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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-04-12
Mika Lindberg

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.015 SBN

Ekonomisk månadsuppföljning till och med mars 2022
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska löpande uppföljning ske av nämndens ekonomi.
I nuläget visar helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade
verksamheter på ett resultat som totalt sett ligger i linje med budget. Både positiva och
negativa avvikelser mot budget förväntas dock på radnivå.
För avfallsverksamheten och VA-verksamheten prognosticeras i dagsläget ett resultat som
är i linje med budget totalt sett.
Ekonomiska drifttabeller med förklaringar till större avvikelser på radnivå presenteras i
bifogad bilaga.

Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till
KS

Fredrik Linusson
Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi
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Månadsuppföljning mars
2022
Samhällsbyggnadsnämnden
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Månadsuppföljning
Drift skattefinansierade verksamheter
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Budget 2022

Prognos helår
2022

Avv. prognos/
budget 2022

49 930

50 281

351

-61 814
-4 747
-28 426
29 059
-45 823

-60 013
-4 747
-32 604
27 979
-42 716

1 800
0
-4 178
-1 081
3 107

-111 750

-112 101

-351

-950

-950

0

-62 770

-62 770

0

62 805

62 805

0

-35

-35

0

0

0

0

Inledande sammanfattning
Årets första helårsprognos för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade
verksamheter visar på ett resultat som totalt sett ligger i linje med budget. Både positiva
och negativa avvikelser mot budget förväntas dock på radnivå.

Prognos
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar totalt sett
ett nollresultat för 2022. Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat vilket till största del
beror på att verksamheten får högre bidrag än förväntat för anställd personal.
Personalkostnaderna förväntas bli ca 1 800 tkr lägre än budgeterat och beror på
oplanerade vakanser och frånvaro. Köp av tjänster förväntas bli högre jämfört med
budget. 2 350 tkr förklaras av att en kostnad som budgeterats under övriga kostnader
istället bokförs under posten köp av tjänster. Denna justering påverkar inte den totala
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prognosen utan den verkliga avvikelsen är ca 1 800 tkr. Denna avvikelse beror bland
annat på högre kostnader än budgeterat för utredningar inom planverksamheten. Även
högre förväntade kostnader för kollektivtrafik och högre kostnader än budgeterat för
konsulter inom bygglovsverksamheten på grund av vakanser påverkar prognosen för
denna post.
Utdebitering personalkostnader förväntas bli lägre än budgeterat och beror framförallt
på att mindre tid förväntas redovisas mot planprojekt och inom gatuverksamheten än
budgeterat. Detta beror främst på att färre personer än budgeterat tidsredovisar. När det
gäller övriga kostnader förväntas denna post bli lägre än budgeterat. 2 350 tkr förklaras
av en kostnad som var budgeterad under denna post men som bokförs under köp av
tjänster (se även ovan). Högre förväntade kostnader för ett flertal olika mindre poster
förklarar resterande avvikelse.
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Drift avfallsverksamheten
Belopp i tkr

Budget 2022

Prognos helår
2022

Avv. prognos/
budget 2022

61 796

62 221

425

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-16 266
0
-23 441
-14 570

-15 619
-4
-25 710
-13 369

647
-4
-2 269
1 201

Verksamhetens kostnader

-54 277

-54 702

-425

-6 139

-6 138

2

1 380

1 382

2

-480

-482

-2

900

900

0

-173
-727

-900
0

-727
727

0

0

0

Verksamhetens intäkter

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansnetto
Årets resultat före reglering
Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)
Reglering skattekollektivet

Årets resultat efter reglering

Inledande sammanfattning
Årets första helårsprognos för avfallsverksamheten visar på ett resultat som totalt sett
ligger i linje med budget. Både positiva och negativa avvikelser mot budget finns dock på
radnivå.

Prognos
Avfallsverksamheten prognosticerar att det budgeterade överskottet på 900 tkr kommer att
hållas.
Så här tidigt på året är det stora osäkerheter rörande flera intäkts- och kostnadsposter, inte
minst där marknadspriser förändras över tid. Detta gäller exempelvis det insamlade
material som säljs vidare för ytterligare behandling. Även oväntad kommande frånvaro
bland personalen kan leda till avvikelser på både personalkostnader och köp av tjänster
i de fall frånvaron behöver kompenseras med inhyrd personal.
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I dagsläget förväntas intäkterna öka med 425 tkr beroende främst på något högre intäkter
för deponerade massor på Bälinge deponi.
Personalkostnaderna prognosticeras bli 647 tkr lägre än budget främst beroende på
pensionsavgång som inte återbesätts.
Köp av tjänst förväntas bli 2 269 tkr högre än budget där en stor bidragande orsak är
ökade kostnader för behandling av trädgårdsavfall. Även kostnaderna inom
slamverksamheten förväntas bli högre än budgeterat.
Övriga kostnader förväntas totalt sett bli 1 201 tkr lägre under året. De lägre kostnaderna
beror främst på en osäkerhet rörande hur stor avsättning för sluttäckning av deponin som
kommer att behöva göras. Kostnaderna för reparationer av insamlingsfordon förväntas
dock bli högre än budgeterat.
Eftersom helårsresultatet för 2021 blev bättre än vad som förutsågs i budgeten för 2022 så
är skulden till skattekollektivet redan helt återbetald. Vid 2021 års utgång uppstod
dessutom en skuld till abonnenterna på 703 tkr. Årets budgeterade resultat på 900 tkr
kommer därför i sin helhet att öka skulden till abonnenterna om det realiseras.
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Drift VA-verksamheten
Belopp i tkr

Budget 2022 Prognos helår
2022

Verksamhetens intäkter

Avv.
prognos/
budget 2022

93 947

93 947

0

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-24 048
-357
-17 339
-26 726

-23 386
-357
-17 601
-27 126

662
0
-262
-400

Verksamhetens kostnader

-68 470

-68 471

0

Avskrivningar

-20 406

-20 406

0

5 071

5 071

0

-2 371

-2 371

0

2 700

2 700

0

0
-2 700

0
-2 700

0
0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnader
Finansnetto
Årets resultat före reglering
Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)
Reglering skattekollektivet
Årets resultat efter reglering

Inledande sammanfattning
Årets första helårsprognos för VA-verksamheten visar på ett resultat som totalt sett ligger i
linje med budget. På kostnadssidan går dock att se avvikelser mot budget. Osäkerheter i
samband med ombyggnation av Nolhaga reningsverk samt exempelvis behov av akut
underhåll kan medföra att den totala kostnadsprognosen ändras i kommande
prognosuppföljningar. Verksamheten har dock tagit höjd för oförutsedda kostnader i denna
prognos.

Prognos
Helårsprognosen för år 2022 visar på ett årsresultat som totalt sett ligger i linje med budget
men på kostnadssidan finns både positiva och negativa avvikelser mot budget.
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat. Främst beror avvikelsen på lägre
kostnader på avloppsreningsverket än budgeterat på grund av oplanerade vakanser.
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Både köp av tjänster och övriga kostnader förväntas bli högre än budgeterat. Köp av
tjänster förväntas bli ca 260 tkr högre än budgeterat. Något högre kostnader än
budgeterat förväntas på vattenverket men framförallt har höjd tagits för ett eventuellt ökat
behov av konsulttjänster under året. När det gäller övriga kostnader förväntas utfallet i
dagsläget totalt sett bli ca 400 tkr högre än budgeterat och den främsta förklaringen är att
kostnader för energi- och koldioxidskatt på olja förväntas bli högre än budgeterat. Denna
prognos är dock osäker.
När det gäller de löpande kostnaderna för ombyggnaden av Nolhaga reningsverk som
belastar driften 2022 förväntas dessa bli i linje med budget totalt sett, även om det finns
avvikelser mot budget på detaljnivå (se nedan).

Typ av kostnad

Belopp budget (tkr)

Belopp prognos (tkr)

Entreprenadbesiktning
Kontrollansvarig
Tillstånd vattenverksamhet
Extern tid på projektet
Projektledning och extern tid
System för projekthantering
Etableringskostnader
Detaljplanekostnad

200
150
60
150
134
108
1 200
0

200
150
0
150
433
108
800
100

Summa

2 002

1 941

Köp av tjänster och övriga kostnader, ombyggnad Nolhaga reningsverk

I dagsläget finns osäkerheter kring påverkan på driften när det gäller ombyggnation av
Nolhaga reningsverk samt behov av akut underhåll. Det har därför tagits höjd i prognosen
för oförutsedda kostnader men om dessa inte infaller kan en bättre prognos komma att
lämnas senare under året.
Prognosen för årets avskrivningar ligger i nuläget i linje med budget men är osäker och
kan komma att revideras i kommande prognoser. Faktorer som påverkar avskrivningarna
är när i tiden projekt genomförs samt hur hög den totala investeringsutgiften blir.
Osäkerheter går i dagsläget att se rörande leveranstider och materialpriser.
Skulden till skattekollektivet är nu 3 755 tkr. Enligt nuvarande prognos kommer 2 700 tkr
av denna skuld kunna betalas av vid 2022 års utgång.
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Ombudgetering investering
3
2022.090 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-04-12
Hanna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.090 SBN

Ombudgetering trafik och park
Ärendebeskrivning
Sedan budgetens antagande i december har förutsättningarna ändrats för vissa projekt
rörande verksamheterna inom Trafik och Park. Det rör sig om ökade kostnader för material
och utförande, långa upphandlingstider samt leveranstider där påverkan från omvärlden
spelat större roll i år än normalt går att förutse.
Förvaltningen önskar därmed att omdisponera avsatta investeringsmedel för att kunna utföra
vissa andra åtgärder under 2022 istället för de som var avsedda initialt.
Ekonomisk bedömning
Inom ram, enbart omdisponering
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny
investeringsbudget enligt bifogad tabell.

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

Fredrik Linusson
Förvaltningschef

Hanna Jonsson
Avdelningschef samhällsplanering och offentlig utemiljö
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Aspen 2 (Södra Ringgatan
31), bygglov för nybyggnad
av komplementbyggnad
(2021-0226)
4
2021.228 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-21
Patrik Mårtensson

Samhällsbyggnadsnämnden

2021.228 SBN

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad ASPEN 2
(SÖDRA RINGGATAN 31) (2021-226)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-03-16 och avser Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten ASPEN 2 (SÖDRA RINGGATAN 31).
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=180956.93196573431&y=6423544.955295918&z=
9&l=222

Ärendet har varit uppe för beslut 2021-06-14 avseende avslag i Samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendet återremitterades för beredning inför ett eventuell positivt besked. Sökanden har valt
att ta bort staket/plank från ansökan och har haft en dialog med
Samhällsbyggnadsförvaltningen om utformning av byggnaden.
Ansökan avser en komplementbyggnad på ca 30 kvm (4200*7100 mm) som avses placeras
på den nordöstra delen av fastigheten Aspen 2. Komplementbyggnaden är tänkt att inrymma
en förrådsdel och en möblerad del. På utsidan kommer det finnas möjlighet för
cykelparkering under tak. Komplementbyggnaden placeras 1 m från fastighetsgräns till
fastigheten Aspen 3. Komplementbyggnadens nockhöjd blir 4,0 m, och utformningen av
byggnaden skall gå i stil med det befintliga huset och det förråd/garage som finns på
grannfastigheten Aspen 4. Taklutningen avses få en lutning på 30 grader. Eldstad och
rökkanal ska inte vara med i ansökan och reviderad ritning kommer att skickas in från
sökanden.
Komplementbyggnaden placeras i sin helhet på punktprickad mark.
Fastigheten Aspen 2 har en tomtarea på 956 kvm.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och omfattas således av detaljplan A 70, (laga
kraft 1939-06-09). Enligt detaljplanen är fastigheten Aspen 2 avsedd för bostadsändamål. På
fastigheterna får det uppföras fristående hus eller två med varandra sammanbyggda i
gemensam tomtgräns. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,6 m och bostadsbyggnaden får
max ha två våningar. Uthus eller andra gårdsbyggnader får inte uppföras.
Byggnadsnämnden må dock i undantagsfall medgiva uppförande av uthus eller annan
gårdsbyggnad, då de lokaler, som där äro avsedda att inredas, ej lämpligen kunna inredas i
bostadsbyggnaden, och där nämnden efter grannes hörande finner detta med hänsyn till
byggnadens ringa storlek eller andra inverkande omständigheter utan olägenhet kunna ske.
Uthus får inte ha större byggnadsarea än 30m². Minst 2/3 av arealen skall lämnas obebyggd
på varje fastighet. Punktprickad mark får inte bebyggas.
För kvarteret finns ingen bestämmelse om minsta avstånd till gräns. Därmed skall 39 § i
1959 års byggnadsstadga tillämpas som en bestämmelse i planen, d v s att minsta tillåtna
avstånd till tomtgräns är 4,5 meter:
”att byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas med
byggnad på granntomt, icke må läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än 4,5
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meter. Byggnadsnämnden äger medgiva undantag från bestämmelserna om det finnes
påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för granne eller fara för sundhet,
brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras.
Kan åtgärderna inverka på förhållandena å angränsande tomt, skall dess ägare höras i
saken.”
Fastigheten ingår i en kulturmiljö, (nr 43) Sörhaga i Alingsås kommuns kulturmiljöprogram
som antogs av kommunfullmäktige 2018-04-25§ 88. Bostadshuset på Aspen 2 är
välbevaradt med några få senare tillägg och är utvärderade med högt kulturhistoriskt värde B
i byggnadsinventeringen som Regionmuseum Västra Götaland utförde 2006.

Yttrande
Berörda grannar har beretts möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet och fastigheterna
Sörhaga 1:27, Aspen 3, Hyacinten 14 och Hyacinten 15 har ansetts berörda. Sakägarintyg
från fastighetsägare till Aspen 3 och Hyacinten 14 utan erinran finns. Fastighetsägare till
Sörhaga 1:27 har inte inkommit med yttrande inom angiven tid.
Sakägarintyg från fastighetsägare till Hyacinten 15 med erinran finns. Fastighetsägarens
synpunkt berör inte hanteringen av detta ärende och bedöms därmed inte vara någon
erinran mot ärendet.

Bedömning
Enligt detaljplanen får inte uthus eller andra gårdsbyggnader uppföras, om inte nämnden i
undantagsfall medgiva uppförande av uthus eller annan gårdsbyggnad, då de lokaler, som
där äro avsedda att inredas, ej lämpligen kunna inredas i bostadsbyggnaden, och då
nämnden efter grannes hörande finner detta med hänsyn till byggnadens ringa storlek eller
andra inverkande omständigheter utan olägenhet kunna ske. Uthuset får då inte ha större
byggnadsarea än 30 kvm. I detaljplanen framgår även att mark som är prickbetecknad inte
får bebyggas samt att det i detaljplanen inte finns någon bestämmelse om minsta avstånd till
fastighetsgräns, därav skall § 39 § i 1959 års byggnadsstadga tillämpas som en
bestämmelse i planen, d v s att minsta tillåtna avstånd till tomtgräns är 4,5 meter.
Komplementbyggnad
Komplementbyggnaden placeras i sin helhet (30m²) på prickbetecknad mark, som enligt
detaljplanen inte får bebyggas. Komplementbyggnaden placeras 1 m från fastighetsgräns till
fastigheten Aspen 3.
Fastigheterna Aspen 2 ingår i en kulturmiljö - Sörhaga. Enligt Alingsås kommuns
kulturmiljöprogram, som antogs av kommunfullmäktige 2018-04-25 § 88, innehar fastigheten
värde B dvs. ett högt kulturhistoriskt värde som innebär att byggnader på fastigheten är så
värdefulla att de bör skyddas med q-bestämmelse i detaljplan enligt plan- och bygglagen.
Bostadshuset på Aspen 2 är välbevarat med några få senare tillägg och är utvärderade med
högt kulturhistoriskt värde B i byggnadsinventeringen som Regionmuseum Västra Götaland
utförde 2006.
Åtgärden som avser uppförande av komplementbyggnad är således en bygglovspliktig
åtgärd och de så kallade bygglovsbefriade ”Attefallsreglerna” enligt 9 kap. 4 § PBL kan
således inte tillämpas i detta fall, eftersom det enligt plan- och bygglagen inte är tillåtet att
uppföra bygglovsbefriade ”Attefallsbyggnader” i områden som omfattas av 8 kap. 13 § PBL.
Den tänkta placeringen av komplementbyggnaden avviker således mot detaljplanens
bestämmelser vad avser placering och anses inte som en liten avvikelse och bygglov enligt 9
kap. 30 § PBL, kan därmed inte beviljas.
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Frågan är om komplementbyggnaden kan anses utgöra en sådan liten avvikelse från
detaljplanen, som är förenlig med detaljplanens syfte, eller är av begränsad omfattning och
nödvändig för att området ska kunna användas och bebyggas på ett ändamålsenligt sätt och
som kan godtas enligt 9 kap. § 31 b, PBL. Komplementbyggnaden med en byggnadsarea på
30m², placeras i sin helhet på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, s.k.
punktprickad mark och kan inte anses som en liten avvikelse och inte heller anses det vara
av en begränsad omfattning enligt 9 kap. § 31 b p1, PBL.
Fråga kan då ställas om åtgärden kan anses vara av en begränsad omfattning och
nödvändig för att området skall kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, enligt 9 kap. § 31
b p 2, PBL.
Komplementbyggnaden har en byggnadsarea på 30m² och placeras i sin helhet på mark
som inte får bebyggas. På fastigheten finns sedan tidigare ett enbostadshus som innehar ett
kulturhistoriskt värde B, vilket ställer krav på eventuell tillkommen bebyggelse på fastigheten,
vad avser utformningen bland annat. Det befintliga bostadshuset på fastigheten är placerad
på mark som är avsedd för bostäder enligt detaljplanen. Vidare i detaljplanen får inte uthus
eller andra gårdsbyggnader uppföras, om inte nämnden finner skäl till att göra undantag, om
uthuset eller gårdsbyggnadens huvudfunktion inte finns att inrymma i bostadshuset. I det här
fallet är den totala byggnadsarean för komplementbyggnaden 30m². Av dessa 30m² avses
ca 5,8m² utgöras av förråd och ca 4,2m² cykelparkering under tak, totalt 10 kvm. Resterande
20 kvm avses utgöras av en möblerad del, typ uterum. Den huvudsakliga användningen, dvs
2/3 av komplementbyggnadens totala area bedöms då utgöras av utrymme som kan
inrymmas i bostadshuset. De 10m² som innefattar förråd och cykelparkering under tak,
bedöms kunna förläggas på mark på fastigheten Aspen 2, som är avsedd för bebyggelse.
Bedömningen vad avser komplementbyggnaden är att 2/3 av komplementbyggnadens totala
area avses utgöras av utrymme som kan inhysas i bostadsbyggnaden och den återstående
delen, 10m², vilket avses utgöras av förråd och cykelparkering kan förläggas på mark som
enligt detaljplanen får bebyggas. Därmed bedöms inte komplementbyggnaden avse ett
sådant undantag, som nämnden enligt detaljplanen kan besluta undantag på, vad avser
uthus eller annan gårdsbyggnad. Sammantaget bedöms inte de sökta åtgärderna vara av
begränsad omfattning och inte heller nödvändiga för att området skall kunna användas eller
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 9 kap. § 31 b PBL.
9 kap § 31 d, PBL, bedöms inte aktuell för de sökta åtgärderna, då det enligt
Samhällsbyggnads ärendehanteringssystem inte kan återfinnas att liknande avvikelser ha
godtagits tidigare.
Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2021-03-16. Beslut om bygglov ska tas inom tio veckor från
detta datum, vilket medför att sista datum för beslut är 2021-05-25. Byggnadsnämnden får
besluta att förlänga tidsfristen för att avgöra ett ärende om lov eller förhandsbesked om det
är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock
bara förlängas en gång, med tio veckor. Vid eventuell förlängning ska beslut tas senast
2021-07-03. Om inte beslut tas inom denna tidsperiod kommer avgiften för bygglovet att
reduceras med en femtedel per påbörjad vecka efter det att tidsfristen överskridits.
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Förslag till beslut
Avslag med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgift
Avgiften för avslaget är 6 730 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Om
byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov,
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse, expediering och
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för startbesked och arkivering
reduceras inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden
överskrider tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2021-03-16. Beslut om lov
fattades 2022-04-25. Detta innebär att den lagstadgade tidsfristen för handläggningen på 10
veckor har överskridits med mer än 5 veckor.
Reduktionen blir 6 170/5 x 5= 6 170 kr.
Avgift för startbesked och arkivering tas ut med 560 kr (reduceras ej enligt 12 kap. 8 a §
PBL).
Avgift efter reduktion, med kostnad för arkivering: 560 kr.
Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Planritning
Fasadritning
Nybyggnadskarta
Epostmeddelande

