner mm (21522)

Intäkter

(tkr)

Övergripande kommentar: Verksamheten avviker med totalt -635 tkr. Vakanser och sjukskrivning medför lägre personalkostnader men även lägre
"timdebitering+". Detta medför ett negativt resultat eftersom timdebiteringsavgiften till viss del även ska täcka OH-kostnad (och inte enbart
handläggarens personalkostnader).

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +

1 000
53
7 262

601
1
4 459

903
1
6 020

0 Inte aktuellt för verksamheten 21522
-97
-52
-1 242 Lägre timdebitering på grund av vakans och sjukskrivning

Summa intäkter

8 315

5 061

6 924

-1 390

Kostnader

(tkr)

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

Budget

Utfall

Helårsprognos

-6 761

-4 316

-6 086

-5
-428
-13

-0
-384
-3

0
-500
-16

Differens

Kommentar
675 Lägre kostnader på grund av vakans och sjukskrivning
5
-72
-3

Timdebitering -

0 Inte aktuellt för verksamheten 21522

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-602
-521
-81
-200

-324
-387
-42
-131

-481
-523
-71
-191

122
-2
10
9

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-120
-184

-91
-27

-145
-147

-25
37

-8 915

-5 705

-8 160

755

600

450

600

0

-0

-194

-635

Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

-635
sid 9
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Plan projekt (21523)

Intäkter

(tkr)

Övergripande kommentar: Här redovisas endast kostnader och intäkter för planprojekt. Avvikelsen som prognosticeras är + 1 719 tkr. Orsaken till
differensen beror i huvudsak på att arbete i större utsträckning läggs på ej kommunbidragsfinansierat arbete än planerat.

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar
Den lägre prognosen beror delvis på vakanser.

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +

5 061

2 621

3 800

-1 261
0 Inte aktuellt för verksamheten 21523
0
0 Inte aktuellt för verksamheten 21523

Summa intäkter

5 061

2 621

3 800

-1 261

Kostnader

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

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

0 Inte aktuellt för verksamheten 21523
-2 000

-441

-1 000

1 000 Lägre kostnader för beställda utredningar
0
0

-7 462

-4 185

-5 500

1 961 Lägre kostnader för timdebitering på grund av vakanser och sjukskrivningar (se 21522)

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

0
0
0
0

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

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

0 Inte aktuellt för verksamheten 21523
19

11

19

-9 462

-4 615

-6 482

2 980

4 401

3 301

4 401

0

0

1 307

1 719

1 719
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Övergripande kommentar: Avvikelsen som prognosticeras är ca 20 tkr.

GIS
Intäkter

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Intäkter
Övrigt, bidrag
Timdebitering +

3 570
0
2 760

2 379
2
1 361

3 130
2
1 912

Summa intäkter

6 330

3 742

5 044

Kostnader

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Kommentar
-440 Lägre intäkter än budgeterat bla rörande mätningsuppdrag.
2
-848 Mindre arbete på investeringsprojekt primärkarta.

-1 286
Differens

Kommentar

Personalkostnader

-4 966

-3 207

-4 459

507 Vakanser jämfört med budget.

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

-204
-1 207
-329

-46
-927
-3

-204
-1 174
-4

0
33
325 Ortofoto kommer inte att utföras.

Timdebitering -

-600

-143

-250

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-521
-386
-62
-151

-299
-287
-32
-97

-505
-390
-55
-145

16
-4
7
6

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

-110
-160
-222

-64
-75
-149

-90
-131
-203

20
29
18

-8 917

-5 330

-7 611

1 306

2 587

1 940

2 587

0

-0

353

20

Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

350 Mindre tid än budgeterat.

20
sid 11
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Samhällsbyggnadskontoret

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

Budget

Utfall tom sep

Helårsprognos

Differens

Primärkarta och laserskanning
Ärendehanteringssytem
10001 Inventarier

1 500
1 000
50

531
0
7

1 807
644
100

Summa utgifter

2 550

538

2 550

Kommentar

-307 Laserskanning utförs inom primärkarteprojektet.
357 Installation under hösten, billigare än budgeterat.
-50
0
sid 12
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Bilaga 1
2018-10-08

Månadsbokslut 2018
Samhällsbyggnadsnämnden
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2018

Prognos
helår

Utfall sep

Avvikelse
helår

17 086

9 970

14 769

-2 317

-17 518

-11 683

-16 407

1 111

0

0

0

0

Köp av tjänster

-5 245

-2 495

-3 923

1 322

Gemensamma resurser

-6 322

-4 996

-6 112

210

varav personalkostnader

-3 801

-3 156

-3 663

138

varav lokalhyror

Personalkostnader
Lokalhyror

-1 492

-1 177

-1 510

-18

varav köp av tjänster

-320

-204

-289

31

varav övriga kostnader

-709

-459

-650

59

Utdebitering personalkostnader

10 022

6 124

8 252

-1 770

Övriga kostnader

-9 414

-6 031

-7 970

1 444

Verksamhetens kostnader

-28 477

-19 081

-26 160

2 317

Verksamhetens nettokostnader

-11 391

-9 112

-11 391

0

11 391

8 543

11 391

0

Finansnetto

0

0

0

0

Årets resultat

0

-569

0

0

Kommunbidrag

Utfall för perioden
I dagsläget är det totala utfallet -569 tkr till och med september. Intäkterna förväntas öka
något under de sista månaderna vilket leder till att ett nollresultat prognosticeras. Många
kostnader och intäkter, till exempel för beställda utredningar är inte jämnt fördelade över
året. Även personalkostnaderna har varierat över året på grund av vakanser.
Prognos helår samt förändring av prognos sedan föregående prognos
Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar i nuläget ett nollresultat. Även i föregående
prognos prognosticerades ett nollresultat. Anordnandet av konferensen Nordiska trästaden
1
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Bilaga 1
2018-10-08

resulterade i ett underskott på ca 480 tkr, vilket även presenterats i ekonomiuppföljningen till
nämnden under våren. Dock förväntas Plan- och bygglovsavdelningen göra ett överskott på
ca 533 tkr vilket påverkar prognosen positivt. Det förväntade överskottet beror bland annat
på att ett riktat kommunbidrag till detaljplaner för två omvandlingsområden inte kommer att
användas fullt ut.

2
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Remiss, Motion säkrare
kommun, klimathot - Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange Petrusson (SD)
5
2018.104 SBN
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Remiss
2018-05-14
Sida 1 (1)

Kommunstyrelsen
Registrator
Telefon
Mobiltelefon
Telefax
e-postadress

Dnr 2018.187 KS

Begäran om svar/yttrande på remiss
Remissbrev, Motion säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD)
och Agneta Grange Petrusson (SD)

Remissinstanser
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Svar ska ha inkommit senast: den 27 juli 2018
Yttrandet skickas till kommunledningskontoret för diarieföring.
Med vänlig hälsning

Bilaga:
Motion säkrare kommun, klimathot – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 april 2018, § 79.
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2018-03-15

Motion
Säkrare kommun – klimathot
Hundraårsregn, stormar, översvämningar, torka, kyla och snö.
Vädrets nycker berör oss alla.
Ju fler människor på klotet desto mer klimatpåverkan. Att allt fler får det allt bättre påverkar det
globala klimatet i en oroväckande takt.
Golfströmmen förändras, världstemperaturen går upp och extremväder blir allt vanligare.
Domedagen tycks vara nära… Fimbulvinter och Ragnarök…
Vad kan vi i Alingsås göra för att motverka detta hot? Mycket litet när vi bara är 40 000 i en värld
med över 8 000 000 000 människor.
Vad vi bör göra på kommunal nivå är att identifiera och minimera skador i vädrets framfart. För några
år sedan översvämmades båda järnvägsundergångarna och staden delades. Översvämningar hotar
renhållningsverket och byggnader hamnar under vatten.
Vi Sverigedemokrater anser att kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och
utreda hur vi kan göra samhället tryggare.
Vi yrkar därför:
Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter.
Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot.
Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter.
Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder.
Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker.
Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder.