Ankomststämplad
2021-11-11
2021-11-11
2021-03-16
2022-03-18

Upplysningar
Beslutet om avslag och/eller avgiften kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Exp: Sökanden;
Om Samhällsbyggnadsnämnden väljer att gå emot Samhällsbyggnads-förvaltningens
förslag, gäller följande:
Avgift
Avgiften för lovet är 8 444 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Om
byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov,
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse, expediering och
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för startbesked och arkivering
reduceras inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden
överskrider tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2021-03-16. Beslut om lov
fattades 2022-04-25. Detta innebär att den lagstadgade tidsfristen för handläggningen på 10
veckor har överskridits med mer än 5 veckor.
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Reduktionen blir: 6 170/5 x 5= 6 170 kr.
Avgift för startbesked och arkivering tas ut med 2 274 kr (reduceras ej enligt 12 kap. 8 a §
PBL).
Avgift efter reduktion, med kostnad för startbesked och arkivering: 2 274 kr.
Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Planritning
Fasadritning
Nybyggnadskarta

Ankomststämplad
2021-11-11
2021-11-11
2021-03-16

Upplysningar
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.
Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av behörig mätningstekniker. Tjänsten kan
beställas av GIS-enheten på Samhällsbyggnadskontoret via gis@alingsas.se eller på telefon
0322-61 71 95 eller 0322-61 71 94. Om annan konsult används kan extra avgifter för
kommunens arbete tillkomma.
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).
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.
Beslutet om bygglov och/eller avgiften kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Bilagor
Bilaga 1- Ritningar och ev. övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 3 - Hur man överklagar
Beslutet ska skickas till
Sökanden, Grannar fk (Aspen 3, Hyacinten 14, Hyacinten 15 och Sörhaga 1:27); GIS fk,
Kretsloppsavdelningen fk, PoIT.

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten
tjänsteskrivelse, 2022-04-03

Patrik Mårtensson
BygglovshandläggareSophia Cohen, Godkännare

Sida 19 av 278

Sida 20 av 278

Sida 21 av 278

Sida 22 av 278

Sida 23 av 278

Sida 24 av 278

Sida 25 av 278

Sida 26 av 278

Sida 27 av 278

Sida 28 av 278

Sida 29 av 278

Sida 30 av 278

Sida 31 av 278

Sida 32 av 278

Sida 33 av 278

Sida 34 av 278

Sida 35 av 278

Sida 36 av 278

Sida 37 av 278

Sida 38 av 278

Bergkullen 2, bygglov för
nybyggnad av flerfamiljshus
(2020-0979)
5
2021.252 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-23
Henrik Wüst

Samhällsbyggnadsnämnden

2021.252 SBN

Bygglov Nybyggnad av flerbostadshus BERGKULLEN 2
(2020-979)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2020-12-08 och avser Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på
fastigheten BERGKULLEN 2.
Länk till webkartan:

https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=179370.09473016378&y=6422106.76457
835&z=9&l=222
Åtgärden innebär att tre likadana flerbostadshus med en byggnadsyta om 397,4 kvm per hus
uppförs på fastigheten. Husen uppförs med källare, 4 våningar och ytterligare en våning med
en bruttoarea om 277,8 kvm. Total bruttoarea per huvudbyggnad blir 2196,2 kvm och 39 kvm
öppenarea. Totalt blir det 51 lägenheter.
Fasadbeklädnad är målade betongelement s.k. sandwich. Två av husen blir mossgröna
(NCS S7010-G30Y) och det tredje blir vitt (NCS S0502-Y). Husen får uterum med
högtryckslaminat i olika nyanser (Parklex Facade Gold och Parklex Facade Copper) och
glasskivor som väggar. Källarväggarna blir omålad betong. Taktäckningsmaterial blir
mörkgrå papp. Stommen i huvudbyggnaderna blir i betong.
Tre miljöhus uppförs med plats för cykelparkering, två med en byggnadsarea om 40 kvm och
det tredje 39,7 kvm. De får vit stående träpanel och sedumtak.
Parkeringsytor beläggs med genomsläpplig asfalt. För att ta upp nivåskillnader mellan
parkeringsytor och naturmark anläggs slänter. Dagvattnet leds via brunnar till stenkistor i
slänterna.
Mot gaturummet görs en avgränsning med häckplantering och kullersten.
Inom fastigheten har man redovisat totalt 54 parkeringsplatser, varav 3 parkeringsplatser för
rörelsehindrade.
Byggnaderna ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten omhändertas på den egna
fastigheten.
Granskningsutlåtande för tillgänglighet från certifierad sakkunnig inkom 2021-01-11 med
redovisning att utformningskraven i bygglovet är uppfyllda.
En dagsljusutredning är inlämnad 2021-03-17 med redovisning att krav enligt BBR är
uppfyllda.
Ljusplan är redovisad 2021- 01-11.
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Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan, DP 155 och DP 155Ä2 Norra stadsskogen, bostäder mm
vid västersluttningen (laga kraft 2016-07-18).
Bestämmelserna som gäller för fastigheten innebär bland annat att användningen är
bostadsändamål, centrumverksamhet och vård. Högst antal våningar är 4 med möjlighet till
att ytterligare en våning får uppföras till en area av 75% av den enskilda byggnadens
byggnadsarea. Vind får inte inredas.
Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 360 kvm. Utöver högsta byggnadsarea
får (fristående eller med huvudbyggnad sammanbyggda) komplementbyggnader, altan eller
trädäck uppföras. Högst 75kvm per huvudbyggnad får utgöra altan eller trädäck, varav högst
15 kvm får inglasas. Högst 45 kvm per huvudbyggnad får utgöra komplementbyggnader.
Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 4,0 meter.
Huvudentré ska vara synlig från gatan.
Fasad- och takutformning ska anpassas till byggnader inom kvarteret. Och ges ett för
samtiden modernt formspråk.
Fasader och byggnadsdetaljer ska ha dova nyanser med hög grad av mörkhet. Fasader kan
även vara brutet vita med delar av byggnaden i mörkare färger. Fasader kan även utgöras av
omålat trä. Takdetaljer får ej vara blanka eller glaserade.
Fasader och stommar ska i huvudsak utgöras av trä, om inte detta visar sig olämpligt från
t.ex. estetiskt, konstruktions- eller brandskyddssynpunkt.
Marknivåer utanför byggnader och p-plats får inte ändras mer än 1 meter om det inte finns
särskilda skäl (t.ex. tillgänglighet eller anpassning till gatuhöjd eller byggnad). Större
nivåskillnader utanför byggnader ska tas upp med sockel eller suterrängvåning och utanför
p-plats med stödmur.
Staket, plank och häckar ska finnas vid kvartersgräns mot gata. För kvarter innehållande
flerfamiljshus får dessa placeras i närheten av kvartersgräns där så prövas lämpligt.
Öppningar får vara högst 6 meter breda.
Entrépartier ska utformas med tydlig gränsövergång mot gata, till exempel med grindstolpe,
portik eller markerande markbeläggning.
Alla nytillkommande byggnader inom planområdet skall anslutas till av tekniska förvaltningen
godkända lösningar för ren-, spill- och dagvatten. Alla dagvattenutlopp ska vara väl dolda
mot naturmarken. Vid stora och koncentrerade dagvattenutsläpp ska fördröjningsmagasin
anordnas.
Parkeringsytor angränsande till naturmark ska utföras med ytskikt som har god
genomsläpplighet.
Fördjupat kvalitetsprogram för Norra Stadsskogen etapp 1, är vägledande för utformningen
av byggnation, allmän plats och kvartersmark.
Bygglov för åtgärden avslogs av Alingsås Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 2021-06-14 och
beslutet överklagades av sökande till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde beslutet 202109-08 och SBN överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen (MMD).
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2021-12-13 avslog MMD SBN:s överklagan. SBN överklagade MMD:s dom men 2022-02-22
meddelade Mark- och miljödomstolen att prövningstillstånd inte medgavs och därmed stod
MMD:s avgörande fast och ärendet återförvisades till SBN för fortsatt handläggning.
Yttranden
Kretsloppsavdelningen på Alingsås kommun har 2021-01-05 lämnat följande yttrande:
Erforderligt vattentryck vid högsta golvhöjd 132,16 m är ca 2 bar statiskt tryck. Placering av
konsoler för vattenmätning samt hur vattenförbrukning ska debiteras/fördelas inom
fastigheten ska samrådas med Kretsloppsavdelningen.
Inlagda VA-ledningar i gatan på NBK och de två bifogade VA-planerna är enligt arbetsritning.
Redovisade tre anslutningspunkter för vatten och spillvattenavlopp innebär tre VAabonnemang varav två av dessa anslutningspunkter (VA-serviserna) anläggs till
självkostnadspris (dvs. ingen grundavgift).
Vad gäller dagvattenavlopp har Kretsloppsavdelningen inte något att erinra på
föreslagen lösning (förutsatt att kapaciteten att ta hand om/infiltrera dagvatten i naturmark är
tillräcklig), men vi rekommenderar att använda öppna gröna lösningar,
nyttja dagvatten/takvatten som en resurs för bevattning / gröna tak och att välja ”miljövänligt”
Ärendet har remitterats till räddningstjänsten. Yttrande har inkommit (2021-05-14), se bilaga.
Med anledning av avvikelsen från detaljplanen har berörda underrättats om ansökan och
getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ägare av fastigheterna Bergkullen 1 och
Stadsskogen 1:1 har bedömts vara berörda.
Sakägarintyg, utan invändningar mot den ansökta åtgärden, finns från de berörda.
Bedömning
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att huvudbyggnaderna får en byggnadsarea om
397,4 kvm. Det är 37,4kvm (ca 10,4%) mer än största tillåtna byggnadsarea.
Då man genom att bygga fler huvudbyggnader hade kunnat uppnå större total byggnadsarea
än vad man nu sökt för bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att omgivningspåverkan
inte blir större än för vad som ändå kunnat medges enligt planen. Därför bedöms avvikelsen
vara en liten avvikelse enligt PBL 9 kap 31b §.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen inte strider mot planens syfte eller
medför någon betydande olägenhet för grannarna och att avvikelsen kan godtas.
I övriga punkter där avsteg från planen görs bedömer förvaltningen att de särskilda skälen är
giltiga och att åtgärderna därför inte kan ses som avvikelser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte medför någon betydande
olägenhet för grannarna och att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.
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Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2022-02-22. Beslut om bygglov ska tas inom tio veckor från
detta datum, vilket medför att sista datum för beslut är 2022-05-03. Byggnadsnämnden får
besluta att förlänga tidsfristen för att avgöra ett ärende om lov eller förhandsbesked om det
är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock
bara förlängas en gång, med tio veckor. Vid eventuell förlängning ska beslut tas senast
2022-07-12. Om inte beslut tas inom denna tidsperiod kommer avgiften för bygglovet att
reduceras med en femtedel per påbörjad vecka efter det att tidsfristen överskridits.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL).
Utsedd kontrollansvarig är: Camilla Ljungberg, Sven Hultins plats 1–2, GÖTEBORG. Kbehörighet. SC1029 (RISE Certifiering). Giltig t o m 2026-10-27.
Avgift
Avgiften för lovet är 291 749 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2022-02-22. Beslut
om lov fattades 2022-04-25. Vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §
plan- och bygglagen (2010:900). Faktura sänds separat.
Avgift för nybyggnadskarta, lägeskontroll och utstakning kan tillkomma.

Upplysningar
Tekniskt samråd ska hållas. Du kommer inom kort att få en kallelse till detta.
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.
Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av behörig mätningstekniker. Tjänsten kan
beställas av GIS-enheten via E-tjänsten ”Utstakning/lägeskontroll samt övriga mättjänsterbeställning”, länk https://minasidor.alingsas.se/oversikt/overview/45 eller på telefon 0322617194, 0322–616323. Om annan konsult används kan extra avgifter för kommunens arbete
tillkomma. Lägeskontroll ska ske innan gjutning av grund. Intyget överlämnas vid
slutsamrådet.
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).
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.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
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Handlingar som tillhör beslutet
Benämning

Ankomststämplad

Ansökan
Anmälan om kontrollansvarig
Material/Kulörbeskrivning
Situationsplan
Nybyggnadskarta
Planritningar Källare och plan1–5 Hus 1–3
Sektionsritningar Hus 1–3
Fasadritningar Hus 1–3
Fasad/plan/sektionsritningar miljöhus
Markplaneringsritningar
Marksektionsritningar parkeringar

2020-12-08
2020-12-08
2020-12-08
2021-01-11
2021-01-11
2021-02-12
2021-02-12
2021-02-12
2021-02-12
2021-03-01
2021-03-01

Beslutet ska skickas till
Sökanden; Kontrollansvarig, Fastighetsägare (Alingsås kommun); Grannar fk (Stadsskogen
1:1, Bergkullen 1); Byggnadsinspektör, GIS fk, Kretsloppsavdelningen fk, PoIT

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Henrik Wüst
Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-03
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SIDA 1 (av 2)

UPPDRAG

BERGKULLEGATAN
BERGKULLEN 2
ALINGSÅS
STATUS

UPPDRAGSNR

SIGN

DATUM

SENASTE ÄNDRING

BYGGLOV

17051

RG

2020-11-27

2021-06-23

Ritningsnummer

Bet.

Status

40

Skala

Modellfil

Ritningsdatum

A

A-40-0-201

A

A-40-0-301

A

40-1

Nybyggnadskarta

1:1000

2020-11-27

1:100

2020-11-27

2021-02-12

1:100

2020-11-27

2021-02-12

1:100

2020-11-27

2021-02-12

2021-02-12

Miljörum 1
Planer, sektioner och fasader
Miljörum 2
Planer, sektioner och fasader
Miljörum 3
Planer, sektioner och fasader
PLANER 1:100
Hus 1, Plan 0, Källarplan

1:100

A-40-P-109

2020-11-27

A-40-1-110

Hus 1, Plan 1, Entréplan

1:100

A-40-P-110

2020-11-27

A-40-1-120

Hus 1, Plan 2, Normalplan

1:100

A-40-P-120

2020-11-27

A-40-1-130

Hus 1, Plan 3-4, Normalplan

1:100

A-40-P-130

2020-11-27

A-40-1-140

Hus 1, Plan 5, Topplan

1:100

A-40-P-140

2020-11-27

A-40-1-150

Hus 1, Takplan

1:100

A-40-P-150

2020-11-27

Hus 2, Plan 0, Källarplan

1:100

A-40-P-209

2020-11-27

A-40-1-210

Hus 2, Plan 1, Entréplan

1:100

A-40-P-210

2020-11-27

A-40-1-220

Hus 2, Plan 2, Normalplan

1:100

A-40-P-220

2020-11-27

A-40-1-230

Hus 2, Plan 3-4, Normalplan

1:100

A-40-P-230

2020-11-27

A-40-1-240

Hus 2, Plan 5, Topplan

1:100

A-40-P-240

2020-11-27

A-40-1-250

Hus 2, Takplan

1:100

A-40-P-250

2020-11-27

Hus 3, Plan 0, Källarplan

1:100

A-40-P-309

2020-11-27

A-40-1-310

Hus 3, Plan 1, Entréplan

1:100

A-40-P-310

2020-11-27

A-40-1-320

Hus 3, Plan 2, Normalplan

1:100

A-40-P-320

2020-11-27

A-40-1-330

Hus 3, Plan 3-4, Normalplan

1:100

A-40-P-330

2020-11-27

A-40-1-340

Hus 3, Plan 5, Topplan

1:100

A-40-P-340

2020-11-27

A-40-1-350

Hus 3, Takplan

1:100

A-40-P-350

2020-11-27

40-2

SEKTIONER 1:100

A-40-2-101

Sektioner Hus 1

1:100

A-40-S-101

2020-11-27

A-40-2-201

Sektioner Hus 2

1:100

A-40-S-201

2020-11-27

A-40-2-301

Sektioner Hus 3

1:100

A-40-S-301

2020-11-27

A-40-1-209

A-40-1-309

Ändringsdatum

SAMMANSATT REDOVISNING

A-40-0-101

A-40-1-109

Ritningens innehåll

A

A

A

FÖRKLARINGAR STATUS:
AH
Anbudshandling
BH
Bygghandling

FU
GH

Förfrågningsunderlag
Granskningshandling

PH
SH

Preliminärhandling
Systemhandling
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RITNINGSFÖRTECKNING

RITNINGSFÖRTECKNING

SIDA 2 (av 2)

UPPDRAG

BERGKULLEGATAN
BERGKULLEN 2
ALINGSÅS
STATUS

UPPDRAGSNR

SIGN

DATUM

SENASTE ÄNDRING

BYGGLOV

17051

RG

2020-11-27

2021-06-23

Ritningsnummer

Bet.

Status

40-3

Ritningens innehåll

Skala

Modellfil

Ritningsdatum

Ändringsdatum

FASADER 1:100

A-40-3-101

B

Fasader Hus 1

1:100

A-40-F-101

2020-11-27

2021-06-23

A-40-3-201

B

Fasader Hus 2

1:100

A-40-F-201

2020-11-27

2021-06-23

A-40-3-301

B

Fasader Hus 3

1:100

A-40-F-301

2020-11-27

2021-06-23

2020-11-27

2021-06-23

BILAGOR
BILAGA 1

A

FÖRKLARINGAR STATUS:
AH
Anbudshandling
BH
Bygghandling

Material- och Kulörbeskrivning

FU
GH

Förfrågningsunderlag
Granskningshandling

PH
SH

Preliminärhandling
Systemhandling

O:\Projekt\17000\17051 Bergkullegatan Alingsås\A\Dokument\28_Ritningsförteckningar\_A-RF-BL.docx

Sida 46 av 278

Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-28

17051 - BERGKULLEGATAN, ALINGSÅS
Nybyggnation av tre flerbostadshus
BILAGA 1
MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING
EXTERIÖR

BYGGLOVSHANDLING 2020-11-27
REV. A 2021-06-23
MATERIAL /
LITTERA

KULÖR

Kulör 1
Kulör 2

Mossgrön
Vit

NCS S 7010-G30Y
NCS S 0502-Y

Omålad betong

-

-

Kulör 4
Kulör 3

Kromgrön
Aluminiumgrå

RAL 6020
RAL 9006

Hus 1 & 2
Hus 3

Kulör 4
Kulör 3

Kromgrön
Aluminiumgrå

RAL 6020
RAL 9006

Hus 1 & 2
Hus 3

Kulör 3

Aluminiumgrå

RAL 9006

Hus 1,2 & 3

Högtryckslaminat
Högtryckslaminat

Träfanér 1
Träfanér 2

Parklex Facade Gold
Parklex Facade Copper

Hus 2
Hus 1 & 3

Kulör 4
Kulör 3

Kromgrön
Aluminiumgrå

RAL 6020
RAL 9006

Hus 1 & 2
Hus 3

TAKAVVATTNING

Kulör 4
Kulör 3

Kromgrön
Aluminiumgrå

RAL 6020
RAL 9006

Hus 1 & 2
Hus 3

SOCKELPLÅT

Kulör 4
Kulör 3

Kromgrön
Aluminiumgrå

RAL 6020
RAL 9006

Hus 1 & 2
Hus 3

TAKBEKLÄDNAD

Papp

Mörkgrå

-

MÅLAD SLÄT TRÄPANEL

SOCKEL &
SOUTERRÄNGVÅNING
FÖNSTER &
BALKONGDÖRRAR

ENTRÉPARTIER

UTRYMNINGSDÖRRAR I
SOUTERRÄNGPLAN
BALKONGRÄCKEN
SKIVMATERIAL

BALKONGRÄCKEN
PINNARÄCKE

KOMMENTAR

Sida 47 av 278

Hus 1 & 2
Hus 3

1/1

Nybyggnation av tre flerbostadshus
YTSAMMANSTÄLLNING
2020-11-27

BOA: HUS 1 // 2 // 3 - per hus och lägenhet
LGH-nr

Antal rum

Area

1001

3 RoK

81,2

1002

5 RoK

128,1

2001

2 RoK

56,7

1101

2 RoK

62,1

1102

3 RoK

81,2

1103

2 RoK

55,2

1104

3 RoK

74,8

1201

2 RoK

62,1

1202

3 RoK

81,2

1203

2 RoK

55,2

1204

3 RoK

74,8

1301

2 RoK

62,1

1302

3 RoK

81,2

1303

2 RoK

55,2

1304

3 RoK

74,8

1401

4 RoK

107,3

1402

3 RoK

81,9

SUMMA BOA:

KOMMENTAR

Separat entré

1275,1

BTA: HUS 1 // 2 // 3 - per hus och våningsplan
Plan

Ljus BTA

BTA

Källarplan
Plan Entré
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5 Topplan
SUMMA BTA:

0,0
339,0
339,0
339,0
339,0
236,4
1592,4

339,0
339,0
339,0
339,0
339,0
236,4
1931,4

Miljöhus 1
Miljöhus 2
Miljöhus 3
SUMMA:

Cykeltak
22,4
22,4
16,2
61,0

BTA
19,4
19,4
22
60,8
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KOMMENTAR
Ur "Vilka ytor tar vi betalt för?"
från Göteborgs Stad: "Vad
gäller suterrängplan görs en
bedömning i det specifika
fallet"
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17051 - BERGKULLEGATAN, ALINGSÅS

17051 - BERGKULLEGATAN, ALINGSÅS
Nybyggnation av tre flerbostadshus
YTSAMMANSTÄLLNING
2020-11-27

BYA: BOSTADSHUS OCH KOMPLEMENTBYGGNADER
Byggnad
Hus 1
Hus 2
Hus 3
Miljöhus 1
Miljöhus 2
Miljöhus 3
SUMMA BYA:

BYA

KOMMENTAR
356,7
356,7
356,7
41,8
41,8
38,2
1191,9

Sida 49 av 278
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FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Träpanel målas i kulör 2, vit
NCS S 0502-Y
Dörr utförs i ofärgat trä

A1

F1-3

Plåtarbeten utförs i kulör 3, aluminiumgrå
RAL 9006

AK

FG
+120,54

Cyklar
17 platser
(Totalt 106 i
projektet)

Miljörum

2°

F1-2

6 100

F1-4

AK

FG +120,54
6 850

A1

F1-1

Sektion A1

Plan

stående
träpanel

stående
träpanel

sedum

sockel i btg

sockel i btg

Fasad F1-1 - sydost

väggarmatur

sedum

Fasad 1-2 - nordost

stående
träpanel
A

Kompl. antal cykelplatser

210212

RG

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
BERGKULLEGATAN

sockel i btg

Bergkullen 2, Alingsås

Fasad F1-3 - nordväst, gata

Fasad F1-4 - sydväst

1
1

N

2
2

5
4
3
2
1
-1

3
3

ORIENTERINGSFIGUR

A

Arkitektbyrån Design AB

K

-

E

-

V

-

Vs -

Takplan

-

-

-

-

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

17051

KA/RG

Rasmus Gabrielii

DATUM

UPPDRAGSANSVARIG

201127

Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Miljöhus 1
Planer, Sektion, Fasader
0

1

METER

Sida 50 av 278

2

5

10

SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-0-101

BET

A
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FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Träpanel målas i kulör 2, vit
NCS S 0502-Y
Dörr utförs i ofärgat trä

A2

F2-3

Plåtarbeten utförs i kulör 3, aluminiumgrå
RAL 9006

AK

FG
+120,26

Cyklar
17 platser
(Totalt 106 i
projektet)

Miljörum

2°

F2-2

6 100

F2-4

AK

FG +120,26
6 850

A2

F2-1

Sektion A2

Plan

stående
träpanel

stående
träpanel

sedum

sockel i btg

sockel i btg

Fasad F2-1 - sydost

väggarmatur

sedum

Fasad 2-2 - nordost

stående
träpanel
A

Kompl. antal cykelplatser

210212

RG

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
BERGKULLEGATAN

sockel i btg

Bergkullen 2, Alingsås

Fasad F2-3 - nordväst, gata

Fasad F2-4 - sydväst

1
1

N

2
2

5
4
3
2
1
-1

3
3

ORIENTERINGSFIGUR

A

Arkitektbyrån Design AB

K

-

E

-

V

-

Vs -

Takplan

-

-

-

-

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

17051

KA/RG

Rasmus Gabrielii

DATUM

UPPDRAGSANSVARIG

201127

Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Miljöhus 2
Planer, Sektion, Fasader
0

1

METER

Sida 51 av 278

2

5

10

SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-0-201

BET

A
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FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Träpanel målas i kulör 2, vit
NCS S 0502-Y
Dörr utförs i ofärgat trä

A3

F3-3

Plåtarbeten utförs i kulör 3, aluminiumgrå
RAL 9006

AK

AK

Miljörum

2°

F3-2

F3-4

Cyklar
18 platser
(Totalt 106 i
projektet)

7 700

FG
+119,29

FG +119,29

Sektion A3
4 950

A3

Plan
F3-1

stående
träpanel

stående
träpanel

sedum

sockel i btg

sockel i btg

Fasad F3-1 - sydost

väggarmatur

sedum

Fasad F3-2 - nordost

stående
träpanel
A

Kompl. antal cykelplatser

210212

RG

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
BERGKULLEGATAN

sockel i btg

Bergkullen 2, Alingsås

Fasad F3-3 - nordväst, gata

Fasad F3-4 - sydväst

1
1

N

2
2

5
4
3
2
1
-1

3
3

ORIENTERINGSFIGUR

A

Arkitektbyrån Design AB

K

-

E

-

V

-

Vs -

Takplan

-

-

-

-

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

17051

KA/RG

Rasmus Gabrielii

DATUM

UPPDRAGSANSVARIG

201127

Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Miljöhus 3
Planer, Sektion, Fasader
0

1

METER

Sida 52 av 278

2

5

10

SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-0-301

BET

A
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FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-101.
Fasader, se ritning A-40-3-101.

A1

F1-3

Förråd
3 RoK
A: 3,0 m2

Förråd Förråd

Förråd

Förråd

2 RoK
2 RoK
A: 2,2 m2 A: 2,2 m2

3 RoK
A: 3,2 m2

3 RoK
A: 3,2 m2

Förråd
3 RoK
A: 3,0 m2

Förråd
3 RoK
A: 3,0 m2

Förråd Förråd

Förråd

Förråd

2 RoK
2 RoK
A: 2,5 m2 A: 2,2 m2

2 RoK
A: 2,2 m2

3 RoK
A: 3,0 m2

Förråd

Förråd

3 RoK
A: 3,0 m2

4 RoK
A: 4,4 m2

Förråd
5 RoK
A: 5,0 m2

Förråd
2 RoK
A: 3,3 m2

Förråd

Teknik

2 RoK
A: 2,2 m2

A: 16,9 m2

AK

Lägenhetsförråd
AK

AK

AK

Förråd
3 RoK
A: 4,3 m2

F1-4

Hiss
Rullstol/Barnvagn
A: 15,1 m2

B1

B1

AK

Städ/Frd
A: 7,8 m2

F1-2

Teknik

Elskåp
AK

Outnyttjat

Outnyttjat

A

Kompl. kapacitet lgh-förråd

210212

RG

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
BERGKULLEGATAN
Bergkullen 2, Alingsås
1
1

N

2
2

5
4
3
2
1
-1

3
3

A1

ORIENTERINGSFIGUR

F1-1
KÄLLARPLAN
1:100
A

Arkitektbyrån Design AB

K

-

E

-

V

-

Vs -

-

-

-

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

17051

KA/RG

Rasmus Gabrielii

DATUM

UPPDRAGSANSVARIG

201127

Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 1
Källarplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-109
Sida 53 av 278

BET

A
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FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-101.
Fasader, se ritning A-40-3-101.

F1-3

4 960

A1

11 500

DM

3 120

sovrum

Altan

kök
G
G

sovrum

F

K
vardagsrum

badrum

TM TT
sovrum

5 RoK

A: 128,1 m2

badrum

hall
ES
G

Hiss

G

sovrum

G

B1

B1

sovrum
hall
ES

AK

3 RoK

A: 81,2 m2

klk

ST

FG + 120,0
postboxar

L

F1-2

L

18 820

F1-4

20 240

ST

AK
ST

UM

DM

sovrum
badrum
G
UM
kök

K

kök

badrum

TM TT

KM

K/F H

G

klk

F

ES

vardagsrum

BET

G
L

G

Privat
Entré

2 RoK

A: 56,7 m2
hall

sovrum

Uteplats

1 700

DM

vardagsrum

ÄNDRINGEN AVSER

BERGKULLEGATAN

ANTAL LGH:

17 st

BOA:

1275,1 m2

BTA:

1592,4 m2

Bergkullen 2, Alingsås
(exkl källare)

1

2

BYA:

356,7 m

1

N

Uteplats

BTA

2

339,0 m2

2

PLAN ENTRÉ

12 560

SIGN

BYGGLOVSHANDLING

LÄGENHETER & YTOR

KÄLLARPLAN

3 900

DATUM

5
4
3
2
1
-1

3

A1

3

F1-1
PLAN ENTRÉ
1:100

2 RoK
3 RoK
5 RoK

56,7 m2
81,2 m2
128,1 m2

BOA
BTA

266,0 m2
339,0 m2

1st
1st
1st

ORIENTERINGSFIGUR

PLAN 2-4, NORMALPLAN
2

2 RoK
2 RoK
3 RoK
3 RoK

55,2 m
62,1 m2
74,8 m 2
81,2 m2

BOA
BTA

273,3 m2/plan
339,0 m2/plan

1st/plan
1st/plan
1st/plan
1st/plan

PLAN 5, TOPPLAN
3 RoK
4 RoK

81,9 m2
107,3 m2

BOA
BTA

189,2 m2
236,4 m2

1st
1st

A

Arkitektbyrån Design AB

K

-

E

-

V

-

Vs -

-

-

-

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

17051

KA/RG

Rasmus Gabrielii

DATUM

UPPDRAGSANSVARIG

201127

Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 1
Plan 1, Entréplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-110
Sida 54 av 278

BET
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FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-101.
Fasader, se ritning A-40-3-101.

A1

F1-3

16 460

4 960

3 120

1 500

11 500

sovrum

vardagsrum

G

sovrum

G

G

G

TT TM
G

G

L

G

KM

3 RoK

ES

hall

A: 74,8 m2

A: 55,2 m2

G

hall
ST

kök

DM

UM

DM

F

ST

badrum

2 RoK

K

L

badrum

K/F

kök

G

G

H

UM

G

G

ES
klk

B1

B1

G
hall

ES

sovrum

3 RoK

klk

A: 81,2 m2

klk

ST

2 RoK

ES

A: 62,1 m2
hall

L

F1-2

21 940

G
sovrum

18 820

F1-4

20 240

vardagsrum

Hiss

TT TM
badrum

sovrum
badrum
G
UM

K

TM TT

G
L
G

F

sovrum

BET

ST
kök

K

vardagsrum

F

G

H

ÄNDRINGEN AVSER

G

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING

UM
vardagsrum

BERGKULLEGATAN

kök

Bergkullen 2, Alingsås

DM

1 700

1
DM

1 500

1

3 900

12 560

2
2

5
4
3
2
1
-1

3

1 500
3

ORIENTERINGSFIGUR

A1

1 500

N

F1-1
PLAN 2 NORMALPLAN
1:100
A

Arkitektbyrån Design AB

K

-

E

-

V

-

Vs -

-

-

-

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

17051

KA/RG

Rasmus Gabrielii

DATUM

UPPDRAGSANSVARIG

201127

Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 1
Plan 2, Normalplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-120
Sida 55 av 278

BET
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FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-101.
Fasader, se ritning A-40-3-101.

A1

F1-3

16 460

4 960

3 120

2 000

11 500

sovrum

vardagsrum

G

sovrum

G

G

G

TT TM
G

G

L

G

KM

3 RoK

ES

hall

A: 74,8 m2

A: 55,2 m2

G

hall
ST

kök

DM

UM

DM

F

ST

badrum

2 RoK

K

L

badrum

K/F

kök

G

G

H

UM

G

G

ES
klk

B1

B1

G
hall

ES

sovrum

3 RoK

klk

A: 81,2 m2

klk

ST

2 RoK

ES

A: 62,1 m2
hall

L

F1-2

21 940

G
sovrum

18 820

F1-4

20 240

vardagsrum

Hiss

TT TM
badrum

sovrum
badrum
G
UM

K

TM TT

G
L
G

F

sovrum

BET

ST
kök

K

vardagsrum

F

G

H

ÄNDRINGEN AVSER

G

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING

UM
vardagsrum

BERGKULLEGATAN

kök

Bergkullen 2, Alingsås

DM

1 700

1
DM
1

2 000

N

3 900

12 560

2

5
4
3
2
1
-1

3

2 000
3

ORIENTERINGSFIGUR

A1

2 000

2

F1-1
PLAN 3
1:100
A

Arkitektbyrån Design AB

K

-

E

-

V

-

Vs -

-

-

-

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

17051

KA/RG

Rasmus Gabrielii

DATUM

UPPDRAGSANSVARIG

201127

Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 1
Plan 3-4, Normalplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-130
Sida 56 av 278

BET
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FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-101.
Fasader, se ritning A-40-3-101.

A1

F1-3

12 560

ST

UM

K

F

kök
TM

badrum

TT

DM

sovrum
hall
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ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING

vardagsrum

BERGKULLEGATAN

kök

Bergkullen 2, Alingsås
1
DM
1

N

2
2

5
4
3
2
1
-1

3
3

A1

ORIENTERINGSFIGUR

F1-1
PLAN 5 TOPPLAN
1:100
A
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UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

17051

KA/RG

Rasmus Gabrielii

DATUM

UPPDRAGSANSVARIG

201127

Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 1
Plan 5, Topplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-140
Sida 57 av 278

BET

Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
STPR
HR
VS
FÖ
GB
SRS
TL
RL

Stuprör
Hängränna
Väggfast stege
Fästögla för säkerhetslina
Gångbrygga
Snörasskydd
Taklucka med skyddsräcken
Röklucka med skyddsräcken

VH
L
BGF

Ventilationshuv enl. V
Luftare enl. V
Brandgasfläkt enl. V

A1

F1-3

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-1XX
Fasader, se ritning A-40-3-1XX

FÖ

SKR
TL

FÖ
RL

TS

B1

FÖ

B1

ST

F1-2

F1-4

RL

HR

TS

FÖ

FÖ

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
BERGKULLEGATAN
Bergkullen 2, Alingsås
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UPPDRAG NR

RITAD AV
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DATUM
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201127

Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 1
Takplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-150
Sida 58 av 278

BET

Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-201.
Fasader, se ritning A-40-3-201.