Boris Jernskiegg, SD Alingsås
Agneta Grange Petrusson, SD Alingsås
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-04-25

§ 79 2018.187 KS

Motion - säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning

Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige
den 28 mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de
framför att kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda
hur samhället kan göras tryggare.
Motionärerna yrkar att:
· Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
· Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
· Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
· Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
· Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
· Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder
Kommunfullmäktige beslutade att lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet remitteras till miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden.
Expedieras till

MN, SBN, TN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page22
1 of 115
1

Utdragsbestyrkande

Återupptagande av
planarbete för Färgenvägen
16
6
2016.515 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-03
Hans Nerstu

Samhällsbyggnadsnämnden

2016.515 SBN

Ev. återupptagande av planarbete för Färgenvägen 16
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-19, § 42, enligt följande:
Detaljplanearbetet för ”Bostad vid Färgenvägen 16” pausas i sex månader för att ge samfällighetsföreningen möjlighet att undersöka förvärv av fastighet där gällande detaljplan anger
tomt för områdeslokal.
Sex månader har nu gått och ingen har hört av sig till fastighetsägaren angående den
aktuella tomten, varken samfällighetsföreningen eller någon annan. Fastighetsägaren önskar
att planarbetet återupptas.
2018-09-26 inkom mejl från Röhults samfällighetsförening där de meddelade att de 2018-0914 skickat in en ansökan till Lantmäteriet angående förrättning och värdering av tomten för
Färgenvägen 16.
Pausen i planarbetet har knappt utnyttjats av samfällighetsföreningen. En förhandling måste
snarast upptas med fastighetsägaren angående markköp.
Detaljplanearbetet föreslås pausas till samhällsbyggnadsnämndens möte 2018-12-17. Vid
detta möte kan nämnden ta ställning till om ytterligare paus behövs eller om planarbetet ska
återupptas.
Nästa steg i planarbetet blir i så fall att en mindre justering görs av samrådsförslaget (som är
en ändring av detaljplan) och att ett planförslag hålls tillgängligt för granskning.
Förslag till beslut
Detaljplanearbetet för ”Bostad vid Färgenvägen 16” pausas till samhällsbyggnadsnämndens
möte 2018-12-17. Om samfällighetsföreningen önskar ytterligare paus ska man senast 201811-21 ha inkommit med skrivelse angående läget i förhandlingarna med fastighetsägaren, en
bedömning av när Lantmäteriets värdering är klar och när samfällighetsföreningen kan ha
medlemsmöte för beslut om den aktuella tomten ska köpas eller inte.

Beslutet ska skickas till
SBK Plan

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Jonas Ryberg
Planarkitekt
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Ev. återupptagande Dp Färgenv 16
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Iordningsställande
av allmän plats

Gällande detaljplan

Planarbetets syfte: Möjliggöra bostad på mark som enligt dp är
avsedd för områdeslokal.
Beskrivning: SBN beslutade 2018-03-19 att detaljplanearbetet
pausas i sex månader för att ge samfällighetsföreningen möjlighet att
undersöka förvärv av den aktuella fastigheten. Ingen har hört av sig
till fastighetsägaren och denne önskar att planarbetet återupptas.
Samfällighetsföreningen har 2018-09-14 lämnat in ansökan till LM
ang förrättning o värdering av den aktuella tomten.
Förslag till beslut: Detaljplanearbetet pausas till SBN:s möte 201812-17. Om föreningen önskar ytterligare paus ska man senast 201811-21 redovisat läget i förhandlingarna med fastighetsägaren, en
bedömning av när Lantmäteriets värdering är klar och när
samfällighetsföreningen kan ha medlemsmöte för beslut om den
aktuella tomten ska köpas eller inte.

Befintlig
föreningslokal

Översiktskarta

Gerdsken

Röhult

Ändring av dp
för eventuellt
nytt bostadshus
Lilla
Färgen

Handläggare:
Hans Nerstu
SBN-datum:
2018-10-22
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Ingared 19:1, ansökan om
planbesked
7
2018.111 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-02
Cecilia Sjölin

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.111 SBN

Planbesked för Sörviksvägen 19 (Ingared 19:1)
Ärendebeskrivning
En komplett begäran om planbesked har inkommit 2018-05-17 och kommunen ska ge
planbesked inom fyra månader angående avsikten att inleda ett planläggningsarbete.
Planbegärans syfte: Ändring av detaljplan för att kunna avstycka fastighet för bostadändamål
vid befintligt skogsområde. Marken är i gällande plan planlagd som Park (motsvarande
Natur).
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 (B 147 B) antogs 1961 och anger användningen Park,
motsvarande dagens planbestämmelse Natur. Strandskyddet är upphävt i gällande plan,
vilket inte återinträder vid en planändring.
Hela den samlade bebyggelsen i Lövhult med omnejd, omfattas av Riksintresse för Friluftsliv,
därmed även nu aktuellt markområde.
Generell bedömning: Området är ett omvandlingsområde vid sjön Ömmern, där majoriteten
av bebyggelsen bebos permanent. Husen i området håller likartad karaktär, dvs. småskalig
trähusbebyggelse med relativt stor andel obebyggd tomtmark.
Naturen inom aktuellt markområde bedöms som vardaglig. Inga särskilda naturvärden finns
på platsen. Dock är Ömmern kommunens reservvattentäkt och ligger i dessa delar,
tillsammans med bebyggelsen i Lövhult, inom sekundär skyddszon. Därför är det viktigt att
det går att anlägga ett sådant avlopp som klarar högre krav än normalt, dvs. hög skyddsnivå
med avseende på hälsoskydd. Det är avgörande för planens genomförande och ska
noggrant kontrolleras i planskedet. Tillstånd till enskilt avlopp ska finnas innan planen antas.
Att planlägga marken bedöms inte påverka Riksintresset för Friluftsliv i någon betydande
omfattning. Detta eftersom det ligger i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen samt
att strandskyddet inte gäller här.
För att bibehålla områdets karaktär är det viktigt att samma planbestämmelser som gäller för
den nuvarande byggnadsplanen för området, även gäller för den nya fastigheten. Bl.a. gäller
att endast en (1) huvudbyggnad på max 90 kvm får uppföras i 1 vån och ett uthus på max 20
kvm. Högsta taklutning är 30 grader.
Vatten ordnas gemensamt inom området och vägen är enskild. Dessa sköts via Lövhults
byalag. Enskilt avlopp ordnas inom respektive fastighet.
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Endast en fastighet får avstyckas. Minsta tomtstorlek ska vara 1000 kvm men får
fördelaktigen göras större. Viktigt att avstyckning görs på sådant sätt att tillfredsställande
avloppslösning kan ordnas.
Viktigt att tillkomst till skogsområdet sydost om området fortfarande bibehålls. Detta genom
att skogsmarken vid angöringsvägens slut även fortsättningsvis hålls öppen och tillgänglig för
allmänheten.
Avvikelser från begäran: Markanvändningen avviker från gällande plan genom att aktuellt
markområde ändras från att vara allmän platsmark (natur) till kvartersmark (bostad).
Exempel på utredningar som behöver tas fram: Naturvärdesbedömning, enskilt avlopp samt
eventuell släckvattenutredning etc.
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
Ingared 19:1, med avvikelser och kommentarer enligt samhällsbyggnadskontorets yttrande
ovan.

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

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Cecilia Sjölin
Planarkitekt
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Planbesked – Sörviksvägen 19 (Ingared 19:1)
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Iordningsställande
av allmän plats

Foton från området

Ansökans syfte: Avstycka fastighet (ca 1800 kvm) för bostadsändamål.
Tidigare beslut: Gällande detaljplan från 1961 anger allmän platsmark ”Park”, motsvarande dagens ”Natur”.
Strandskyddet är upphävt i gällande plan, vilket inte återinträder vid en planändring. Ingår i Riksintresse för
Friluftsliv. Ömmern är kommunens reservvattentäkt och Lövhult ligger inom sekundär skyddszon (högre krav på
avloppslösning än normalt).
Bedömning: Naturen bedöms som trivial och strandskyddet är redan upphävt. Riksintresset bedöms inte
påverkas i någon betydande omfattning. Gemensamt vatten, vägar och enskilda avlopp inom respektive fastighet.
Viktigt för områdets karaktär (småskalig trähusbebyggelse) att gällande planbestämmelser även gäller för den nya
fastigheten (minsta tomtstorlek á 1000 kvm, en (1) huvudbyggnad på max 90 kvm i 1 vån och ett uthus på max 20
kvm får byggas. Högsta taklutning är 30 grader.) Tillstånd till enskilt avlopp ska finnas innan planen antas. Detta
eftersom det är avgörande för planens genomförande. Skogsområdet i sydost ska bibehållas tillgänglig för
allmänheten genom att marken vid angöringsvägens slut inte täpps till.
Förslag till beslut: Positivt planbesked

Översiktskarta

Handläggare:
Cecilia Sjölin
SBN-datum:
2018-10-22

Ansökan
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Myggan 5:1, ansökan om
planbesked
8
2018.161 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-02
Cecilia Sjölin

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.161 SBN

Planbesked för Sveagatan 8A (Myggan 5)
Ärendebeskrivning
En komplett begäran om planbesked har inkommit 2018-09-06 och kommunen ska ge
planbesked inom fyra månader angående avsikten att inleda ett planläggningsarbete.
Planbegärans syfte: Ändring av detaljplan för att möjliggöra tillbyggnad av befintlig
livsmedelsbutik. Tillbyggnaden är tänkt att inrymma ytor för posthantering.
Vid positivt planbesked ska kommunen bedöma när ett slutligt beslut om antagande av en
detaljplan kan komma att tas. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen
kommer att antas eftersom planarbete är en prövning av ett antal olika frågor.
Samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska
avbrytas.
Förvaltningens yttrande
Tidigare beslut: Gällande detaljplan (Dp 106) antogs 2004 och anger användningen Handel
(H). Dock får marken inte bebyggas (prickmark) inom den yta där fastighetsägaren önskar
tillbyggnaden.
Generell bedömning: Sökanden önskar göra tillbyggnaden i nära anslutning till entrépartiet
och plats bedöms finnas till detta. I ansökan finns två olika alternativ redovisade varav
samhällsbyggnadskontoret förordar alternativ 1 (röd inramning på ärendebladet). Detta
eftersom alternativ 2 inkräktar på ytan för cykelparkeringen och dess angöring, vilket inte
alternativ 1 gör. Därför får den nya tillbyggnaden inte sträcka sig längre ut mot gatan än
befintligt fasadliv. Tillräckligt avstånd måste hållas till befintlig transformatorstation och gångoch cykelstråk. Behovet av fler p-platser för såväl bilar som cyklar får studeras vidare i
planskedet. Plats för fler bilparkeringar bedöms finnas i fastighetens norra del.
Kulturhistorisk bedömning: Avvikelser från begäran: Yta som i gällande detaljplan inte får bebyggas behöver tas i
anspråk för handelns tillbyggnad.
Eventuella avvikelser som utreds under planarbetet: Lämplig yta som kan tas i anspråk för
tillbyggnad. Behovet av fler parkeringar då andelen handelsyta ökar.
Exempel på utredningar som behöver tas fram: Parkeringstal 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.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked (alt. 1) till att inleda ett
planläggningsarbete för Myggan 5, med avvikelser och kommentarer enligt
samhällsbyggnadskontorets yttrande ovan.

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

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Cecilia Sjölin
Planarkitekt
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Handläggare:
Cecilia Sjölin
SBN-datum:
2018-10-22

Planbesked – Sveagatan 8A (Myggan 5)
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Iordningsställande
av allmän plats

Foto från Sveagatan

Ansökans syfte: Tillbyggnad av livsmedelsbutik på ca 50 kvm för att kunna utveckla
verksamheten med posthantering.
Tidigare beslut: Gällande detaljplan (Dp 106 från 2004) medger handelsändamål.
Dock får marken inte bebyggas där man nu önskar göra tillbyggnaden (prickmark).
Bedömning: Fastighetsägaren önskar göra tillbyggnaden i anslutning till entrépartiet
och plats bedöms finnas till detta. Åtminstone till alt 1 (se röd inramning på ansökan).
Alt. 2 inkräktar på cykelparkeringen som ligger bra placerad i dagsläget (= frånskild
från bilparkering men i anslutning till entrén). Därför får den nya tillbyggnaden inte
sträcka sig längre ut än befintligt fasadliv. Tillräckligt avstånd måste hållas till befintlig
transformatorstation.
Behovet av fler p-platser för såväl bilar som cyklar får studeras vidare i planskedet.
Plats för fler bilparkeringar bedöms finnas i fastighetens norra del.
Förslag till beslut: Positivt planbesked (alt 1)

Översiktskarta

Ansökan
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Gällande dp (2004)

Fregatten 4, permanent
bygglov för
komplementbyggnad och
plank
10
2018.149 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-04
Päivi Hauska