A1

F1-3

Förråd
3 RoK
A: 3,0 m2

Förråd Förråd

Förråd

Förråd

2 RoK
2 RoK
A: 2,2 m2 A: 2,2 m2

3 RoK
A: 3,2 m2

3 RoK
A: 3,2 m2

Förråd
3 RoK
A: 3,0 m2

Förråd
3 RoK
A: 3,0 m2

Förråd Förråd

Förråd

Förråd

2 RoK
2 RoK
A: 2,5 m2 A: 2,2 m2

2 RoK
A: 2,2 m2

3 RoK
A: 3,0 m2

Förråd

Förråd

3 RoK
A: 3,0 m2

4 RoK
A: 4,4 m2

Förråd
5 RoK
A: 5,0 m2

Förråd
2 RoK
A: 3,3 m2

Förråd

Teknik

2 RoK
A: 2,2 m2

A: 16,9 m2

AK

Lägenhetsförråd
AK

AK

AK

Förråd
3 RoK
A: 4,3 m2

F1-4

Hiss
Rullstol/Barnvagn
A: 15,1 m2

B1

B1

AK

Städ/Frd
A: 7,8 m2

F1-2

Teknik

Elskåp
AK

Outnyttjat

Outnyttjat

A

Kompl. kapacitet lgh-förråd

210212
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BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
BERGKULLEGATAN
Bergkullen 2, Alingsås
1
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UPPDRAG NR
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DATUM
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Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 2
Källarplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-209
Sida 59 av 278

BET

A

Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-201.
Fasader, se ritning A-40-3-201.

F1-3
4 960

A1

11 500

DM
3 120

sovrum

Altan

kök
G
G

sovrum

F

K
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TM TT
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A: 128,1 m2

badrum

hall
ES
G

Hiss

20 240

G

sovrum

G

B1

B1

sovrum
hall
ES

AK

3 RoK
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ÄNDRINGEN AVSER
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2
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1

N
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PLAN ENTRÉ
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Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 2
Plan 1, Entréplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-210
Sida 60 av 278

BET

Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-201.
Fasader, se ritning A-40-3-201.

A1

F1-3

16 460
4 960

3 120

1 500

11 500

sovrum

vardagsrum

G

sovrum

G

G

G

TT TM
G

G

L

G

KM

3 RoK

ES

hall

A: 74,8 m2

A: 55,2 m2

G

hall
ST

kök

DM

UM

DM

F

ST

badrum

2 RoK

K

L

badrum

K/F

kök

G

G

H

UM

G

G

ES
klk
vardagsrum

B1

B1

G
hall

ES

sovrum

3 RoK

klk

A: 81,2 m2

klk

ST

2 RoK

A: 62,1 m2
hall

L

F1-2

21 940

G
sovrum

18 820

F1-4

20 240

Hiss

ES
TT TM
badrum

sovrum
badrum
G
UM

K

TM TT

G
L
G

F

sovrum

BET

ST
kök

K

vardagsrum

F

G

H

ÄNDRINGEN AVSER
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Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 2
Plan 2, Normalplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-220
Sida 61 av 278

BET

Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-201.
Fasader, se ritning A-40-3-201.

A1

F1-3
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4 960
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2 000
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Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 2
Plan 3-4, Normalplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-230
Sida 62 av 278

BET

Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-201.
Fasader, se ritning A-40-3-201.
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Hus 2
Plan 5, Topplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-240
Sida 63 av 278

BET

Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
STPR
HR
VS
FÖ
GB
SRS
TL
RL

Stuprör
Hängränna
Väggfast stege
Fästögla för säkerhetslina
Gångbrygga
Snörasskydd
Taklucka med skyddsräcken
Röklucka med skyddsräcken

VH
L
BGF

Ventilationshuv enl. V
Luftare enl. V
Brandgasfläkt enl. V

A1

F1-3

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-2XX
Fasader, se ritning A-40-3-2XX

FÖ

SKR
TL

FÖ
RL

TS

B1

FÖ

B1

ST

F1-2

F1-4

RL

HR

FÖ

FÖ

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
BERGKULLEGATAN
Bergkullen 2, Alingsås
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UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE
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Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 2
Takplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-250
Sida 64 av 278

BET

Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-301.
Fasader, se ritning A-40-3-301.

A1

F1-3

Förråd
3 RoK
A: 3,0 m2

Förråd Förråd

Förråd

Förråd

2 RoK
2 RoK
A: 2,2 m2 A: 2,2 m2

3 RoK
A: 3,2 m2

3 RoK
A: 3,2 m2

Förråd
3 RoK
A: 3,0 m2

Förråd
3 RoK
A: 3,0 m2

Förråd Förråd

Förråd
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2 RoK
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Kompl. kapacitet lgh-förråd
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Källarplan
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BET

A

Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-301.
Fasader, se ritning A-40-3-301.
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PLAN 2-4, NORMALPLAN
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Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 3
Plan 1, Entréplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-310
Sida 66 av 278
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Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-301.
Fasader, se ritning A-40-3-301.
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UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

17051
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Rasmus Gabrielii

DATUM

UPPDRAGSANSVARIG

201127

Lars Burlin

Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 3
Plan 2, Normalplan
SKALA

NUMMER

A1 1:100 A-40-1-320
Sida 67 av 278

BET

Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-301.
Fasader, se ritning A-40-3-301.

A1

F1-3

16 460
4 960

3 120

2 000

11 500

sovrum

vardagsrum

G

sovrum

G

G

G

TT TM
G

G

L

G

KM

3 RoK

ES

hall

A: 74,8 m2

A: 55,2 m2

G

hall
ST

kök

DM

UM

DM

F

ST

badrum

2 RoK

K

L

badrum

K/F

kök

G

G

H

UM

G

G

ES
klk
vardagsrum

B1

B1

G
hall

ES

sovrum

3 RoK

klk

A: 81,2 m2

klk

ST

2 RoK

A: 62,1 m2
hall

L

F1-2

21 940

G
sovrum

18 820

F1-4

20 240

Hiss

ES
TT TM
badrum

sovrum
badrum
G
UM

K

TM TT

G
L
G

F

sovrum

BET

ST
kök

K

vardagsrum

F

G

H

ÄNDRINGEN AVSER

G

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING

UM
vardagsrum

BERGKULLEGATAN

kök

Bergkullen 2, Alingsås

DM

1 700

1
DM
1

N
2 000

2

2 000

3 900

12 560

2

5
4
3
2
1
-1

3

2 000
3

A1

ORIENTERINGSFIGUR

F1-1
PLAN 3
1:100
A

Arkitektbyrån Design AB

K

-

E

-

V

-

Vs -

-

-

-

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

17051

KA/RG

Rasmus Gabrielii
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Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 3
Plan 3-4, Normalplan
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A1 1:100 A-40-1-330
Sida 68 av 278
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Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
AK
ES
TM
TT
KM
UM
TL

Armbågskontakt
Elskåp
Tvättmaskin
Torktumlare
Kombimaskin
Ugn och micro i högskåp
Uppstigningslucka till tak

HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-301.
Fasader, se ritning A-40-3-301.
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Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 3
Plan 5, Topplan
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Sida 69 av 278
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Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRKORTNINGAR
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Hängränna
Väggfast stege
Fästögla för säkerhetslina
Gångbrygga
Snörasskydd
Taklucka med skyddsräcken
Röklucka med skyddsräcken
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Ventilationshuv enl. V
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Brandgasfläkt enl. V
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HÄNVISNINGAR
Sektioner, se ritning A-40-2-3XX
Fasader, se ritning A-40-3-3XX
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Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 3
Takplan
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A1 1:100 A-40-1-350
Sida 70 av 278
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Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.
Samtliga plushöjder anges i meter.
Brandklass EI 30
Brandklass EI 60

HÄNVISNINGAR

3 772

+133,95
6 Takplan

2 770
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6 Takplan

+131,16
5 Plan 5 Topplan

+131,16
5 Plan 5 Topplan
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4 Plan 4 Normalplan
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4 Plan 4 Normalplan
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3 Plan 3 Normalplan
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Planer, se ritning A-40-1-1XX.
Fasader, se ritning A-40-3-101.
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3 Plan 3 Normalplan
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Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 1
Sektioner
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A1 1:100 A-40-2-101
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Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.
Samtliga plushöjder anges i meter.
Brandklass EI 30
Brandklass EI 60

HÄNVISNINGAR

+134,95
6 Takplan
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2 500
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3 772

3 772

+134,95
6 Takplan

2 500

2 500

270

Planer, se ritning A-40-1-2XX.
Fasader, se ritning A-40-3-201.
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2 Plan 2 Normalplan
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Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-18

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.
Samtliga plushöjder anges i meter.
Brandklass EI 30
Brandklass EI 60

HÄNVISNINGAR

+134,25
6 Takplan
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6 Takplan
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Planer, se ritning A-40-1-3XX.
Fasader, se ritning A-40-3-301.
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Nybyggnation av tre flerbostadshus
Hus 3
Sektioner
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A1 1:100 A-40-2-301
Sida 73 av 278

BET

Samtliga mått anges i millimeter.
Samtliga plushöjder anges i meter.

Fasadmaterial
Målad slät träpanel:
Hus 1 Kulör 1, Mossgrön
Hus 2 Kulör 1, Mossgrön
Hus 3 Kulör 2, Vit

+133,95
6 Takplan

NCS S 7010-G30Y
NCS S 7010-G30Y
NCS S 0502-Y

Souterrängvåning utförs i omålad betong.
Fönster och balkongdörrar
Hus 1
Kulör 4, Kromgrön
RAL 6020
Hus 2
Kulör 4, Kromgrön
RAL 6020
Hus 3
Kulör 3, Aluminiumgrå RAL 9006
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5 Plan 5 Topplan

Balkongräcken
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Skiva, Träfanér
Pinnaräcke, Kulör 4
Hus 2
Skiva, Träfanér
Pinnaräcke, Kulör 4
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Skiva, Träfanér
Pinnaräcke, Kulör 3

+128,37
4 Plan 4 Normalplan

+125,58
3 Plan 3 Normalplan

Parklex F. Copper
RAL 6020
Parklex F. Gold
RAL 6020
Parklex F. Copper
RAL 9006

Övrigt
Entrépartier utförs i samma kulör som fönster och
balkongdörrar.
Utrymningsdörr i souterrängplan utförs i Kulör 3,
Aluminiumgrå, RAL 9006.

+122,79
2 Plan 2 Normalplan

Tak utförs i papp.
BEF. MARK

Balkonginglasning kommer att erbjudas som tillval
för de boende.
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0 Källarplan

För samtliga material och kulörer, se Bilaga 1 Material- och kulörbeskrivning exteriör.
Planer, se ritning A-40-1-1XX.
Sektioner, se ritning A-40-2-101.
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6 Takplan
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BET
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Dnr LOV 2021-000559 – Ankom 2021-06-28

FÖRKLARINGAR

Samtliga mått anges i millimeter.
Samtliga plushöjder anges i meter.

Fasadmaterial
Målad slät träpanel:
Hus 1 Kulör 1, Mossgrön
Hus 2 Kulör 1, Mossgrön
Hus 3 Kulör 2, Vit

+134,95
6 Takplan

NCS S 7010-G30Y
NCS S 7010-G30Y
NCS S 0502-Y

Souterrängvåning utförs i omålad betong.
Fönster och balkongdörrar
Hus 1
Kulör 4, Kromgrön
RAL 6020
Hus 2
Kulör 4, Kromgrön
RAL 6020
Hus 3
Kulör 3, Aluminiumgrå RAL 9006

+132,16
5 Plan 5 Topplan

Balkongräcken
Hus 1
Skiva, Träfanér
Pinnaräcke, Kulör 4
Hus 2
Skiva, Träfanér
Pinnaräcke, Kulör 4
Hus 3
Skiva, Träfanér
Pinnaräcke, Kulör 3

+129,37
4 Plan 4 Normalplan

+126,58
3 Plan 3 Normalplan

Parklex F. Copper
RAL 6020
Parklex F. Gold
RAL 6020
Parklex F. Copper
RAL 9006

Övrigt
Entrépartier utförs i samma kulör som fönster och
balkongdörrar.
Utrymningsdörr i souterrängplan utförs i Kulör 3,
Aluminiumgrå, RAL 9006.

+123,79
2 Plan 2 Normalplan

Tak utförs i papp.
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HÄNVISNINGAR
För samtliga material och kulörer, se Bilaga 1 Material- och kulörbeskrivning exteriör.
Planer, se ritning A-40-1-2XX.
Sektioner, se ritning A-40-2-201.
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FÖRKLARINGAR

Samtliga mått anges i millimeter.
Samtliga plushöjder anges i meter.

Fasadmaterial
Målad slät träpanel:
Hus 1 Kulör 1, Mossgrön
Hus 2 Kulör 1, Mossgrön
Hus 3 Kulör 2, Vit
+134,25
6 Takplan

Souterrängvåning utförs i omålad betong.
Fönster och balkongdörrar
Hus 1
Kulör 4, Kromgrön
RAL 6020
Hus 2
Kulör 4, Kromgrön
RAL 6020
Hus 3
Kulör 3, Aluminiumgrå RAL 9006

+131,46
5 Plan 5 Topplan

Balkongräcken
Hus 1
Skiva, Träfanér
Pinnaräcke, Kulör 4
Hus 2
Skiva, Träfanér
Pinnaräcke, Kulör 4
Hus 3
Skiva, Träfanér
Pinnaräcke, Kulör 3

+128,67
4 Plan 4 Normalplan

Utrymningsdörr i souterrängplan utförs i Kulör 3,
Aluminiumgrå, RAL 9006.

+123,09
2 Plan 2 Normalplan

Tak utförs i papp.
Balkonginglasning kommer att erbjudas som tillval
för de boende.

BEF. MARK
+120,10

+120,30
1 Plan Entré
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Entrépartier utförs i samma kulör som fönster och
balkongdörrar.
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3 Plan 3 Normalplan
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NCS S 7010-G30Y
NCS S 0502-Y

+118,70

F1-2 ENTRÉFASAD MOT SYDVÄST
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+117,51
0 Källarplan

HÄNVISNINGAR
För samtliga material och kulörer, se Bilaga 1 Material- och kulörbeskrivning exteriör.
Planer, se ritning A-40-1-3XX.
Sektioner, se ritning A-40-2-301.
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6 Takplan
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Projektnamn Bergkullegatan Flerbostadshus
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Bygglovshandling
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Tel: 0735-95 19 09
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Teckenförklaring:
= Armatur P1
= Armatur S1
Vid huvudentréer samt på varje
balkong placeras armatur Y1.
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Ärendenummer
#42785

Inskickat av: Brf Bergkullen (JOSEFINE EDSTRAND)

Nybyggnad/tillbyggnad - ansökan om bygglov

1. Vad vill du bygga?
Vad vill du bygga?
Nybyggnad
Vad vill du bygga eller bygga till?
Flerbostadhus
Beskriv kort vad du vill bygga
Tre stycken flerbostadshus med sammanlagt 51 bostadslägenheter. Till husen skall även 54 markparkeringar samt komplementhus
uppföras. OBSERVERA att angiven BYA nedan inkluderar komplementbyggnader.
Hur stort planerar du att bygga?
Byggnadsarea i kvadratmeter
1191,9 (BYA) 5855 (BTA) inkl komplementbyggnader)

2. Placering
Fastigheten som ansökan avser
ALINGSÅS BERGKULLEN 2
Bifoga en karta (situationsplan) som visar nybyggnadens/tillbyggnadens placering
För nybyggnad gäller: Filen ska visa byggnadens storlek och placering på fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen
ovanifrån. VA-anslutning, höjder m.m.
För tillbyggnad gäller: Filen ska visa tillbyggnadens storlek och placering på fastigheten (tomten), dess byggnader och
omgivningen ovanifrån. höjder m.m.
M-10-1-01 Situationsplan.pdf (445 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

3. Kontrollansvarig
Finns det en utsedd kontrollansvarig (KA)?
Vid många byggnadsåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs.
Ja, jag vill anmäla en kontrollansvarig.
Kontrollansvarig (KA)
Förnamn
Camilla

Efternamn
Ljungberg

Adress
c/o Noca Teknik, Sven Hultins plats 1-2

Postnummer
412 58

Postort
Göteborg

Personnummer/organisationsnummer
x-x

Telefonnummer
0734 12 26 34

E-post
camilla.ljungberg@nocateknik.se

Ärendenummer: #42785 | Inskickat av: Brf Bergkullen (JOSEFINE EDSTRAND) | Datum: 2021-06-18 16:34
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2021-06-18 16:34

Ärendenummer
#42785

Inskickat av: Brf Bergkullen
(JOSEFINE EDSTRAND)

Bifoga blanketten Anmälan om kontrollansvarig (KA)
Om ärendet kräver kontrollansvarig, KA, ska blanketten - Anmälan om kontrollansvarig fyllas i, signeras av KA samt bifogas i
detta ärendet.
Anmälan KA Bergkullen 2.pdf (378 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

4. Teknisk beskrivning
Hur vill du lämna in en teknisk beskrivning?
Jag vill skapa en teknisk beskrivning i e-tjänsten
Grundläggningssätt
Källare
Grundkonstruktion - underifrån räknat, inkl fyllnadsmaterial
Plansprängt berg
Avjämning med 0-150
150 dränerande skikt av makadam
3x100 cellplast
100 kantförstyvad betongplatta
Ytterväggar - konstruktion, utifrån räknat. Ange även ev källarväggars konstruktion
Ytterväggar ovan mark:
Sandwishvägg:
150 bärande innerskiva av betong
180 isolering
(återkommer med mått) läkt
(återkommer med mått) brandimpregnerad träpanel
Yttervägg under mark:
200 betong
200 dränerande isolering
Markduk
Motfyllnad
Takstolar
Prefab
Takmaterial
Papp
Färg på taket?
svart
Fasadmaterial
Trä
Färg på fasaden?
Se Kulör och materialbeskrivning
Uppvärmningssätt
Fjärrvärme
Planeras eldstad i nybygget?
Då kan du anmäla det samtidigt.
Nej
Vattentillgång
Kommunalt
Avlopp
Kommunalt

Ärendenummer: #42785 | Inskickat av: Brf Bergkullen (JOSEFINE EDSTRAND) | Datum: 2021-06-18 16:34
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Ärendenummer
#42785

Inskickat av: Brf Bergkullen
(JOSEFINE EDSTRAND)

Dagvatten
Kommunalt
Ventilation
Mekanisk från- och tilluft
Tillgänglighet
Entré och planlösning är projekterat för funktionshindrade
Hygienrum är projekterat för funktionshindrade
Ska ny utfart byggas?
Nej
Övrig information
I samband med byggnation av Bergkullen 2 anläggs även Bergkullegatan via huvudman Alingsås kommun. I samband med detta,
och innan öppnande för allmänheten, anläggs samtidigt anslutningar in till Bergkullen 2. I projektering av vägen har byggnation
inom Bergkullen 2 beaktats. För vidare information, vänligen kontakta Lars-Ove Hultgren på Exploateringsavdelningen.