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.149 SBN

Fregatten 4, permanent bygglov för garage/förråd och
plank
Ärendebeskrivning
Ansökan avser permanent bygglov för komplementbyggnad och plank, vilka har
tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2016-10-26. Komplementbyggnaden har byggnadsarean 51,6
kvm (12 x 4,3 m) och planket är 8 meter långt och 2,5 meter högt. Både byggnaden och
planket är placerat på mark som inte får bebyggas.
Eftersom komplementbyggnaden och planket placeras på mark som inte får bebyggas hade
nämnden (1996) inte möjlighet att bevilja bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen
(1987:10), ÄPBL, utan gav bygglov för en tillfällig åtgärd. Tiden för åtgärden har förlängts
några gånger, senast 2011. En ny ansökan om förlängning lämnads in 2016. Då det inte var
möjligt att ytterligare förlänga det tidsbegränsade bygglovet återkallade sökande sin ansökan
och söker nu istället permanent bygglov.
Planbestämmelser
För fastigheten gäller äldre stadsplan A 451, del av Stampen (antagen 1980-06-05). Planen
medger endast bostadsändamål. Huvudbyggnaden har beteckningen q – vilket betyder att
byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och dess yttre form och allmänna karaktär inte
får förvanskas. Punktprickad område får inte bebyggas. Korsprickad område får endast
bebyggas med uthus, garage och mindre gårdsbyggnader och högst 50 % av den
korsprickade området får bebyggas.
Historik på fastigheten
Bygglov för tillfällig åtgärd beviljades 1996 för komplementbyggnaden och plank. Endast
tillfällig åtgärd kunde medges pga. att byggnaden och planket placerades på mark som inte
får bebyggas. Lov lämnades för 10 år. Enligt den ÄPBL fick den sammanlagda tiden för
tillfällig åtgärd inte överstiga 20 år. Lovet för den tillfälliga åtgärden förlängdes 2006 med 5
år.
Lagen ändrades 2008, 1 januari 2008 och 30 juni 2014 fick inte den sammanlagda tiden
överstiga 10 år. Trots att åtgärden varat i 15 år förlängdes tiden ytterligare för åtgärden med
5 år 2011 t.o.m. 2016-10-26 enligt nya PBL 9 kap 33 §.
2016 ansöktes sökande förlängning av det tidsbegränsade bygglovet. Då den
tidsbegränsade åtgärden varat mer än 20 var det inte möjligt att ytterligare förlänga lovet
varmed sökande återkallade sin ansökan.
Komplementbyggnader på fattigheten med bygglov
Bygglov har beviljats vid flera olika tillfällen för komplementbyggnader på fastigheten varmed
den sammanlagda byggnadsarean som ligger på mark som inte får bebyggas är 217,8 kvm,
inklusive 51,6 kvm för det aktuella garaget.
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På fastigheten finns ett garage från 1978 med byggnadsarenan 67 kvm. Då gällande
stadsplan var kvarteret avsatt för industriområde. Ny plan vann laga kraft 1980-06-05. 1981
beviljades ändrad användning av garaget till snickeriverkstad.
En tillbyggnad av snickeriverkstaden beviljades 1982, med byggnadsarean på 40,2 kvm,
trots att byggrätten på tomten var utnyttjad. 1984 medgavs ytterligare bygglov för en
tillbyggnad med stöd av 67 och 39 §§ byggnadsstadgan, med byggnadsarean 80,4 kvm,
vilken placerades på mark som inte får bebyggas och detaljplanen medger endast
bostadsändamål. Bygglov för ett gårdshus på 35,3 kvm beviljades 1991, förenlig med
förhandsbesked anslagit 1989.
Remisser
Då den aktuella fastigheten ligger i närheten till E20 har remiss skickat till räddningstjänsten
och Trafikverket.
Remissvar från räddningstjänsten
Räddningstjänsten är positiv till åtgärden då det blir en permant lösning och ökad skydd för
bostadshuset vid händelse av olycka med farligt gods på E20.
Remissvar från Trafikverket
Trafikverket anser att permanent bygglov inte kan medges med hänsyn till framtida
ombyggnad av E20, däremot kan ett tidsbegränsat bygglov medges.
Yttrande från sökande via ombud
Sökande menar att den sökta åtgärden är en mindre avvikelse från detaljplanen och förenligt
med planens syfte, att byggnadens storlek ska sättas i relation till ytan på marken.
Garagebyggnaden är diskret placerat och utformat. Planket och garaget inte är
dominerande och inte störande för omgivningen.
Hänvisar till ett utlåtande från där Hans Wiktorson, Ramböll Sverige Ab, visar på en karta
nytt vägområde för en eventuellt utbyggnaden av E20, därtill kan ytterligare marken behöva
användas under byggtiden.
Planket harmonerar med övriga byggnader och fungerar som bullerskärm till den närliggande
E20. Sökande hänvisar till en dom RÅ 2010 där ett plank på 20 meter långt och 1,2 – 1,6
meter högt utgjorde en mindre avvikelse.
Sökande har fått möjlighet att yttra sig på SBK:s förslag om avslag.
Sökande menar att det finns olika typer av byggnader på fastigheter och inte bara garage
utan även förråd vilken utnyttjas av snickeriverksamheten, samt uppger att den sökta
åtgärden är 48 kvm. Anser att några formuleringar svårförstådd i ärendebeskrivningen.
Sökande vidhåller vad som tidigare anförts. Garaget/förrådsbygganden är diskret placerad
och utformad, samt att planket har en ljudisolerade funktion. Betonar att räddningstjänsten är
positiva till permante bygglov. Varmed sökande anser att åtgärden är en liten avvikelse och
förenligt med detaljplanens syfte. Sökande framhåller också att det är mycket ovisst om
utbyggnaden av E20. Ovissheten innebär att det vore kapitalförstörande och oskäligt avslag
för åtgärden.

Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte är möjligt att ge permanent bygglov för
komplementbyggnaden med stöd av 9 kap 30 § 1b eller 31 b § plan- och bygglagen (PBL)
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eftersom den är placerad på mark som inte får bebyggas och inte kan betraktas som liten
avvikelse som är förenligt med detaljplanens syfte.
SBK har gjort den samlad bedömning om vilka avvikelser som har godkänts tidigare enligt 9
kap 31 d § PBL. Den sammanlagda byggandesarean av komplementbyggnaderna vilka har
godkänts att placeras på mark som inte får bebyggas är 217,8 kvm inklusive 51,6 kvm för det
aktuella garaget med tidsbegränsat bygglov. 87 % av korsprickad området är bebyggd och
detaljplanen medger att högst 50% bebyggs. 187,6 kvm av komplementbyggnaderna
används till snickeriverkstad och detta är en avvikelse då detaljplanen medger endast
bostadsändamål.
Fastigheten med äldre stadsplan gäller ÄPBL. För att en ansökan om bygglov inom område
som omfattas av detaljplan ska bifallas krävs enligt 8 kap. 11 § ÄPBL bl.a. att åtgärden inte
strider mot detaljplanen. Inom punktprickad område får inte byggnader uppföras, detta gäller
även för plank, därmed strider åtgärden med detaljplanen.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår avslag med stöd av 9 kap 31 b §.

Upplysningar
Om det som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat bygglov inte tas bort eller
upphör inom angiven tid, blir det olovligt. Byggnadsnämnden är då skyldig att ingripa enligt
11 kap. PBL

SAMHÄLLSBYGGNAD

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

Detta beslut kan överklagas se ”Hur man överklagar”
Bilagor: Yttrande från sökande med bilagor (2st), yttrande från Räddningstjänsten och
Trafikverket.

Handlingar som ligger till grund för beslutet:
Benämning:
Ansökan
Plan- och fasadritning
Karta, situationsplan

Ankomststämplad:
2016-11-21
2016-11-21
2016-11-21
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Ulrika Samuelsson
Plan och bygglovschef

Päivi Hauska
Granskningsingenjör/Byggnadsinspektör
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Handläggare:
Päivi Hauska
SBN-datum:
2018-10-02

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

X

Sammanfattning

•
•
•

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

Översiktskarta

2018-02-26
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Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sollebrunn 19:61,
nybyggnad av garage samt
rivning av befintligt garage
11
2018.109 SBN

Page 65 of 115

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-03
Josefin Persson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.109 SBN

Sollebrunn 19:61, Nybyggnad av garage samt rivning av
befintligt garage (2018-0101)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-02-09 och avser bygglov för nybyggnad av garage med en
storlek på 6,0 x 12,0 meter (72m2). Ansökan reviderades 2018-09-03 då sökande
kompletterande ansökan med rivningslov för befintligt garage.
För fastigheten gäller byggnadsplan B176B, Byggnadsplan för del av Sollebrunns
tätort (Område vid Tosseberget), lagakraftvunnen 23 februari 1973. Enligt detaljplanen
får huvudbyggnad jämte garage- och uthusbyggnad icke uppta större sammanlagd
areal än 200 m2 varav fristående garage- eller uthusbyggnad får inte uppta större
sammanlagd areal än 40 m2. Vidare anges att garagebyggnad skall uppföras på ett
avstånd av minst 2,0 meter från den gräns mot granntomt, som ligger på samma sida
om byggnaden som den med a-b betecknade gränsen för kvarteret. I detta fall avses
tomtgräns mot nordväst.
Befintlig huvudbyggnad har, enligt det hos oss arkiverade ursprungliga lovet (givet
1972), en uppmätt byggnadsarea på sammanlagt 163,6 m2, samt tillbyggnad om 15 m2
(givet 1995). Befintlig huvudbyggnad uppgår därmed till 178,6 m2. Utöver detta finns ett
befintligt garage om 31,5 m2 (lov givet 1973), men detta avses rivas till förmån för det
nya garaget.