5. Bifoga ritningar
Bifoga planritning
A Bygglovshandlingar Binder 210618.pdf (1,98 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Bifoga fasadritning
201127 Ytsammanställning.pdf (53 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Övriga handlingar
Exempelvis sektionsritning, energiberäkning, konstruktionsritning, markupplåtelseavtal.
OBS: Vänligen bifoga inte redan bifogade handlingar en gång till.
Bergkullen 2 NBK Bostadshus.pdf (4,74 MB)
Berkullegatan Energiberäkning SH.pdf (1,76 MB)
Ljusplan Bergkullegatan 2.pdf (936 KB)
M-01-1-01 Översiktsplan 1 och 2.pdf (806 KB)
M-16-1-03 Höjdsättningsplan 1.pdf (582 KB)
M-16-1-04 Höjdsättningsplan 2.pdf (436 KB)
M-16-2-01 tvärsektioner 120 142 165.pdf (240 KB)
TIL gr_utl_BL Bergkullen2-Alingsa&#778;s 2020-12-13.pdf (451 KB)
Räddningstjänstens remissyttrande.pdf (130 KB)
M-16-2-01 tvärsektioner 188 215 235.pdf (241 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

6. Kontrollplan
Bifoga din kontrollplan

Kontrollplan Flerbostadshus.pdf (690 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

7. Kontaktuppgifter
Ansöker du som privatperson eller företag?
Företag

Ärendenummer: #42785 | Inskickat av: Brf Bergkullen (JOSEFINE EDSTRAND) | Datum: 2021-06-18 16:34
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Ärendenummer
#42785

Inskickat av: Brf Bergkullen
(JOSEFINE EDSTRAND)

Byggherre (sökande)
Oftast är byggherren den samma som söker lov för en åtgärd.
Organisationens namn
Brf Bergkullen

Organisationsnummer
769624-5849

Adress
c/o Peab Bostad

Postnummer och ort
401 80 Göteborg

Kontaktperson
För- & Efternamn
JOSEFINE EDSTRAND

E-postadress
josefine.edstrand@peab.se

Telefon
0725334169

Mobiltelefon
0725334169

Notifieringar
E-post
SMS

Vill du ange en annan fakturaadress?
Ja
Fakturaadress
Förnamn
Brf Bergkullen

Efternamn
-

Adress
c/o Peab Bostad AB, Box 808

Postnummer
169 28

Postort
Solna

Personnummer/organisationsnummer
769636-2990

Telefonnummer
0725334169

E-post
josefine.edstrand@peab.se

Märkning av faktura
1480-3601231-219700-9979

Ärendenummer: #42785 | Inskickat av: Brf Bergkullen (JOSEFINE EDSTRAND) | Datum: 2021-06-18 16:34
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NOVATIL AB
070-499 72 44

BLAD NR

6

1

SIGN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
TILLGÄNGLIGHET

1

ANTAL BLAD

Ulf Otendal
DATUM

SENASTE ÄNDRING

2020-12-13

OMFATTNING
Granskningen omfattar utformning av nybyggnad av flerbostadshus med avseende på
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Projektet omfattar 51 st lägenheter fördelade över tre punkthus inklusive tomtmark.
Byggherre: PEAB
Adress: Bergkullegatan, Alingsås

2

UNDERLAG
Underlag för granskning är bygglovshandlingar från Arkitektbyrån Design (byggnader) samt
från Tizzard Trädgårdsarkitekt (mark), daterade 2020-11-27.

3

KRAV
Underlagen har granskats mot de generella krav som ställs i PBL och PBF
samt de bestämmelser och allmänna råd som finns i Boverkets Byggregler BBR 29.
Dimensionerande rullstol:
För byggnadernas entréer och allmänna kommunikationsytor samt tomtmark (gård)
är elektrisk utomhusrullstol klass B dimensionerande.
Vändcirkel min 1,5 m – och min 80 cm passagemått för dörrar (10M).
Inom varje enskild bostadslägenhet är inomhusrullstol klass A är dimensionerande.
Vändcirkel 1,3 m och 76 cm passagemått dörrar invändigt (9M).
Lämpliga mått för bostäder finns beskrivna i svensk standard SIS 91 42 21:2006,
normalnivån.

4

KOMMENTARER

BBR 29

4.1

Tillgänglighet och användbarhet på tomter

4.1.1

Angöring & Hkp-parkering
Ska kunna ordnas inom 25 meter från tillgänglig entré.

BBR 3:12
§3:122
OK

Kommentar:
Plats för angöring och hkp-parkering finns i direkt anknytning till alla
byggnadernas huvudentréer.
4.1.2

Gångvägar
Ska ha en fri bredd på minst 1,5 meter alternativt förses med vändzoner
med högst 10 meters mellanrum.

§3:122
OK

4.1.3

Gångytor
Markbeläggningen ska vara fast, jämn och halkfri.

§3:1221
OK
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4.1.4

Utvändiga Kontrastmarkeringar
Viktiga funktioner, trappor och dörrar ska vara lätta att hitta.
Ej möjligt att bedöma i detta skede.

§3:1223
Bevakas vid
projektering och
produktion

4.1.5

Utvändig orienterande belysning
Viktiga funktioner, trappor och dörrar ska vara lätta att hitta.

§3:1224
Prel. OK
Bevakas vid
projektering och
produktion

Kommentar:
Även utomhustrappan mellan plushöjderna +117,10 och 118,75 vid
Hus 1 bör förses med belysning.
4.1.6

Utvändig orienterande skyltning
Viktiga funktioner, trappor och dörrar ska vara lätta att hitta.
Ej möjligt att bedöma i detta skede.

4.2

Tillgänglig byggnad

4.2.1

Entré och kommunikationsutrymmen

§3:1225
Bevakas vid
projektering och
produktion
BBR 3:13
§3:142
OK

Kommentar:
Samtliga entréer bedöms ha godkända manöverutrymmen och
höjdskillnader mellan golv och mark.
4.2.2

Gångytor i byggnader
Gångytor ska vara fasta, jämna och halkfria.

4.2.3

Kontrastmarkeringar-målpunkter
Viktiga funktioner, trappor och dörrar ska vara lätta att hitta.
Ej möjligt att bedöma i detta skede.

§3:1423
Bevakas vid
projektering och
produktion

4.2.4

Belysning för orientering
Viktiga funktioner, trappor och dörrar ska vara lätta att hitta.
Ej möjligt att bedöma i detta skede.

§3:1424
Bevakas vid
projektering och
produktion

4.2.5

Dörrar och portar
Inom bostad: min 0,76 meter passagemått. Entrédörrar, balkongdörrar
och dörrar i allmänna kommunikationer skall ha min 0,8 meter.

§3:143
Prel. OK
Bevakas vid
projektering och
produktion

Passagemått mäts vid 90 graders öppning och måttet måste klara
dörrblad och eventuellt klämskydd.
Dörrar/dörrkarm/foder ska ha god ljushetskontrast, minst 40%, mot
omgivande vägg.
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4.2.6

Dörrtrösklar
Praxis anger att vertikal kant på tröskel ej får vara högre än 20 mm,
fasad kant 25 mm, annars kompletteras med fasad list eller tröskelramp,
lutning max 1:12.

§3:143
Bevakas vid
projektering och
produktion

4.2.6.1

Dörrtrösklar – Balkonger
Praxis anger att vertikal kant på tröskel ej får vara högre än 20 mm,
fasad kant 25 mm, annars kompletteras med fasad list eller tröskelramp,
lutning max 1:12.

§3:143
Bevakas vid
projektering och
produktion

Kommentar:
Utformningen av hur balkongdörrens tröskel möter balkongplattan
påverkar i stor utsträckning hur tillgänglig tröskelsituationen blir.
Nedan redovisas en tillgänglig lösning. Figuren nedan är hämtad ur
rapporten ”SBUF 12979 Tillgänglighet och fuktsäkerhet”, sidan 12.

För att underlätta för en person med rullande hjälpmedel bör man
försöka lösa höjdskillnaden mellan tröskel och balkongplatta enligt
figur. Den totala höjdskillnaden är uppdelad så att ingen enskild
höjdskillnad överstiger 20mm, se t.ex det inringade måttet, 18mm.
4.2.7

Dörröppningsautomatik (DA)
Normalt skall dörr med dörrstängare ha DA om den ska vara tillgänglig.
Armbågskontakter (AK) ska monteras enligt BBR 3:143.
Kommentar:
Huvudentréerna till byggnaderna behöver utrustas med DA och AK.
Detsamma gäller dörrar i allmänna kommunikationer och till
gemensamma utrymmen som miljöhus, förrådsutrymmen samt
rullstolsförvaring. Dörrar kan även ställas upp mot brandmagneter där
det är lämpligt, då faller kravet på DA och AK.
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Anvisning:
-Om brandkonsult anger att dörr ska ha dörrautomatik så gäller alltid det
kravet före ev. annan kommentar i detta dokument.
4.2.8

Kodlås/porttelefon mm
Monteras i höjdzonen 80-120 cm över golv/mark, samt 70-100 cm från
inre väggvinkel och dörrens svepyta och grupperas med utvändig
armbågskontakt.

§3:143
Bevakas vid
projektering och
produktion

4.2.9

Hissar och lyftanordningar
Lägsta krav i byggnader med fler än fyra plan är hiss med plats för
sjukbår, korgmått 1,1 x 2,1 meter, med minsta dörröppning på 0,9 meter,
(SS-EN 81-70). Hissdörrar ska ha automatik.

§3:144
Prel. OK
Bevakas vid
projektering och
produktion

Kallelseknappar skall sitta i höjdzonen 800-1100mm ö.g. och min
500mm från innerhörn. Kallelseknappar skall vara kontrastmarkerade.
I korg skall manöverpanel hålla samma höjdmått samt min 400mm från
innerhörn, helst centrerad i korg.
Kommentar:
Hissar i alla tre husen bedöms ha godkända korg- och dörröppningsmått
för plats för sjukbår, (1,1 x 2,1 meter respektive 0,9 meter).
Hissarna är försedda med automatiska dörrar som öppnar i sidled.
4.3

Tillgänglig Bostadsutformning

BBR 3:2

4.3.1

LGH större än 55 kvm

§3:222
OK

4.3.2

LGH mellan 35 och 55 kvm

§3:223
OK

4.4

Bostadskomplement

4.4.1

Tvättstuga
Bostad ska ha antingen tillgängliga maskiner eller tillgänglig gemensam
tvättstuga. Max utvändigt avstånd: 25 meter.

BBR 3:23
OK

Kommentar:
Tvättstuga saknas. Samtliga bostäder förses med tillgängligt planerad
tvättutrustning i lägenheternas badrum.
4.4.2

Förråd
I bostadens närhet skall finnas förvaringsmöjlighet för
säsongsutrustning. Max utvändigt avstånd: 25 meter.
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Kommentar:
Lägenheternas förråd är planerade till källarplan i alla tre husen.
Förrådskapacitet är ej granskad.
4.4.3

Cykelförvaring
I bostadens närhet skall finnas förvaringsmöjlighet för cykel.
Max utvändigt avstånd: 25 meter.

OK

Kommentar:
Alla tre husen har cykelförvaring på tomtmark, både med och utan tak.
4.4.4

Barnvagn/rullstolars förvaring
I bostadens närhet skall finnas förvaringsmöjlighet för barnvagn och
rullstol/rollator. Max utvändigt avstånd: 25 meter.

OK

Kommentar:
Förråd för förvaring av barnvagnar och rullstolar finns på källarplan i alla
tre husen.
4.4.5

Postboxar
Utrymme skall finnas nära entré för tillgängliga postboxar

OK

Kommentar:
Postboxar finns i alla tre husens entréhallar på markplan.
4.4.6

Hushållsavfall
Tillgänglig avfallshantering skall finnas inom 50 meter från tillgänglig
entré.

OK

Kommentar:
Alla tre husen har var sitt miljöhus på tomtmark utmed Bergkullegatan.
4.5

Säkerhet vid användning
Punkter i kap 8 BBR, som kan ha bäring på tillgänglighet.

4.5.1

Kontrastmarkering av trappsteg
Första och sista stegkant skall kontrastmarkeras. (Minst 40%
ljushetsskillnad mellan golv/trappmaterial enligt NCS svartvita skala).
Gäller samtliga trappor, både utom- och inomhus.

§8:232
Bevakas vid
projektering och
produktion

4.5.2

Räcken
Räcken skall vara min 0,9 m höga, alternativt minst 1,1 m höga om
fallhöjden överstiger 3,0 m, och icke klättringsbara.

§8:2321
Bevakas vid
projektering och
produktion
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4.5.3

Ledstänger
Skall finnas på två sidor och passera första och sista stegkant med 30
cm. Gäller både trappor och ramper, både inom- och utomhus.

§8:2322
Bevakas vid
projektering och
produktion

4.5.4

Motordrivna dörrar
Ska utrustas med sensor alternativt att dörrbladets slagyta markeras i
golv/mark om inte dörren utrustas med Low-Energy-automatik.

§8:33
Bevakas vid
projektering och
produktion

4.5.5

Glas kontrastmarkeras
Oskyddat glas som riskerar sammanstötning, skall kontrastmarkeras
med tydliga markeringar på höjd både för sittande och stående
personer. Lämplig höjd ca 1,1-1,5 meter öfg.
Frostad film bör undvikas. Opak film syns bättre.

§8:351
Bevakas vid
projektering och
produktion

Kommentar:
Entré- och vindfångsdörrar, samt övriga glasdörrar och glaspartier i
byggnaderna bör förses med samma typ av kontrasterande behandling
för att underlätta igenkänning.
Att välja glasdörrar/partier med tvärgående ramverk är ett bra sätt att
uppfylla krav på kontrastmarkering av glasytor.
5

UTLÅTANDE
Projektet är ambitiöst och väl utformat.
En del noteringar berör saker som inte är klara eller inte har
redovisats. Några noter berör saker som behöver beaktas i
projektering och produktion. Det hör till normal process.
Beaktas dessa punkter är det är min bedömning att projektets
utformning uppfyller bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Ulf Otendal
070-499 72 44
ulf@novatil.se
Sakkunnig kontrollant av tillgänglighet, TIL2.
Nr 5920 Kiwa/Swedcert
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Farkosten 12 , bygglov för
nybyggnad av bod (20210980)
6
2022.105 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-21
Patrik Mårtensson

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.105 SBN

Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, uppställning av
byggbodar FARKOSTEN 11FARKOSTEN 12 (ÖSTRA
RINGGATAN 16A) (2021-980)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-11-26 och avser tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar
t.o.m. 2022-12-31 på fastigheten FARKOSTEN 11FARKOSTEN 12 (ÖSTRA RINGGATAN
16A).
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=181870.70336593053&y=6423364.696098599&z=
9&l=222

Etableringen består av 3 bodar i markplan och 3 bodar ställs ovanpå och får en totalhöjd på
ca 6,2m. Bodarnas fasader är av trä med kulör NCS S 2075-Y70R och tak med ytbeläggning
av svart papp. Etableringen får en byggnadsarea på 73,9m² och en bruttoarea på 147,7m².
Bodarna kopplas till kommunalt VA.