Avvikelser
Enligt inlämnad ansökan avses ett garage om 72 m2 att uppföras, vilket innebär 32 m2
mer än tillåtet (80 % överyta avseende tillåten yta för garage). Fastigheten kommer
totalt att bebyggas med ca 250 m2, vilket innebär 50 m2 mer än tillåtet (25
% överyta avseende den totala ytan).
Vidare avses garaget även enligt inlämnad ansökan att placeras på ett avstånd om 0,8
meter till tomtgräns mot nordväst, vilket innebär en avvikelse på 1,2 meter närmare
tomtgräns än tillåtet.

Kommunicering
Negativ kommunicering har skickats till sökande den 27 april 2018 med möjlighet att yttra
sig på samhällsbyggnadskontoret förslag om avslag för den ansökta åtgärden.
Sökande har den 10 maj 2018 inkommit med ett yttrande innehållande bilagor från
tidigare beslut. Sökande redovisar att grannar har fått bygglov beviljat med större totala
ytaavvikelser än det som sökande nu ansöker om. I deras beslut anser man att
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utbyggnader på totala ytaavvikelser på 27 % är av mindre avvikelser. Man hänvisar
också till att tomternas storlek ligger till grund i detta beslut. Tomternas storlek i de
bygglov som beviljas har varit mellan 1100-1323 m2 vilket innebär betydligt mindre än
sökandes tomt som är på ca 1755 m2. Sökande hävdar därför enligt rättviseprincipen
att bygglov skall beviljas.
Följande beslut redovisas som bilagor:


Sollebrunn 19:30, Tillbyggnad av garage (1991-04-23, § 138)

Enligt detaljplan får tomt bebyggas med en största sammanlagd area om 160 m2, varav uthus
2
2
2
får uppta 40 m . Befintligt bostadshus är 123 m och garage 38 m . Nu önskas en tillbyggnad
2
2
av garage om 38,3 m . Total sammanlagd yta blir då 199,3 m .
Tillbyggnad placeras inom område med byggrätt förutom ett hörn som placeras 3,5 m
från tomtgräns.

Stadsarkitektens yttrande: Föreslagen tillbyggnad överskrider planbestämmelserna med 25 %.
Detta bedöms som mindre avvikelse med hänsyn till tomternas storlek, tillbyggnadens
placering inom område med byggrätt, förutom mindre del som kommer närmre tomtgräns än
4,5 m, och utformningen på tillbyggnaden.



Sollebrunn 19:29, Tillbyggnad av enbostadshus (1995-08-30, § 40)
2

Enligt detaljplan får tomt bebyggas med en största sammanlagd area om 160 m .
Befintligt bostadshus är 163,5 m2 och nu önskas tillbyggnad om 40,3 m2. Total
2
sammanlagd yta blir då 203,8 m , vilket innebär att högsta tillåten byggnadsarea
överskrids med 27 %.

Stadsarkitektkontorets yttrande: Med hänsyn till tomtens storlek (1101 m2), berörda
grannars godkännande, att fastigheten gränsar mot parkmark samt att tillbyggnaden
placeras inom område med byggrätt bedömer stadsarkitektkontoret avvikelsen från
detaljplan som mindre avvikelse.



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

Enligt detaljplan får byggnaders sammanlagda area inte överstiga 160 m 2, därav
2
komplementbyggnad 40 m .

Befintligt bostadshus (inkl. garage) är 150,18 m2 och nu önskas tillbyggnad om 27,3 m2. Total
sammanlagd yta blir då 177,48 m2, vilket innebär att högsta tillåten byggnadsarea överskrids
med 11 %.
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Ärendet hanterades av samhällsbyggnadsnämnden under sammanträdet 18 juni, där det
beslutades att ärendet skulle återremitteras till samhällbyggnadskontoret för att beredas för
ett positivt beslut.
Sökanden har därefter reviderat sina handlingar något och även ändrat ansökan så att
denna innefattar rivningslov för befintligt garage.

Yttranden
Berörda grannar, Sollebrunn 19:2, Sollebrunn 19:55, Sollebrunn 19:56, Sollebrunn 19:59,
Sollebrunn 19:60, Sollebrunn 19:62, Sollebrunn 19:63 och Sollebrunn 19:64, har givits
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Yttrande har inkommit från samtliga sakägare, Sollebrunn 19:2, Sollebrunn 19:55,
Sollebrunn 19:56, Sollebrunn 19:59, Sollebrunn 19:60, Sollebrunn 19:62, Sollebrunn
19:63, Sollebrunn 19:64, utan invändningar mot förslaget.

Bedömning
Bestämmelser
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL), ska ett bygglov ges för en åtgärd inom
ett område med detaljplan om åtgärden bland annat överensstämmer med detaljplanen
och uppfyller vissa krav i andra och åttonde kapitlen i plan- och bygglagen.
I 9 kapitlet 31 b § PBL sägs att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och
förenlig med detaljplanens syfte eller åtgärden är av begränsad omfattning och
nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt
sätt.
I förarbetena till plan- och bygglagen (prop. 1985/86:1 s. 714) anges att smärre avsteg –
t.ex. att placera en byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark samt
överskridande av tillåten byggnadsarea för att en bättre planlösning ska kunna uppnås
bör kunna medges som en liten avvikelse.

Motivering
Bygglov kan inte beviljas enligt 9 kapitlet 30 §, PBL med anledning av att den ansökta
åtgärden är planstridig. Då åtgärden strider mot detaljplanen får bygglov ändå beviljas
om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och om avvikelsen är liten. En
bygglovsprövning och bedömning av avvikelse görs i varje enskilt ärende och vid
tidpunkten för prövning.
I mål P 8754-12 (2013-02-18) beslutade mark- och miljööverdomstolen att ett
överskridande av byggnadsarean med 17 m2 var betydande i relativa mått då avvikelsen
uppgick till 17 %. Avvikelsen kunde därmed inte ses som liten. Gällande detaljplan hade
en tillåten byggnadsarea om 100 m2.
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I mål P 8824-13 (2014-01-30) beslutade mark- och miljööverdomstolen att ett
överskridande av den tillåtna byggnadsarean med 40,6 m2 (27 %) inte kunde anses vara
en liten avvikelse. Gällande detaljplan hade en tillåten byggnadsarea om 150 m2.
Av praxis enligt ovan framgår att avvikelser om 17 m2 (17 %) samt 40,6 m2 (27 %) har
ansetts vara för stora för att kunna ses som en liten avvikelse. Aktuell överyta
avseende tillåten byggnadsarea för garage är 32 m2 (80 %) samt totalt sett på
fastigheten är överytan 50 m2 (25 %). Med hänvisning till ovan rättsfall bedöms att
avvikelsen avseende överyta inte kan ses som liten.
Vad gäller avvikelsen om avstånd till tomtgräns så kommer 20,4 m2 (28 %) av garagets
yta placeras närmare tomtgräns än tillåtet. Av förarbeten till plan- och bygglagen framgår
att en placering av byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark kan ses sen en
liten avvikelse. I detta fall avses inte byggnad placeras på s.k. punktprickad mark men
båda bestämmelserna avser placeringsbestämmelser utanför ”byggrätten”. I jämförelse
så placeras nu garage 1,2 m utanför byggrätten. Med hänvisning till detta bedöms att
avvikelsen avseende placering av garage närmare tomtgräns än tillåtet inte heller kan
ses som liten.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att avvikelsen som ansökan (bygglov)
innehåller inte bedöms vara liten och inte heller att åtgärden är av begränsad omfattning
och behövs för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt
sätt. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed avslag av ansökan.
Vad gäller frågan om rivningslov har samhällsbyggnadskontoret ingen erinran i denna
frågan, förutsättningar att bevilja rivningslov finns.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av
garage på fastigheten Sollebrunn 19:61. Detta med anledning av att avvikelsen inte ses
som liten enligt 9 kap 31 b §, plan- och bygglagen.
Upplysningar
Avgift för avslag tas ut med 3558 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslut kan överklagas Formulär 1.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan
Nybyggnadskarta
Plan-, fasad- och sektionsritning
Yttrande från sökande inkl. bilagor

Ankomstdaterad:
2018-02-09, rev 2018-09-05
2018-09-03
2018-09-03
2018-05-11

Beslutet ska skickas till
Sökande, Akten.
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Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Josefin Persson
Bygglovshandläggare
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Handläggare:
Josefin Persson
SBN-datum:
2018-10-22

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

Avtal Överlåtelser Projektering

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

Översiktskarta

Situationsplan

Ritning
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Iordningsställande
av allmän plats

Färgaren 4, ändrad
användning från
caféverksamhet till bostad
12
2018.166 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-04
Henrik Wüst

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.166 SBN

Ändrad användning från caféverksamhet till bostad
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-07-04 och avser Bygglov för Ändrad användning från caféverksamhet
till bostad för fastigheten Färgaren 4.
Åtgärden innebär att man ändrar användningen av cafélokal till bostad, en lägenhet om 3
rum o kök, ca 84 m2. Åtgärden innebär ingen yttre ändring.
Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan 12, Kv Storken , Hjorten m fl, lagakraftvunnen
1990-02-05. Den ligger även inom riksintresse för kulturmiljövård P36, Alingsås innerstad,
beslutsdatum 1987-11-05, revideringsdatum 1996-08-27.
Bedömning
Åtgärden följer detaljplanens bestämmelser för fastigheten då denna får användas till
bostäder.
Åtgärden innebär ingen tillkommande byggnadsarea utan inryms inom befintlig
byggnadsvolym.
Åtgärden bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Som kontrollansvarig har utsetts: Håkan Svensson, Lilla Torget 3, 44131 Alingsås, Kbehörighet SC0985-11, giltig t.o.m. 2021-10-24.
Upplysningar
Utsedd byggnadsinspektör för åtgärden är Håkan Söderberg, telefon 0322-616273 alternativt
hakan.soderberg@alingsas.se. Kontakta byggnadsinspektören för information om vad som
krävs inför startbesked.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt
10 kap 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om
byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt 11 kap 51 § PBL.
Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Om
byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att
påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL).
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Lov avgift tas ut med 8 561 kronor. Faktura sänds separat.

Handlingar som ligger till grund för beslutet:
Benämning:
Ansökan om bygglov
Planritning, Fasadritningar

Ankomststämplad:
2018-07-04
2018-08-27

Beslutet ska skickas till
Exp: : Sökanden, Kontrollansvarig, Sakägare fk (Färgaren 3, Färgaren 5, Väduren 1,
Väduren 13, Hjorten 18), Byggnadsinspektör, PoIT, Akten.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Henrik Wüst
Bygglovhandläggare
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Handläggare:
Henrik Wüst
SBN-datum:
2018-10-22

Färgaren 4
Förprövning

Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande
Utställning

Förhandsbesked

Bygglov

X

Lantmäteri

Avtal

Överlåtelser

Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•
•
•

Bygglov för Ändrad användning från caféverksamhet till bostad.
Åtgärden innebär att man ändrar användningen av cafélokal till bostad, en lägenhet om 3 rum o kök. Åtgärden innebär
ingen yttre ändring.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger inom detaljplan12, KV Storken, Hjorten m fl. Den ligger även inom riksintresse för
kulturmiljövård P36, Alingsås innerstad.
Bedömning: Åtgärden följer detaljplanens bestämmelser för fastigheten då denna får användas till bostäder.
FÖRSLAG TILL BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov

Översiktskarta

Planritning
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Myggan 4, ändring av
butikslokal
13
2018.167 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-04
Henrik Wüst

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.167 SBN

Ändrad användning
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-03-23 och avser Bygglov för Ändrad användning av lokal på
fastigheten Myggan 4.
Åtgärden innebär att man ändrar användningen från butik till lokal att användas för diverse
aktiviteter såsom shuffleboard, biljard och boule. Åtgärden innbär ingen yttre ändring.
Fastigheten är belägen inom område som omfattas av detaljplan Dp 180, Verksamheter vid
Sveagatan 8C (laga kraft 2013-03-05) med bestämmelserna: C2 Samlingslokal t.ex. får finnas
i källarvåningen, C3 Hotell (dock inte samlingslokal) får finnas i entrévåning, våning 2 och 3,
H3 Handel (dock inte restaurang eller livsmedelsförsäljning) får endast finnas i
entrévåningen. K Kontor (dock inte samlingslokal).

Yttranden
Berörda grannar, Ekorren 5, Ekorren 23, Haren 4, Haren 18, Myggan 3, Myggan 9, har givits
möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande har inkommit från samtliga tillfrågade, utan
invändningar mot förslaget.

Bedömning
Den tänkta användningen av lokalen överensstämmer inte med detaljplanens bestämmelser.
Avvikelsen kan dock ändå godtas då avvikelsen bedöms som liten och förenlig med
detaljplanens syfte samt att den innebär ett komplement till befintlig verksamhet som redan
finns i angränsande lokaler. Åtgärden innebär ingen tillkommande byggnadsarea utan inryms
inom befintlig byggnadsvolym.
Åtgärden bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av plan-och bygglagen 9 kap 31b § (PBL 2010:900).
Upplysningar
Utsedd byggnadsinspektör för åtgärden är Håkan Söderberg, telefon 0322-616273 alternativt
hakan.soderberg@alingsas.se. Kontakta byggnadsinspektören för information om vad som
krävs inför startbesked.
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Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt
10 kap 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om
byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt 11 kap 51 § PBL.
Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Om
byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att
påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL).
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
Lovavgift tas ut med 26 529 kronor Faktura sänds separat.
Handlingar som ligger till grund för beslutet:
Benämning:
Ansökan om bygglov
Orienteringsritning
Planritning

Ankomststämplad:
2018-03-26
2018-03-23
2018-03-23

Beslutet ska skickas till
Exp: : Sökanden, Kontrollansvarig, Sakägare fk (Ekorren 5, Ekorren 23, Haren 4, Haren 18,
Myggan 3, Myggan 9), Byggnadsinspektör, PoIT, Akten.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Henrik Wüst
Bygglovhandläggare
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Handläggare:
Henrik Wüst
SBN-datum:
2018-10-22

Myggan 4
Förprövning

Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande
Utställning

Förhandsbesked

Bygglov

X

Lantmäteri

Avtal

Överlåtelser

Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

•

Bygglov för Ändrad användning från caféverksamhet till bostad.
Åtgärden innebär att man ändrar användningen från butik till att användas för diverse aktiviteter såsom shuffleboard,
biljard och boule. Åtgärden innebär ingen yttre ändring.
Bedömning: Den tänkta användningen av lokalen överensstämmer inte med detaljplanens bestämmelser. Avvikelsen
kan dock ändå godtas då avvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte samt att den innebär ett
komplement till befintlig verksamhet som redan finns i angränsande lokaler.
FÖRSLAG TILL BESLUT: Bygglov beviljas med stöd av plan-och bygglagen 9 kap 31b § (PBL 2010:900).