Förutsättningar
Den föreslagna byggnadsplatsen utgörs av DP 208 (laga kraft 2019-02-18).
Bestämmelserna som gäller för fastigheten innebär bland annat att användningen ska vara
bostäder. För avsedd plats som ansökan avser är det prickmark, mark som inte får bebyggas
och kryssmark, marken får bebyggas med komplementbyggnader.
Åtgärden som ansökan avser avviker från gällande detaljplan då sökt åtgärd
placeras på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas och byggnadshöjd för
komplementbyggnad överskrids.
Bedömning
Enligt 9 kap. 33 § PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid och åtgärden uppfyller någon eller några
men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier:
 åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid,
 sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och
 åtgärden uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt Plan- och
bygglagen (PBL) 9 kap. 30-32a §.
Etableringen av byggbodarna bedöms godtagbar utifrån ett tidsbegränsat perspektiv.
Bodarna bedöms nödvändiga för att kunna genomföra byggnation av flerbostadshus på
Farkosten 12.
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Behovet av bodarna är tidsbegränsat och bodarna bedöms inte, sett till sin karaktär, vara
lämpliga för permanent placering i det aktuella området. Åtgärden bedöms dock uppfylla de
krav som behövs för det tidsbegränsade lovet.
Marken ska återställas efter att avetablering har skett.
Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Byggnation av flerbostadshus på Farkosten 12 är påbörjad och det är av yttersta vikt att en
bodetablering kommer till stånd för entreprenörer och bedöms vara ett stort enskilt intresse
att åtgärden kan starta omgående och därmed beslutas enligt ovan att verkställbarhet av
beslut enligt 9 kap 42a § gäller med omedelbar verkan.
Yttranden
Med anledning av avvikelse från detaljplanen har berörda underrättats om ansökan och getts
tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ägare av fastigheterna Farkosten 10, Centrum
1:17 och hyresgäster i fastigheten Farkosten 10 har bedömts vara berörda.
Det har kommit in synpunkter med erinran som bland annat anger att bodarna hamnar på
prickmark och att bodarnas höjd på 6,2 meter är mer än vad som tillåts för en
komplementbyggnad m.m. (se bilagor).
Sökanden har valt att inte yttra sig angående inkomna synpunkter.
Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2022-02-15. Beslut om bygglov ska tas inom tio veckor från
detta datum, vilket medför att sista datum för beslut är 2022-04-26. Byggnadsnämnden får
besluta att förlänga tidsfristen för att avgöra ett ärende om lov eller förhandsbesked om det
är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock
bara förlängas en gång, med tio veckor. Vid eventuell förlängning ska beslut tas senast
2022-07-05. Om inte beslut tas inom denna tidsperiod kommer avgiften för bygglovet att
reduceras med en femtedel per påbörjad vecka efter det att tidsfristen överskridits.
Förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-12-31 beviljas med stöd av 9 kap 33 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked medges enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen.
Med detta startbesked beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs
Utsedd kontrollansvarig är Anton Siegfried Toni Schmidt, Viktoriagatan 8, ALINGSÅS. Kbehörighet. SC0533-16 (Rise). Giltig t o m 2026-10-21.
Verkställbarhet av beslut enligt 9 kap 42a § bestäms gälla med omedelbar verkan.
Avgift
Avgiften för lovet är 14 395 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2022-02-15. Beslut
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om lov fattades 2022-04-25. Vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har hållits.
Faktura sänds separat.
Avgift för nybyggnadskarta, lägeskontroll och utstakning kan tillkomma.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Fasadritning
Planritning
Förslag till kontrollplan
Anmälan om kontrollansvarig
Fasadritning
Situationsplan
Övrigt
Teknisk beskriving
Brandskyddsbeskrivning

Ankomststämplad
2022-02-15
2021-12-21
2021-12-21
2021-12-21
2021-12-21
2021-11-26
2022-02-14
2021-12-21
2021-12-21

Upplysningar
Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av behörig mätningstekniker. Tjänsten kan
beställas av GIS-enheten via E-tjänsten ”Utstakning/lägeskontroll samt övriga mättjänsterbeställning”, länk https://minasidor.alingsas.se/oversikt/overview/45 eller på telefon 0322617194, 0322-616323. Om annan konsult används kan extra avgifter för kommunens arbete
tillkomma. Lägeskontroll ska ske innan gjutning av grund. Intyget överlämnas vid
slutsamrådet.
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 om bygglov och/eller avgiften kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.

Följande handlingar ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden som
underlag för slutbesked
- Verifierad kontrollplan
Bilagor
Bilaga 1- Ritningar och ev. övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2 - Yttrande från berörda
Bilaga 3 – Sändlista, Berörda för kännedom
Bilaga 4 –Sändlista, Berörda sakägare delg kv
Bilaga 5 - Hur man överklagar
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Beslutet ska skickas till
Sökanden; Kontrollansvarig (KA@antonschmidt.se); Fastighetsägare (om annan än
sökanden); Grannar fk (Farkosten 10, Centrum 1:17); Sakägare fk (Bilaga 3); Sakägare delg
kv (Bilaga 4); Tidsbegränsade bygglov admin (ÅL), GIS fk, Kretsloppsavdelningen fk, PoIT.

Sophia Cohen
Enhetschef bygglov

Patrik Mårtensson
Bygglovshandläggare/byggnadsinpektör

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-03
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Olofsered 1:50, tillsyn,
påbörjat utan startbesked
(2019-0015)
7
2022.106 SBN
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Fastighetsbeteckning

OLOFSERED 1:50

Bilaga nummer
Byggnadsnämndens diarienummer

2019.15

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
en byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?

Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör åtgärden?

Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var anmälan
inlämnad innan åtgärden påbörjades?

Ja (sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §)

Area

30,7

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 2 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4
eller 8 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,08
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea.

Beräkning
Sanktionsarea

15,7

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

48 300 kr (2022)

Beräkningsgrundande formel

((0,08*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea))/2

Beräkning

((0,08*48300)+(0,005*48300*15,7))/2

Beräknad sanktionsavgift

3 827 kr
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Dnr LOV 2019-000015 – Ankom 2022-03-17

Byggsanktionsavgift
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Spiken 6 (Industrigatan 9A),
bygglov för tillbyggnad av
lagerbyggnad samt
uppsättning av staket
(2021-1001)
8
2022.101 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-21
Ann Linder

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.101 SBN

Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt uppsättning
av staket SPIKEN 6 (INDUSTRIGATAN 9A) (2021-1001)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-12-06 och avser bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt
uppsättning av staket på fastigheten SPIKEN 6 (INDUSTRIGATAN 9A).
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=183130.65881309359&y=6424480.2472291095&z
=8&l=222

Ansökan avser tillbyggnad på befintlig lagerbyggnad samt uppsättning av staket. Fastigheten
har en area på 3 965 m2. Tillbyggnaden avses få en byggnadsarea på 253,8 m2 och en
byggnadshöjd på 6,1 meter. Tillbyggnaden avses placeras 1,5 meter från angränsande
fastighetsgräns i söder, Nolby 37:6.
Fasaderna på tillbyggnaden avses bli lika befintlig, silver. Takbeklädnaden avses vara svart
papp med en taklutning 1:16. Fönster i tillbyggnaden avses vara lika befintliga, isolerglas trä.
Uppvärmningen avses vara fjärrvärme och grundläggningen är betongplatta på mark. FG
+79,8.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan DP22 Södra Sävelund (laga kraft 1991-04-04).
Enligt detaljplanen är området avsett för industri. Byggnadsarean skall vara 50 % av
fastighetsarean. Verksamheten får inte vara störande för omgivande bostads- och
rekreationsområde. Byggnad skall placeras minst 6,0 meter från fastighetsgräns. Högsta
tillåtna byggnadshöjd är 8,0 meter på den södra delen av fastigheten och 12 meter i den
norra delen av fastigheten. Prickbetecknad mark får inte bebyggas.

Yttranden
2022-02-21 skickade Samhällsbyggandskontoret, Alingsås kommun, en bedömning av
ärendet till sökande. Sökande informerades om att bygglov inte kan beviljas med den
föreslagna placeringen av tillbyggnaden, då den föreslagna placeringen innebär att 134 m2,
53 %, av den tänkta tillbyggnaden avses placeras på mark som enligt detaljplanen inte får
bebyggas. Vidare är det angivna avståndet i ansökan, till fastighetsgräns 1,5 meter mot
angränsande fastighetsgräns Nolby 37:6 där det enligt detaljplanen skall vara minst 6,0
meter till fastighetsgräns. Den sökande informerades om att det finns möjlighet att göra
justeringar i ansökan så att lov kan beviljas, genom att ändra placeringen/läget på
tillbyggnaden och placera den på mark som enligt detaljplanen får bebyggas samt att
avståndet på 6,0 meter mot angränsande fastighetsgräns följs. Den sökande informerades
om att denne har möjlighet att revidera sin ansökan, återta sin ansökan om bygglov eller att
inkomma med ett yttrande och ta ärendet vidare till Samhällsbyggandsnämnden för
avgörande, med förslag till beslut om avslag.
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Den sökande har inte inkommit med något svar eller revidering av ärendet, inom den
förslagna tiden.
Ärendet har inte skickats ut på remiss eller grannehöranden.

Bedömning
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd
inom ett område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen eller avviker från
detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag
eller äldre bestämmelser. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 31 b §, bygglov ges för en åtgärd
som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte
och avvikelsen är liten eller att åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Vidare enligt 9 kap
31 c framgår det att efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov
utöver vad som följer av 31 § PBL, ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om
åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse, eller innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som
utgör ett lämpligt komplement till användningen som har bestämts i detaljplanen.
Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan DP22 Södra Sävelund (laga kraft 1991-04-04)
vars syfte avses att ändra markanvändningen från parkmark till kvartersmark för en del av
området längst Sävelundsgatan. Enligt detaljplanen framgår att det aktuella området är
avsett för industri och verksamheten får inte vara störande för omgivande bostads- och
rekreationsområde. Fastigheten får bebyggas med 50 % av fastighetsarean. Den aktuella
fastigheten har en area på 3965 m2 och får därmed bebyggas med totalt 1 982,5 m2.
Fastigheten är idag bebyggd med
862 m2. Vidare framgår det av detaljplanen att byggnad ska placeras minst 6,0 meter från
fastighetsgräns. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8,0 meter på den södra delen av fastigheten
och 12,0 meter i den norra delen av fastigheten. Prickbetecknad mark får inte bebyggas.
Eftersom detaljplanen antogs den 4 april 1991, ska den tolkas enligt ÄPBL (Äldre plan- och
bygglagen, 1987:10). Genomförande tiden för detaljplanen är 10 år och upphörde 2002-1231.
Ansökan avviker från gällande detaljplan då tillbyggnaden avses placeras 1,5 meter från
fastighetsgräns (sydost) mot fastigheten Nolby 37:6 samt att 134 m2 av tillbyggnadens totala
byggnadsarea, avses placeras på prickbetecknad mark som enligt detaljplanen inte får
bebyggas. Bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL, kan därmed inte beviljas.
Kan bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL?
Åtgärden strider mot detaljplanen i två avseenden. Den föreslagna placeringen avses bli 1,5
meter mot fastighetsgräns söder, Nolby 37:6. Enligt detaljplanen skall byggnad placeras
minst 6,0 meter mot angränsande fastighetsgräns, vilket genererar en avvikelse på 4,5
meter, 25 %, samt att 134 m2 av tillbyggnadens totala byggnadsarea avses placeras på
prickbetecknad mark, som enligt detaljplanen inte får bebyggas, en avvikelse på 53 %.
Tillsammans utgör de båda avvikelserna en avvikelse mot detaljplanen med 78 %. De två
avvikelserna kan tillsammans inte betraktas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § p 1,
PBL.
Frågan är således om åtgärden kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 b 2 p. PBL. Området är
redan bebyggt med lagerbyggnad och den tänkta tillbyggnaden är ingen förutsättning för att
området fortsättningsvis ska kunna användas för industriändamål. Med hänsyn till att sökt
åtgärd således inte är nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett
ändamålsenligt sätt görs den sammantagna bedömningen att avvikelserna inte kan medges
enligt 9 kap. 31 b 2 p PBL och bygglov kan därmed inte beviljas. Bedömningen görs i likhet
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med den bedömning Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) gjorde avseende
förrådsbyggnader som till viss del skulle placeras på prickmark, enligt dom P 1444-15 i vilken
de avslog bygglovet i denna del.
Eftersom åtgärden strider mot en egenskapsbestämmelse (den punktprickade marken)
bedöms inte 9 kap. 31 c § kunna tillämpas, eftersom det enligt prop. 2013/14:126 (sid. 183
och 310) framgår att ”Den tänkta bestämmelsen är endast avsedd att göra det möjligt att
medge avvikelser i förhållande till det ändamål som har bestämts i detaljplanen, dvs. i
förhållande till s.k. användningsbestämmelser”..... ”Däremot medger punkten 2 inga
ytterligare avvikelser i förhållande till s.k. egenskapsbestämmelser, t.ex. att viss mark enligt
detaljplanen inte får bebyggas, utöver vad som följer av punkten 1 och 31 b §.”
Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2022-02-02. Beslut om bygglov ska tas inom tio veckor från
detta datum, vilket medför att sista datum för beslut är 2022-04-13. Byggnadsnämnden får
besluta att förlänga tidsfristen för att avgöra ett ärende om lov eller förhandsbesked om det
är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock
bara förlängas en gång, med tio veckor. Vid eventuell förlängning ska beslut tas senast
2022-05-26. Om inte beslut tas inom denna tidsperiod kommer avgiften för bygglovet att
reduceras med en femtedel per påbörjad vecka efter det att tidsfristen överskridits.
Förslag till beslut
Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap 30 §, 31b §, 31 c § Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Avgiften för avslaget av bygglovet är 16 229 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Faktura sänds separat.

Upplysningar
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Nybyggnadskarta
Fasad- och sektionsritning
Plan- och sektionsritning
Ansökan

Ankomststämplad
2021-12-06
2022-02-02
2022-02-02
2022-02-02

Beslutet ska skickas till
Sökanden
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Sophia Cohen
Ann Linder
Enhetschef Bygglovsenheten
Bygglovshandläggare konsult
Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-03
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Sophia

Dnr LOV 2021-001001 – Ankom 2021-12-06
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Dnr LOV 2021-001001 – Ankom 2022-02-02
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Dnr LOV 2021-001001 – Ankom 2022-02-02
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Väktaren 15 (Nygatan 30),
bygglov tillbyggnad av
enbostadshus med inglasat
uterum (2021-0370)
9
2022.099 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-21
Patrik Mårtensson

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.099 SBN

Bygglov tillbyggnad av bostadshus med inglasat uterum
och takkupa VÄKTAREN 15 (NYGATAN 30) (2021-370)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-04-28 och avser Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med inglasat
uterum och takkupa på fastigheten VÄKTAREN 15 (NYGATAN 30).
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=181716.45149494908&y=6423377.309666662&z=
9&l=222

Tillbyggnad i entréplan är 3,5x1,7 meter och består i fronten av skjutdörrsparti i glas och tak
av plåt. Takkupa i samma utförande som befintlig. Båda åtgärderna är placerade mot
innergård.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan, DP 12, (laga kraft 1990-02-05). Bestämmelserna som
gäller för fastigheten innebär bland annat att användningen är bostäder, kryssmark med
gårdsbyggnad för ändamål som ansluter till huvudbyggnadens.
Byggnaden ligger inom Alingsås stadskärna, vilken är klassad som Riksintresse för
kulturmiljövården.
Aktuell fastighet ingår i radhuslänga som uppfördes från 1975 och framåt och är inte utpekad
i kulturmiljöprogrammet.
I området finns för Väktaren några utpekade byggnader med kulturhistoriskt värde som ingår
i kulturmiljöprogrammet.

Yttrande
Åtgärden avser en sådan planenlig åtgärd som avses i PBL 9 kap. 30 § och kräver därmed
inte att berörda sakägare underrättas innan beslut om bygglov ges, enl. PBL 9:25 §.

Bedömning
Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.
Åtgärden ses som en naturlig utveckling av den aktuella byggnaden och bedöms inte få
någon negativ inverkan på de kulturhistoriska värden i stadskärnan samt bedöms inte
medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.
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Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2022-02-09. Beslut om bygglov ska tas inom tio veckor från
detta datum, vilket medför att sista datum för beslut är 2022-04-20. Byggnadsnämnden får
besluta att förlänga tidsfristen för att avgöra ett ärende om lov eller förhandsbesked om det
är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock
bara förlängas en gång, med tio veckor. Vid förlängning ska beslut tas senast 2022-06-29.
Om inte beslut tas inom denna tidsperiod kommer avgiften för bygglovet att reduceras med
en femtedel per påbörjad vecka efter det att tidsfristen överskridits.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgift
Avgiften för lovet är 7 997 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Om
byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov,
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse, expediering och
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för startbesked och arkivering
reduceras inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden
överskrider tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2022-02-09. Beslut om lov
fattades 2022-04-25. Detta innebär att den lagstadgade tidsfristen för handläggningen på 20
veckor inte har överskridits.
Faktura sänds separat.
Avgift för nybyggnadskarta, lägeskontroll och utstakning kan tillkomma.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Fasad/plan/sektionsritning
Nybyggnadskarta
Fotografi
Fotografi

Ankomststämplad
2022-02-09
2022-02-09
2021-09-03
2021-09-03

Upplysningar
Tekniskt samråd ska hållas. Du kommer inom kort att få en kallelse till detta.
Konstruktionsritningar behöver lämnas in.
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.
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Lägeskontroll ska utföras av behörig mätningstekniker. Tjänsten kan beställas av GISenheten via E-tjänsten ”Utstakning/lägeskontroll samt övriga mättjänster-beställning”, länk
https://minasidor.alingsas.se/oversikt/overview/45 eller på telefon 0322-617194, 0322616323. Om annan konsult används kan extra avgifter för kommunens arbete tillkomma.
Lägeskontroll ska ske innan gjutning av grund. Intyget överlämnas vid slutsamrådet.
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).
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.
Beslutet om bygglov och/eller avgiften kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.

Bilagor
Bilaga 1- Ritningar och ev. övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2- Hur man överklagar

Beslutet ska skickas till
Sökanden; Fastighetsägare (om annan än sökanden); Grannar fk (Väktaren 14, Väktaren
16); GIS fk, PoIT.

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Patrik Mårtensson
Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-03
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TILLB.