Översiktskarta

Planritning
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Orientering

Hjorten 9, installation av
solcellsanläggning på tak
14
2018.168 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-03
Henrik Wüst

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.168 SBN

Hjorten 9. Installation av solcellsanläggning (2018-0306)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för en solcellsanläggning på fastigheten Hjorten 9, Palladiumhuset.
Solcellsanläggningen avses placeras dels på den högre delen av taket och är tänkt att täcka
51 m2 (8,4 x 6,1 m) av taket, dels på den lägre delen av taket tänkt att täcka 61 m2 (12,2 x 5
m). Solpanelerna är svarta och följer takets lutning.
Byggnaden ingår även i kulturmiljön Stadskärnan i Kulturmiljöprogrammet för Alingsås
kommun, antaget av Kommunfullmäktige 2018-04-25 § 88.
Det innebär att en solcellsanläggning på takfallet mot Norra Strömgatan skulle utgöra en
förvanskning av det kulturhistoriska värdet och skall därför undvikas.
Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan 12, Kv Storken , Hjorten m fl, lagakraftvunnen
1990-02-05. Den ligger även inom riksintresse för kulturmiljövård P36, Alingsås innerstad,
beslutsdatum 1987-11-05, revideringsdatum 1996-08-27.
I ”Samhällsbyggnadens policy installation av solenergianläggningar” 2014.410 SBN:
Inom Alingsås stad som utgör en värdefull kulturmiljö och varje annan byggnad eller område
med höga kulturmiljövärden, anser kommunen att solenergianläggningar alltid måste
bygglovprövas.
Yttranden
Byggnadsantikvarie på Alingsås kommun Annika Kaas har yttrat sig 2018-09-17:
Palladiumhuset ligger inom Riksintresse för kulturmiljövården. Det är inventerat av Västarvet
hösten 2014 där det fått bedömningen A – mycket högt kulturhistoriskt värde. De uppgifterna
finns även i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister (BeBr).
Sökanden har underrättats om Samhällsbyggnadskontorets bedömning i ”Kommunicering”
2018-09-18. Sökanden har bemött kommuniceringen genom att lämna in ett yttrande.
Yttrandet i sin helhet bifogas, i korthet framför sökande följande: Åtgärden gäller 112 kvm
solceller på ett rött plåttak på fastighetens innergård, ett tak som knappast syns och som inte
påverkar huvudfasaden mot Nygatan. Solcellsanläggningen monteras på konsoler ovanpå
befintligt plåttak, vilket innebär att det befintliga taket finns kvar under. Så i praktiken finns
byggnadens kulturhistoriska värde kvar. En principiell fråga är på vilket sätt solceller
påverkar en byggnads kulturhistoriska värde? Om det funkar för Kungliga slottet i Stockholm,
så borde det även funka för Palladiumtaket i Alingsås.
Bedömning
Ett av skälen till att Riksantikvarieämbetet godkände projektet för Stockholms slott är att det
har ett tak som gör att solcellerna inte kommer att påverka den visuella upplevelsen av
byggnaden. Eftersom slottet har ett pulpettak med flack lutning kommer solcellspanelerna
inte att synas, varken från borggården eller från något annat håll.
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Palladiumtaket i Alingsås har på den ena delen ett brutet tak och på den andra delen ett
sadeltak och vår bedömning är att solcellerna kommer att påverka den visuella upplevelsen
av byggnaden och ändra byggnadens karaktär väsentligt då den tydligt syns ifrån Norra
Strömgatan.
Den sökta åtgärden bedöms inte vara förenlig med bestämmelserna i PBL 2 kap 6 § samt
PBL 8 kap 13 § då åtgärden förvanskar byggnadens kulturhistoriska värde.
Lagrum
PBL 2 kap 6 § punkt 1: Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
PBL 8 kap 13 §: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Förslag till beslut
Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Upplysningar
Avgift för negativt bygglov tas ut med 2 930 kronor. Faktura sänds separat.
Beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökanden, Akten
Bilaga: Hur man överklagar
Handlingar som tillhör beslutet
Ansökan om bygglov
Situationsplan, takplan, fasad- och sektionsritning

Ankomststämplad
2018-04-26
2018-09-12

Samhällsbyggnadskontorets kommunicering
Sökandens bemötande av kommunicering

2018-09-18 (upprättad)
2018-10-01

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Henrik Wüst
Bygglovhandläggare
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Handläggare:
Henrik Wüst
SBN-datum:
2018-10-22

Hjorten 9
Förprövning

•
•
•
•
•

•

Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande
Utställning

Förhandsbesked

Bygglov

X

Lantmäteri

Avtal

Överlåtelser

Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för solcellsanläggning på fastigheten Hjorten 9.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger inom detaljplan12, KV Storken, Hjorten m fl. Den ligger även inom
riksintresse för kulturmiljövård P36, Alingsås innerstad.
Det är inventerat av Västarvet hösten 2014 där det fått bedömningen A – mycket högt kulturhistoriskt värde.
Solcellsanläggningen avses placeras på södersidan av dels den högre delen av taket och är tänkt att täcka 51
m2 av taket, dels den lägre delen av taket tänkt att täcka 61 m2 . Solpanelerna är svarta och följer takets lutning.
Bedömning: Den sökta åtgärden bedöms inte vara förenlig med bestämmelserna i PBL 2 kap 6 § samt PBL 8 kap
13 § då åtgärden kommer att påverka den visuella upplevelsen av byggnaden och ändra byggnadens karaktär
väsentligt.
FÖRSLAG TILL BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden avslår bygglov med stöd av 9 kap 30 § Plan- och
bygglagen
(PBL 2010:900).
Fasad, söder, tänkt placering
Översiktskarta
Foto från Norra Strömgatan (2014)
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Jägaren 12, uppsättning av
skylt
15
2018.173 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-03
Josephine Bruhn

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.173 SBN

Jägaren 12, uppsättning av skylt
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-08-29 och avser uppsättning av flaggskylt med ljus samt
profilbokstäver med bakgrundsbelysning, märkta apotek samt med en symbol av en krona
med fast LED-ljus, på fasad på Kungsgatan 34C. Skyltarna placeras på sargen som löper
längsmed fasaden, flaggskylten till vänster om entrén 3000 mm över marken, mäter 825 mm
utfrån väggen med en höjd på 450 mm och 60 mm bred. Skylten med profilbokstäverna över
entrén på 3093 mm över marken med en höjd på 300 mm och 2290 mm lång.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av stadsplan A455 samt skyltpolicyn för Alingsås
centrum. Fastigheten ligger inom riksintresset för Kulturmiljövård inom Alingsås stadskärna.
Då fastigheten ligger inom riksintresset för Kulturmiljövård inom Alingsås stadskärna har
kommunens byggnadsantikvarie tagit del av ärendet.

Bedömning
Förslaget uppfyller till stor del policyn i utformningsprogram som finns avseende skyltar i
Alingsås stadskärna. Skyltarna kommer att placeras i direkt anslutning till butikslokalen i
sargen som löper längs med fasaden. Flaggskylten består av ljuslåda där man istället i
utformningsprogrammet förespråkar utifrån belysta skyltar. Även måttfullhet i storlek och färg
eftersträvas. Befintliga skyltar vid angränsade butiker består också av flaggskylt med ljus
samt profilbokstäver med bakgrundsbelysning.
Byggnadsantikvarien har tagit del av handlingarna och besökt byggnadsplatsen och anser att
förslaget är anpassat till omgivningen och till övriga befintliga skyltar.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att skyltarnas placering och utformning är lämplig.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden är planenlig.
Bedömning görs också att skyltarna inte kommer medföra någon sådan betydande
olägenhet för omgivningen som avses i 2 kap. 9 § PBL och inte heller att de skulle strida mot
PBL i något annat avseende. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadskontoret att
det finns förutsättningar att bevilja bygglov för de aktuella skyltarna.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kapitlet 30 §, plan- och bygglagen att
bevilja bygglov för uppsättning av två skyltar på fastigheten Jägaren 12.
Startbesked medges enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
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Med detta startbesked beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att kontrollplan ankomstdaterad
2018-08-29 fastställs.