BYGGKONSTRUKTION
Kämpegatan 3
411 04 Göteborg
010-516 00 00

www.pe.se

Röhult 1:27 (Blåtjärnsvägen
4), tillsyn, I bruk utan
slutbesked (2022-0036)
10
2022.102 SBN
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Börta 2:12, förhandsbesked
för nybyggnad av
enbostadshus (2022-0039)
11
2022.110 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-22
Josephine Bruhn

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.110 SBN

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus BÖRTA
2:12 (2022-39)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus med garage på
fastigheten Börta 2:12. Bostadshuset utformas i ett plan med inredd vind och en
byggnadsarea på ca 128 m2 samt garage.
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=181347.8276999998&y=6434011.55705&z=9&l=2
22

Fastighetens storlek är 1 923 m2. Fastigheten är sedan år 1990 avstyckad från Börta 2:9,
men är obebyggd.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Fastigheten berörs inte av
några rekommendationer eller riktlinjer, enligt översiktsplanen för Alingsås kommun (antagen
2018-10-31).
Fastigheten utgörs av naturmark samt ett stort antal unga lövträd. Strax norr om fastigheten
har hasselmus noterats i samband med den hasselmusinventering som gjordes i kommunen
år 2018. Ärendet har därför remitterats till kommunekologen för yttrande.
Platsen ligger inom ett område med normal radonrisk, men gränsar till ett område med hög
radonrisk.
Bostadshuset är tänkt att anslutas till enskild anläggning för avlopp, samt egen vattenbrunn.
Dagvatten tas omhand lokalt (LOD). Tillfart till den tänkta bebyggelsen ordnas från
Långaredsvägen (väg 1987) via grannfastigheten Börta 2:9. Servitut för väg finns.
Då det tänkta bostadshuset ligger inom ett område som är utsatt för vägtrafikbuller, har en
vägtrafikbullerberäkning har utförts av SoundView instruments 2020-01-28.
Bullerberäkningen visar på att det tänkta bostadshuset klarar bullerkravet på 60 dBA
dygnsekvivalent ljudnivå vid fasaden. Kraven på 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå respektive
70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats kan uppfyllas om en uteplats placeras i det
bullerskyddande området i enlighet med bilagorna. Det bullerskyddade området är markerat
med grön färg på bullerutbredningskartorna.
Berörda grannar, Börta 2:2, Börta 2:7, Börta 2:9, Börta 2:12, Börta 2:13, Börta 2:14, Börta
2:15, Börta 2:16, Börta 2:17, Börta 2:18 och Börta 2:24 har givits möjlighet att yttra sig i
ärendet. Yttranden har inkommit från Börta 2:2, Börta 2:7 Börta 2:9, Börta 2:14, Börta 2:15,
Börta 2:18 och Börta 2:24, utan invändningar mot förslaget men med synpunkter som blivit
bemötta.
Bedömning
Den tänkta åtgärden ses som en naturlig utveckling av det aktuella området och bedöms inte
medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
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Den aktuella platsen bedöms inte besitta några unika naturvärden eller värden för friluftslivet.
Den plats där åtgärden är tänkt att placeras utgörs av ung lövskog utan några konstaterade
naturvärden i form av skyddsvärda träd eller motsvarande värdefullt växtliv. Förekomsten av
hasselmus har konstaterats i närheten av fastigheten, hasselmusen är en fridlyst art och ska
enligt Artskyddsförordningen skyddas och bevaras. Kommunen har som uppgift att se till att
hasselmusens livsmiljöer och vandringsvägar inte förstörs och försvinner på grund av
exploatering.
Den tänkte åtgärden bedöms inte utgöra ett hinder för detta om kommunekologens punkter
enligt yttrandet följs, punkterna villkoras i detta förhandsbesked, yttrandet ligger som bilaga.
Tillfartsväg till tomten bedöms kunna anläggas via gemensam, befintlig väg som ansluter till
Långaredsvägen.
Vägtrafikbullerutredningen som är utförd av SoundView visar att den tänkta åtgärden med
viss anpassning uppfyller kraven i trafikbullerförordningen. Detta förutsätter dock att
bostadshuset inför bygglovet utformas utifrån de förutsättningar som beskrivs i
bullerutredningen, detta villkoras därför i detta förhandsbesked.
Enskilt avlopp bedöms kunna anordnas för åtgärden. Avloppsanläggningens exakta
placering avgörs inte i förhandsbeskedet, men fastigheten (Börta 2:12) bedöms ha gott om
utrymme för att placera anläggningen utan att det ska medföra någon olägenhet för
omgivningen. Inför anordnandet av avloppsanläggning behöver ett tillstånd utfärdas av
Hälsoskyddsenheten på Alingsås kommun. I samband med tillståndsprövningen säkerställs
att den tänkta anläggningen och placeringen är lämplig och inte medför någon risk för
olägenhet för omgivningen.
Den tillkommande bebyggelsen bedöms inte ha något behov av att regleras i ett större
sammanhang. Detaljplan bedöms därför inte behöva upprättas utifrån bestämmelserna i
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 4 kap. § 2.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.
Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2022-01-18. Beslut om förlängd handläggningstid har utfärdats
2022-03-03, vilket medför att sista datum för beslut är 2022-06-14. Om inte beslut tas inom
denna tidsperiod kommer avgiften för förhandsbeskedet att reduceras med en femtedel per
påbörjad vecka efter det att tidsfristen överskridits.
Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. § 17,
med nedanstående villkor.
Villkor
Punkterna som framförs i kommunekologens yttrande angående hasselmusen ska följas, se
bilaga.
Tillfartsväg till byggnadsplatsen ska utformas så att den är tillgänglig för slamtömningsbil
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samt utryckningsfordon, såsom ambulans och brandbil.
Utformning och placering av bostadsbyggnaden ska göras med hänsyn till de slutsatser som
presenteras i vägtrafikbullerutredningen, för att uppfylla bullerkraven i
Trafikbullerförordningen (2015:216).
Avgift
Avgiften för förhandsbeskedet är 21155,00kr, i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett/inkom
2022-01-18. Beslut om förlängd handläggningstid i ärendet utfärdades 2022-03-03.
Beslut om förhandsbesked fattades 2022-04-25, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen (2010:900). Faktura sänds separat.

Upplysningar
Beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om
bygglov inte inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i framtida
bygglovsprövning.
Tillstånd för enskilt avlopp ska vara utfärdat av Miljöskyddsnämnden innan bygglov kan
beviljas.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan
Yttrande från kommunekolog
Vägtrafikbullerberäkning, SoundView Instruments

Ankomststämplad
2022-01-18
2022-01-18
2022-03-08
2022-01-18

Beslutet ska skickas till
Sökanden, Sakägare fk (Börta 2:2, Börta 2:7, Börta 2:15, Börta 2:16, Börta 2:13, Börta 2:17,
Börta 2:18 och Börta 24), Sakägare delg. (Börta 2:9, Börta 2:14,), PoIT.

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Josephine Bruhn
Bygglovshandläggare
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Yttrande
Delegationsärende
2022-177

Datum:
Diarie nr:
Beteckning:
Handläggare:
Direktnr:
Epost:

2022-03-17
2022-351
Börta 2:12
Sanna Olsson
0322-61 60 61
sanna.olsson@alingsas.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över remiss gällande nybyggnation av
enbostadshus på fastigheten Börta 2:12
SBN dnr LOV 2022–000039
Yttrande
Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot planerad åtgärd under förutsättning att
nedanstående punkter följs:


Spridningsmöjligheter mellan hasselmuslokalerna norr och söder om
fastigheten ska inte förhindras av byggnationen. Där det idag finns
spridningsmöjlighet för hasselmus ska funktionella spridningsvägar
säkerställas under och efter byggnation. Detta kan förslagsvis göras genom
att en sammanhängande tät och vegetationsrik spridningskorridor där
markvegetation, buskar och mindre lövträd sparas längs med hela
fastigheten från norr till söder och binder samman Börta 2:12 med
fastigheterna på norra och södra sidan av fastigheten.



Träd eller buskar med hasselmusbon får inte avverkas under
fortplantningsperioden (1 maj–30 september).



Artskyddsförordningen (2007:845) omfattar bestämmelser för skyddade
arter, både växter och djur. Vilka arter som skyddas framgår i förordningens
bilagor. Om hasselmus eller andra skyddade arter påträffas ska arbetet
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

Beskrivning av ärende
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt en remiss gällande nybyggnation av
enbostadshus på fastigheten Börta 2:12 (LOV 2022–000039).
Ärendet har remitterats till kommunekologen för yttrande avseende naturvärden och
förekomst av hasselmus.
Ett besök på platsen och dess omgivning gjordes den 8 mars 2022.

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sveagatan 12
Sida 199
av 278
Telefon (växel):
0322-61
60 00

miljo@alingsas.se
alingsas.se
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Motivering till yttrande
Hasselmus

Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) är en av många fridlysta arter som enligt
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) och EU:s Art- och habitatdirektiv (bilaga 4)
ska skyddas och bevaras.
Kunskapen om hasselmusens utbredning i Alingsås kommun har ökat i och med
den inventering som genomfördes 2018. Resultatet visar att det främst är i den
nordöstra delen av kommunen, Magra och Långared, som hasselmusen
förekommer i störst utsträckning. Spridda förekomster av hasselmus finns från norr
till söder i den östra delen. I nära anslutning till Börta 2:12 har flera förekomster av
hasselmus noterats i samband med inventeringen.
Hasselmusen är en skicklig klättrare, som rör sig nästan uteslutande i buskar och
undviker att gå på marken. Hasselmusen kan trots sin storlek vandra betydande
sträckor, upp till någon eller några kilometer. Öppna marker, vägar och vattendrag
utgör effektiva spridningshinder eftersom arten ogärna rör sig på marken utan helst
klättrar i tät vegetation. Sommarbon byggs i täta snår, buskar eller mindre träd, där
busk- och markvegetationen är riklig, vanligen på nivåer mellan 0,5–5 meter över
marken.
De största hoten mot hasselmusens utbredning är urbanisering, vägbyggen,
rationellt skogsbruk samt intensiv hävd och röjning av buskage i jordbruksmark.
Hasselmusen skyr öppna marker, den lever undandragen i skydd av tät vegetation
och förflyttar sig endast genom täta, sammanhängande och vegetationsrika ledlinjer.
När buskar rensas bort i skogs- och jordbruksmarker och de varma sydsluttningarna
bebyggs av hus försvinner hasselmusens livsmiljöer. Vägbyggen, stora
granplanteringar och röjning av stengärden, skär av hasselmusens vandringsvägar
vilket leder till fragmentering, isolering och minskat genutbyte mellan populationer,
vilket i sin tur kan leda till inavel.
Kommunen har i uppgift att se till att hasselmusens livsmiljöer och vandringsvägar
inte förstörs och försvinner på grund av exploatering.
Förutsättningar på fastigheten Börta 2:12

Vegetationen består av unga lövträd och sly, mestadels björk. Markskiktet utgörs till
stora delar av ljung, örnbräken och stora stenar. Vegetationen verkar betas av vilda
djur frekvent och hade vid besökstillfället många synliga betesskador. Detta kan
eventuellt förklara den relativt lågvuxna, buskiga vegetationen. Fastigheten gränsar i
öst/nordöst till tät granskog och i väst till Långaredsvägen. Närmast vägen är
vegetationen tät och snårig och med stort inslag av unga ekar.
Strax norr om fastigheten har hasselmus noterats i samband med den
hasselmusinventering som gjordes i kommunen år 2018. Vegetationen på Börta
2:12 är likvärdig vegetationen där hasselmus noterats. I dagsläget verkar det till
synes finnas goda möjligheter för hasselmusen att förflytta sig mellan de bägge
platserna. Ytterligare en bit norrut finns en till hasselmuslokal noterad. Det är troligt
att även denna lokal har koppling till de andra i området. Hasselmus har även
noterats en bit söder om fastigheten. Platserna skiljs delvis åt med tät granskog men
spridningsstråk i form av mer lågvuxen vegetation verkar finnas.

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sveagatan 12
av 278
Telefon Sida
(växel):200
0322-61
60 00

miljo@alingsas.se
alingsas.se
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Det är viktigt att eventuell byggnation inte blockerar spridningsstråk mellan
hasselmuslokalerna i området. Om spridningsvägar skärs av kan det leda till
fragmentering, isolering och minskat genutbyte mellan populationer, vilket i sin tur
kan leda till inavel.

För miljöskyddsnämnden
Sanna Olsson
Kommunekolog

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sveagatan 12
av 278
Telefon Sida
(växel):201
0322-61
60 00

miljo@alingsas.se
alingsas.se

Hallen 1:13, förhandbesked
för nybyggnad av två
enbostadshus (2021-1039)
12
2022.113 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-23
Henrik Wüst

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.113 SBN

Förhandsbesked Nybyggnad av två enbostadshus med
garage HALLEN 1:13 (2021-1039)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-12-17 och avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
med garage på fastigheten HALLEN 1:13.
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=178198.63222542638&y=6412545.73723423&z=8
&l=222

Bostadsbyggnaderna är tänkta att bli en våning med inredd vind med en byggnadsarea på
totalt ca 200 m2 vardera.
Vid positivt förhandsbesked är avstyckningarna tänkta att bli ca 2200 m2 per tomt.
Infart till tomten sker från Hallbergstorpsvägen. Åtgärden är tänkt att anslutas till enskilt
vatten och avlopp, samt anslutas till kommunal avfallshantering.

Förutsättningar
Ansökan avser en åtgärd som är tänkt att utföras i ett område som inte omfattas av någon
detaljplan eller områdesbestämmelser.
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av avverkad skogsmark. Platsen ligger inom ett
område med normal radonrisk. Platsen har ett tunt jordtäcke av sandig morän på urberg.
I översiktsplanen för Alingsås kommun (laga kraft 2018-11-22) är området utpekat som
Värdetrakt för särskilt skyddsvärda lövträd.

Yttranden
Hälsoskyddsavdelningen noterar risk för att dricksvattenförsörjningen på fastigheten
Hallen 1:16 kan påverkas negativt av avloppsanläggarna på tänkt plats för
enbostadshus.
Med anledning av att den ansökta åtgärden är tänkt att utföras i ett område som inte
omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser har berörda sakägare underrättats om
ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ägare av fastigheterna Hallen
1:2, Hallen 1:6, Hallen 1:10; Hallen 1:11, Hallen 1:12, Hallen 1:15, Hallen 1:16, Hallen 1:17,
Hökhult 1:1, Kärrbogärde 1:15, Mysten 1:1 Hallbergstorps vägförening har fått möjlighet att
yttra sig genom ett sakägarutskick.
Sakägarintyg, utan synpunkter eller invändningar mot den ansökta åtgärden, finns från
Hallen 1:2, Hallen 1:6, Hallen 1:11, Hallen 1:15 (en ägare), Hallen 1:16, Hallen 1:17,
Kärrbogärde 1:15.

Sida 203 av 278

Hallen 1:12 (en av två ägare) påpekar att: Detta innebär ytterligare hård belastning på
Hallbergstorpsvägen som är en privat väg. Enligt tidigare överenskommelse med
Samhällsbyggnad skall varje ny anslutning till vägen meddelas och diskuteras med
Hallbergstorps vägförening.
Hallbergstorps vägförening har via dess ordförande framfört synpunkter gällande avgifter för
att ansluta sig till Hallentorpsvägen och åtgärder vid eventuella skador som kan uppkomma
vid användandet av vägen för byggtrafik. Se bilaga:
Räddningstjänsten har remitterats gällande vägen fram till platsen för den tänkta
byggnationen och har inget att erinra mot den redovisade vägen. Se bilaga.
Sökanden har (enligt 9 kap. 26 § PBL) underrättats om de inkomna synpunkterna och getts
tillfälle att yttra sig över dem. De har följande kommentarer:
Med anledning av den byggtrafik som det innebär när vi drar igång våra husprojekt så är det
fullt rimligt att sträva efter att Byggentreprenören står för kostnader förenliga med de skador
som uppstår.
Vi förbehåller oss rätten att diskutera med föreningen om på vilka tidpunkter på året som där
är mest lämpligt att utföra en byggnation och om när det gör minst åverkan. Ang.
anslutningsavgift. så vill vi gärna se ett protokoll där det är fastställt vilken avgift som skall
utgå för den ev. nybildade fastigheten.

Skäl till beslut
Den aktuella åtgärden är tänkt att utföras i ett område som inte regleras av detaljplan eller
områdesbestämmelser. I översiktsplanen för Alingsås kommun finns inga särskilda
rekommendationer eller riktlinjer för området. Åtgärden prövas utifrån bestämmelserna i
Plan- och bygglagen, 2 kap.
Åtgärden ses som en naturlig utveckling av det aktuella området och bedöms inte medföra
någon betydande olägenhet för omgivningen.
Sakägarna till Hallen 1:12 och Hallbergstorps vägförening har haft synpunkter på åtgärden.
Dessa handlar i huvudsak om slitage på Hallbergstorpsvägen och kostnader för att åtgärda
detta. På dessa synpunkter har sökande svarat att de är villiga att ta en diskussion med
vägföreningen kring detta.
Tillfartsväg till den tänkta tomten bedöms kunna anläggas från Hallbergstorpsvägen.
Åtgärden bedöms inte ligga inom ett område som är utsatt för trafikbuller. En
trafikbullerberäkning har därför inte begärts in.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att för ett fåtal åtgärder som de aktuella
kan lokalisering beviljas via förhandsbesked och att en detaljplan inte behöver upprättas i
detta skede.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.
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Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2021-12-17. Beslut om förhandsbeskedet ska tas inom tio
veckor från detta datum, vilket medför att sista datum för beslut är 2022-02-25.
Byggnadsnämnden får besluta att förlänga tidsfristen för att avgöra ett ärende om lov eller
förhandsbesked om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i
ärendet. Tidsfristen får dock bara förlängas en gång, med tio veckor. Vid eventuell
förlängning ska beslut tas senast 2022-05-06. Om inte beslut tas inom denna tidsperiod
kommer avgiften för förhandsbeskedet att reduceras med en femtedel per påbörjad vecka
efter det att tidsfristen överskridits.
Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked meddelas med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap 17 §.
Avgift
Avgiften för lovet är 20 849 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Om
byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov,
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse, expediering och
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för startbesked och arkivering
reduceras inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden
överskrider tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2021-12-17. Beslut om att
förlänga handläggningstiden togs 2022-02-25. Beslut om lov fattades 2022-04-25. Detta
innebär att den lagstadgade tidsfristen för handläggningen på 10 + 10 veckor inte har
överskridits.
Faktura sänds separat.

Upplysningar
Beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om
bygglov inte inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i framtida
bygglovsprövning.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Ansökan
Situationsplaner
Sektionsritning väg
Yttrande från Hallbergstorps vägförening
Sökandes svar på sakägaryttrande

Ankomststämplad
2021-12-17
2022-02-09
2022-02-09
2022-02-28
2022-03-22
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Beslutet ska skickas till
Sökanden, Kontakt, Sakägare fk (Hallen 1:6, Hallen 1:10; Hallen 1:11, Hallen 1:12, Hallen
1:15, Hallen 1:16, Hallen 1:17, Hökhult 1:1, Kärrbogärde 1:15, Mysten 1:1) Sakägare delg kv
(Hallbergstorps vägförening, Hallen 1:2), PoIT.

Sophia Cohen
Enhetschef bygglov

Henrik Wüst
Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-03
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Hemsjö 1:23,
förhandsbesked nybyggnad
av enbostadshus (20210339)
13
2022.097 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-21
Patrik Mårtensson

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.097 SBN

Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ
1:23 (2021-339)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-04-20 och avser Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
garage på fastigheten HEMSJÖ 1:23.
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=178131.60138853596&y=6414358.471297952&z=
9&l=222

Bostadshuset är i en våning med vind med en byggandsarea på ca 210m² samt garage med
en byggnadsarea på ca 50m². Åtgärden avses fastighetsregleras med avstyckning om ca.
3000m². Tillfartsväg till byggnadsplatsen avses ske från Hemsjö Hagenvägen.
Bostaden kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp, tillstånd finns från granne att
förlägga VA-ledningar på dennes tomt. Fastighetsägare för fastigheten Hemsjö 1:76 har
lämnat ett grannemedgivande att VA-ledning kan dras enligt redovisad karta.
På fastigheten är en stenmur belägen i fastighetens södra del och med fortsättning i riktning
mellan garage och bostadshus fram till Hemsjö Hagenvägen.