Upplysningar
Undertecknad kontrollplan ska lämnas in till Samhällsbyggnadskontoret som underlag för
ansökan om slutbesked.
Besluten om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Lov avgift tas ut med 2617 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslut kan överklagas Formulär 1.

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökande, Fastighetsägare fk (Jägaren 12), Grannar fk Jägaren 8, Jägaren 16, Hjorten
22, Hjorten 4, Centrum 1:17, PoIT, Akten.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Handlingar:
Ansökan
Situationsplan
Fotomontage, översikt
Skyltritningar
Mail från sökande
Kontrollplan

Josephine Bruhn
Bygglovshandläggare

Ankomstdaterad:
2018-08-29
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-08-29
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Handläggare:
Josephine Bruhn
SBN-datum:
2018-10-22

Jägaren 12
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Förslag

• Ansökan avser uppsättning av två skyltar på Kungsgatan 34C.
• Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av stadsplan A455 samt
skyltpolicyn för Alingsås centrum. Fastigheten ligger inom
riksintresset för Kulturmiljövård inom Alingsås stadskärna.
• Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av
9 kapitlet 30 §, plan- och bygglagen att bevilja bygglov för
uppsättning av två skyltar på fastigheten Jägaren 12.
Översiktskarta

Situationsplan

Aktuell vy
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Iordningsställande
av allmän plats

Attholmen 1:34,
förhandsbesked
16
2018.152 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-0110-01
Anna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.152 SBN

Attholmen 1:34, förhandsbesked, nybyggnad av
enbostadshus och garage (2018-0276)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-04-12 och avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus i ett plan med inredd vind med en byggnadsarea på ca 115 m2 samt ett
garage med en byggnadsarea på ca 40 m2 på fastigheten Attholmen 1:34.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan ÖP95 (antagen 1998-01-28): ”R2
Långsiktigt bestående skogsbruk. Skogsbruksmark klass 1-2. Åtgärder får inte vidtas som
hindrar ett rationellt skogsbruk.”
Byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till Tegelkärrsvägen och utgörs av till största delen
avverkad skogsmark med uppvuxet sly.
Positivt förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus alternativt fritidshus
samt uthus-garage beviljades av byggnadsnämnden 2003-12-09, beslut § 289 (ärende 20030372). Den aktuella fastigheten styckades därefter av från Attholmen 1:3. Det förra
förhandsbeskedet är inte längre giltigt.
Fastigheten ligger till hälften inom strandskyddsområdet. Strandskyddsdispens har beviljats
2018-06-18 för ny tillfartsväg från Tegelkärrsvägen (beslut § 112 2018.105 SBN).
Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva beslutet. De nya byggnaderna är tänkta att placeras
utanför strandskyddsområdet.
En kraftledning är dragen ca 65 meter öster om den tänkta byggnadsplatsen.
Magnetfältsutredning har lämnats in som visar att luftledningen inte påverkar det tilltänkta
enbostadshuset. Mycket låga värden har uppmätts närmast ledningen: 0,003 och 0,004 µT
(mikro-tesla).
Byggnadsplatsen ligger inom område med normalrisk för markradon.
Ansökan om enskilt avlopp har lämnats in till Miljöskyddskontoret. Miljöskyddsinspektör för
ärendet, Jeff Lundh, har 2018-09-27 meddelat att han bedömer att det kommer kunna gå att
lösa enskilt avlopp på fastigheten.
Byggnadernas placering och utformning prövas i kommande bygglovsärende.
Yttranden
Berörda sakägare (Attholmen 1:2, 1:3, 1:4 och 1:16) har i enlighet med 9 kap. 25 § i Plan och
bygglagen (PBL) getts möjlighet att yttra sig angående åtgärden.
Sakägarintyg utan invändningar mot åtgärden har inkommit från berörda sakägare på
Attholmen 1:4 och 1:16.
Berörda sakägare på Attholmen 1:2 har yttrat sig på telefon (2018-08-28) och har ingenting
att invända mot den ansökta åtgärden.
Berörd sakägare på Attholmen 1:3 har yttrat sig på telefon 2018-08-30 och har ingenting att
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invända mot åtgärden men har följande kommentar: ”Det är viktigt att åtkomsten via
tillfartsvägen från Tegelkärrsvägen till Attholmen 1:3 bevaras för framtida arbeten på
skogsskiftet. Om tillfartsvägen berörs av nybyggnaden på något sätt vill jag bli kontaktad i
förväg.”
Sökanden har underrättats om grannens synpunkter enligt PBL 9 kap 26 § och har bekräftat
att meddelande om synpunkterna har tagits emot.

Bedömning
Den tänkta byggnadsplatsen är en redan avstyckad tomt, sedan förra gången positivt
förhandsbesked beviljades. Mot denna bakgrund bedöms den tänkta byggnadsplatsen inte
vara föremål för rationellt skogsbruk. Den ansökta åtgärden bedöms därmed inte utgöra
något hinder för ett rationellt skogsbruk, och bedöms förenlig med de rekommendationer
som finns i gällande översiktsplan, ÖP 95.
Den aktuella platsen bedöms inte ha några särskilda natur-, kulturvärden eller andra
allmänna intressen. Jord- och bergförhållandena på fastigheten är berggrund och
moränmark. Fastigheten är belägen invid Tegelkärrsvägen, och infartsväg bedöms kunna
ordnas till den tänkta byggnadsplatsen. Möjligheten att ordna enskilt avlopp på fastigheten
har intygats av miljöskyddsinspektör som är handläggare för avloppsansökan. Åtgärden
bedöms inte ligga inom ett område som är utsatt för trafikbuller. En trafikbullerberäkning har
därför inte begärts in.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att den tänkta byggnadsplatsen är lämpad för
bostadsändamål och att positivt förhandsbesked om bygglov kan meddelas för den ansökta
åtgärden.
Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage meddelas
med stöd av 9 kap 17 § och 2 kap 5 § Plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar
Åtkomsten från Tegelkärrsvägen till Attholmen 1:3 ska bevaras via skogsvägen sydväst om
Attholmen 1:34. Om skogsvägen berörs av byggnadsarbeten, ledningsdragningar, utfyllnader
eller på något annat sätt påverkas i samband med nybyggnad på Attholmen 1:34 ska
fastighetsägaren på Attholmen 1:3 kontaktas i förväg.
Tillstånd för enskilt avlopp ska vara utfärdat av Miljöskyddsnämnden innan bygglov kan
beviljas.
Beslut om förhandsbesked och strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörja
byggnadsarbetena innan bygglov erhållits.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i senare bygglov.
Beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om
bygglov inte inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.
Avgift för positivt förhandsbesked tas ut med 13 605 kronor. Faktura sänds separat.
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Beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar.

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Attholmen 1:2, 1:3, 1:4 och 1:16), GIS fk, PoIT, Akten.
Bilaga: Hur man överklagar
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökningsblankett
Situationsplan

Ankomststämplad:
2018-04-12
2018-07-06

Godkännande chef
Titel

Anna Jonsson
Titel
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Attholmen 1:34, Förhandsbesked
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Attholmen1:3
4

Förprövning

•
•

•
•

Handläggare:
Anna Jonsson
SBN-datum:
2018-10-22

Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande
Utställning

Förhandsbesked

X

Bygglov

Lantmäteri

Avtal

Överlåtelser

Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan ÖP95 (antagen 1998-01-28): ”R2
Långsiktigt bestående skogsbruk. Skogsbruksmark klass 1-2. Åtgärder får inte vidtas som
hindrar ett rationellt skogsbruk.”
Byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till Tegelkärrsvägen och utgörs av till största delen
avverkad skogsmark med uppvuxet sly.
FÖRSLAG TILL BESLUT:
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för åtgärden.
Översiktskarta

Foto

Flygfoto, översikt
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