Förutsättningar
Ansökan avser en åtgärd som är tänkt att utföras i ett område som inte omfattas av någon
detaljplan eller områdesbestämmelser.
Byggnadsplatsen för huvudbyggnad utgörs för närvarande av skog. Platsen ligger inom ett
område med hög radonrisk.
Byggnadsplatsen ligger inom riksintresse för kulturmiljövård ([P35] Hemsjö-Ingared).
Odlingslandskap med fornlämnings- och vägmiljöer som illustrativt påvisar den
bebyggelsehistoriska utvecklingen under förhistorisk tid och samfärdseln i äldre tider. Uttryck
för riksintresset: Stenåldersboplats, hällkistor, bronsåldersrösen, järnåldersgravfält, hålväg,
äldre vägsträckning omgiven av stenmurar.
I översiktsplanen för Alingsås kommun (laga kraft 2018-11-22) är området utpekat med
ortstudier med detaljerade rekommendationer, RFKG, komplettering bostäder,
ekonomibyggnader, gårdsliknande struktur samt inom område med hög skyddsnivå för
enskilda avlopp.

Bedömning
Den tänkta åtgärden ses som en naturlig utveckling av det aktuella området och bedöms inte
medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Den aktuella platsen bedöms inte besitta några unika naturvärden eller värden för friluftslivet.
Den plats där åtgärden är tänkt att placeras utgörs i huvudsak av skogsbeklädd mark.
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Byggnadsplatsen ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och är även utpekat med
ortstudier med detaljerade rekommendationer och där redovisat förslag är
överensstämmande med dessa grunder med utformning av byggnad med gårdsliknande
struktur.
Den tänkta fastigheten avses kopplas till kommunalt VA, vilket är positivt eftersom
byggnationen är inom område med hög skyddsnivå för enskilda avlopp.
Av situationsplan framgår att passage mellan garage och bostadshus har en öppning
motsvarande nuvarande öppning av stenmur.
Den avsedda marklokaliseringen är lämplig för nybyggnation av ett enbostadshus. Tillfart till
den tänkta fastigheten ordnas från Hemsjö Hagevägen som delvis är belägen på
stamfastigheten.
Sökanden har bemött inkomna synpunkter och kommer att ta i beaktan de punkter som
tagits upp i inkommen skrivelse.
Den tillkommande bebyggelsen bedöms inte ha något behov av att regleras i ett större
sammanhang. Detaljplan bedöms därför inte behöva upprättas utifrån bestämmelserna i
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 4 kap. § 2.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.
Yttranden
Med anledning av att den ansökta åtgärden är tänkt att utföras i ett område som inte
omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser har berörda underrättats om ansökan
och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ägare av fastigheterna Hemsjö 1:5,
Hemsjö 1:10, Hemsjö 1:76, Hemsjö 1:88, Hemsjö 3:3, Hemsjö 3:5 och Hemsjö 6:5 har
bedömts vara berörda.
Sakägarintyg, utan invändningar mot den ansökta åtgärden, finns från Hemsjö 1:5(en
delägare), Hemsjö 1:10, Hemsjö 1:88, Hemsjö 3:5 och Hemsjö 6:5.
Hemsjö 1:5(två delägare) och Hemsjö 3:3 har inte lämnat några synpunkter och bedöms
därmed inte ha något att erinra mot åtgärden.
Synpunkter har inkommit från Hemsjö 1:76, se bilaga 2.
Sökanden har (enligt 9 kap. 26 § PBL) underrättats om de inkomna synpunkterna och getts
tillfälle att yttra sig över dem. Se bilaga 3.
Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2022-02-22. Beslut om förhandsbesked ska tas inom tio veckor
från detta datum, vilket medför att sista datum för beslut är 2022-05-03. Byggnadsnämnden
får besluta att förlänga tidsfristen för att avgöra ett ärende om lov eller förhandsbesked om
det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får
dock bara förlängas en gång, med tio veckor. Vid eventuell förlängning ska beslut tas senast
2022-07-12. Om inte beslut tas inom denna tidsperiod kommer avgiften för förhandsbeskedet
att reduceras med en femtedel per påbörjad vecka efter det att tidsfristen överskridits.
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Förslag till beslut
Förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap 17 och 31 §§ Plan- och bygglagen (PBL).
Avgift
Avgiften för förhandsbeskedet är 17 422 kr, i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett
ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse,
expediering och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgiften ska
reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider tidsfristen, enligt
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2022-02-22. Beslut om lov
fattades 2022-04-25. Detta innebär att den lagstadgade tidsfristen för handläggningen på 10
veckor inte har överskridits.
Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Situationsplan
Grannemedgivande
Utlåtande
Fasadritning

Ankomststämplad
2021-06-14
2022-02-22
2021-11-22
2021-06-14

Upplysningar
Beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om
bygglov inte inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Dagvattenavlopp tas omhand inom tomtmark. Beakta kommunens riktlinjer för
dagvattenhantering.
Beslutet om förhandsbesked och/eller avgiften kan överklagas. Se bilaga ”Hur man
överklagar”.
Bilagor
Bilaga 1- Ritningar och ev. övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2 - Yttrande från berörd
Bilaga 3 - Yttrande från sökande
Bilaga 4 - Hur man överklagar
Beslutet ska skickas till
Sökanden; Grannar fk (Hemsjö 1:5, Hemsjö 1:10, Hemsjö 1:88, Hemsjö 3:3, Hemsjö 3:5 och
Hemsjö 6:5); Sakägare delg kv (Hemsjö 1:76); GIS fk, Kretsloppsavdelningen fk, PoIT.
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Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Patrik Mårtensson
Bygglovshandläggare
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Hemsjö 7:6,
förhandsbesked för
nybyggnad av ridhus med
stalldel och maskinhall
(2021-0565)
14
2022.114 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-23
Patrik Mårtensson

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.114 SBN

Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus med maskinhall
på HEMSJÖ 7:6 (HEMSJÖVÄGEN 28) (2021-565)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-06-22 och avser Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus med
maskinhall på fastigheten HEMSJÖ 7:6 (HEMSJÖVÄGEN 28).
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=178097.19397032855&y=6414712.254000132&z=
9&l=222

Byggnaden har en redovisad yta på 22 x 54 meter och får en byggnadsarea på 1188m².
Byggnadens placering kommer att ske i fastighetsgräns mot Hemsjö 1:5, där det finns en
biotopskyddad stenmur.
Åtgärden skall drivas som en verksamhet och bedriva uthyrning av ridhus, uthyrning av
betesmark samt foderodling för häst och nötdjur samt användning av maskinhall för traktor,
hästtransport och maskiner som behövs i verksamheten.
På fastigheten bedrivs skogsbruk.
Byggnadsplatsen för ridhuset utgörs för närvarande av jordbruksmark.
Ca 0,5 ha av jordbruksmarken planeras att användas till byggnad och rasthagar. Övrig
jordbruksmark används idag för foderproduktion och till viss del för bete.
På fastighetens östra del är ett bostadshus, en komplementbyggnad, en stuga och en
ladugård belägen och tänkt ridhus är placerat ca 225-280 meter från befintlig bebyggelse.

Förutsättningar
Ansökan avser en åtgärd som är tänkt att utföras i ett område som inte omfattas av någon
detaljplan eller områdesbestämmelser.
I översiktsplanen för Alingsås kommun (laga kraft 2018-11-22) är området utpekat med
ortstudier med detaljerade rekommendationer, utan rekommendation för avsedd plats.
Markanvändningen är bl.a. redovisad som jordbruksmark och för riksväg E20. Platsen är
belägen inom Riksintresse för kulturmiljövård och delar av området är inom värdefulla
kulturmiljöer.
Byggnadsplatsen ligger inom riksintresse för kulturmiljövård ([P35] Hemsjö-Ingared).
Odlingslandskap med fornlämnings- och vägmiljöer som illustrativt påvisar den
bebyggelsehistoriska utvecklingen under förhistorisk tid och samfärdseln i äldre tider. Uttryck
för riksintresset: Stenåldersboplats, hällkistor, bronsåldersrösen, järnåldersgravfält, hålväg,
äldre vägsträckning omgiven av stenmurar.
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Fastigheten är inventerad för sitt kulturhistoriska värde och omnämns i Kulturmiljöprogram
för Alingsås kommun (antaget av Kommunfullmäktige 2018-04-25). Detta innebär att del av
fastigheten ingår i ett kulturhistoriskt delområde för Hemsjö och är upptagen i
byggnadsinventering från 2009 med redovisad mangård, ladugård, vagnslider och en
lillstuga.
Gården ligger placerad i en backe norr om vägen efter kyrkan. Markerna sluttar ned mot
Ingared i väster. Gården utgör en intakt 1940–50-talsmiljö med en välbevarad bebyggelse.
Fastigheten ligger inom regional bevarandeplan för odlingslandskapet.
Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet.
Fastigheten har en areal av 18,9 ha, varav ca 1 ha är utrymme för vägområde E20.
Fastighetens yta väster om Riksväg E20 har en areal av ca 2ha, varav ca 0,8ha för
jordbruksmark och ca 1ha för skog.
Fastighetens yta öster om Riksväg E20 har en areal av ca 8,9ha, varav ca 5,5ha för
jordbruksmark och ca 1ha är skog.
Fastigheten har ett skifte som är beläget ca 1,5km åt sydost med en areal av ca 7ha som i
huvudsak utgörs av skog.

Bedömning
Det som i första hand ska prövas i ett förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd över huvud
taget kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av markens lämplighet
för den avsedda åtgärden (se prop. 1985/86:1 s. 285). Av 2 kap. 2 § PBL följer bland annat
att bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. MB ska tillämpas
vid prövningen.
Enligt 3 kap. 4 § andra stycket MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd ska beaktas om marken med
hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.
Det bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse
för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen är att
säkerställa en långsiktig hushållning (se prop. 1997/98:45, Del 1, s. 239 och prop. 1985/86:3
s. 53 och 158).
Av kommunens översiktsplan framgår det att kommunen ska ha ett restriktivt synsätt till att ta
jordbruksmark i anspråk för bebyggelse och andra anläggningar. Detta gäller all
jordbruksmark men särskilt den som har höga produktionsvärden eller höga landskapliga och
biologiska värden. Vid exploatering av jordbruksmark ska prövning ske enligt miljöbalkens 3
kap. 4§ som anger att brukningsvärd jordbruksmark pga. sin nationella betydelse får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Definitionen av brukningsvärd
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jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar
är lämpad för jordbruksproduktion. Vid exploatering av jordbruksmark behöver kommunen
motivera vilket väsentligt samhällsintresse som avses samt väga detta mot fortsatt
jordbruksdrift och pröva alternativa lokaliseringar.
Av kommunens översiktsplan framgår även att fastigheten är belägen
inom område som utgörs av jordbruksmark.
Jordbruksmarkens brukningsvärde avgörs inte av markens produktionsförmåga utan avgörs
av att marken brukas, även jordbruksmark som tagits ur produktion är brukningsvärd (MÖD
P4848-16). Jordbruksmark är både åkermark, betesmark och slåtterängar.
Placering av ridhuset enligt ansökan innebär ett ianspråktagande av jordbruksmarken och
ridhuset ska placeras i sin helhet på mark som används för foderodling.
Platsbesök har genomförts och i kombination med granskning av flygfoton (ortofoto),
yttrande från kommunekolog samt redovisad markanvändning kan det konstateras att
byggnadsplatsen är att betrakta som brukningsvärd jordbruksmark.
I Alingsås kommun och även angränsande kommuner (Lerum) samt i närområdet till ansökt
plats finns ett flertal hästverksamheter med ridhus som kan tillgodose det allmänna intresset.
Eftersom uppförande av ridhuset skulle innebära att brukningsvärd jordbruksmark tas i
anspråk och det inte bedöms tillgodose något väsentligt samhällsintresse är åtgärden inte
förenlig med bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB. Det saknas därmed förutsättningar att ge
positivt förhandsbesked för åtgärden.
Verksamheten avser att hyra ut plats i ridhuset för allmänheten men möjlighet finns även
avseende uthyrning av betesmark och detta bedöms och får ses som att ridhuset är en
självständig verksamhet samt att använda jordbruksmarken till foderodling till en areal av ca
5 ha vilket bedömts som en liten areal för jordbruksverksamhet i PBL:s mening.
Omfattningen av verksamheten och det faktum att aktuell areal för bete och foderodling är så
pass liten för att bedriva jordbruksverksamhet och bedöms därmed inte vara en sådan
ekonomibyggnad som avses i PBL 9 kap. 3 §.
Berört område ligger inom riksintresse för kulturmiljövården som enligt 3 kap. 6 § MB så
långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.
Bestämmelsen syftar till att skydda bland annat den bebyggda miljön och landskapsbilden.
Utformning av byggnad har inte beaktats i detta skede.
Yttranden
En bedömning av ärendet har skickats till sökanden 2022-03-08.
Sökanden har 2022-03-18 inkommit med synpunkter. Se bilaga 2.
Alingsås kommuns kommunekolog har 2022-01-26 inkommit med yttrande och anför
följande, Utifrån den information som hittills redovisats i ärendet anser miljöskyddsnämnden
att förhandsbesked för nybyggnad av ridhus med maskinhall på fastigheten Hemsjö 7:6 bör
avslås. Detta med anledning av att platsen utgörs av brukningsvärd jordbruksmark.
Ett yttrande har 2022-03-28 inkommit från Anläggning och fritid, se bilaga 4.
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Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2021-11-11. Beslut om förhandsbesked ska tas inom tio veckor
från detta datum, vilket medför att sista datum för beslut är 2022-01-20.
Förlängning av ärendet har inte skett och full reducering ska därmed utgå.
Förslag till beslut

Förslag till beslut
Negativt förhandsbesked till bygglov meddelas med stöd av 9 kap 17 § Plan- och bygglagen
(PBL).
Faktura sänds separat.
Avgift
Avgiften för avslaget är 11 984 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Om
byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov,
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse, expediering och
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för arkivering reduceras
inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider
tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett för avslag 2022-11-11. Beslut
om lov fattades 2022-04-25. Detta innebär att den lagstadgade tidsfristen för handläggningen
på 10 veckor har överskridits med mer än 5 veckor.
Reduktionen blir: 11 424/5 x 5= 11 424 kr.
Avgift för arkivering tas ut med 560 kr (reduceras ej enligt 12 kap. 8 a § PBL).
Avgift efter reduktion, med kostnad för arkivering: 560 kr.
Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Situationsplan

Ankomststämplad
2021-11-11

Upplysningar
Beslutet om avslag och/eller avgiften kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Bilagor
Bilaga 1- Ritningar och ev. övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2 - Yttrande från sökande
Bilaga 3 - Hur man överklagar
Bilaga 4 - Yttrande från Anläggning och fritid
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Beslutet ska skickas till
Sökanden;

Sophia Cohen
Enhetschef bygglov

Patrik Mårtensson
Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-03
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Dnr LOV 2021-000565 – Ankom 2021-11-11

Avstånd motorväg ca 180 meter

54 m

22m

Lastning, lossning

Lastning, lossning vid bygganation, befintlig hårdjgord yta som håller för lastbil
Befintlig väg, hårdgjord yta
Lämpliga ridvägar för att komma till ridhus
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Maryd 2:28,
förhandsbesked för
nybyggnad av 3 st
enbostadshus (2020-0952)
15
2022.093 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-11
Martin Frank-Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.093 SBN

Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus
MARYD 2:28 LOV 2020-0952
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre stycken enbostadshus och garage
på fastigheten Maryd 2:28. Bostadshusen är tänkta att utföras i en våning med inredd vind
och får en byggnadsarea på ca 150 m2 vardera, samt garage på ca 50 m2 vardera.
Länk till webkartan:
http://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=185498.1053383838&y=6420862.856705851&z=8&l=2
22

Tillfartsväg till tomterna är tänkt att anläggas från Källerydsvägen. Åtgärderna är tänkta att
anslutas till gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, samt anslutas till kommunal
avfallshantering.
Fastigheten är, vid positivt förhandsbesked, tänkt att styckas av. De tilltänkta fastigheterna
får en föreslagen storlek på ca 2 800 m2 vardera.
Förutsättningar
Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område eller områdesbestämmelser.
Fastighetens storlek är 8 369 m2 och består till största delen av jordbruksmark. Fastigheten
är för närvarande taxerad som ”Småhusenhet, tomtmark”.
Enligt översiktsplanen för Alingsås kommun (antagen 2018-10-31) ligger området inom
sekundär skyddszon för Färgens vattentäkt. Området ligger även inom en bevarandeplan för
odlingslandskapet (”Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, rapport 1994:5” 82-09,
Maryd).
Yttranden
Då samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att positivt förhandsbesked inte kan
meddelas för åtgärden, har berörda sakägare inte hörts i ärendet.
Då samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att positivt förhandsbesked inte kan
meddelas för åtgärden, har sökande 2022-02-15 fått möjlighet att yttra sig över
förvaltningens bedömning i ärendet. Sökandes yttrande inkom 2022-02-28 och biläggs
denna skrivelse.
Bedömning
Den aktuella fastigheten består i nuläget och sedan tidigare till största delen av
jordbruksmark. I bedömningen behöver samhällsbyggnadskontoret därför ta hänsyn till planoch bygglagen 2 kap. 2 §:
”Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om
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hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska
tillämpas. Lag (2014:862).”
2 kap. 2 § Plan- och bygglagen hänvisar till Miljöbalken 3 kap. och 4 kap.
Av Miljöbalken, 3 kap. 4 §, framgår att:
”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för
skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett
rationellt skogsbruk.”
Miljöbalken reglerar därmed att brukningsvärd jordbruksmark får bebyggas endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det har i
flera rättsfall avgjorts av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) att ett fåtal bostadshus inte är
ett väsentligt samhällsintresse, se bl.a. rättsfall mål nr P 4087-15 samt P 4848-16.
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är utifrån det aktuella förslaget till förhandsbesked,
att åtgärden inte är av sådan dignitet eller omfattning att det kan ses som ett väsentligt
samhällsintresse. Åtgärden kan därför inte anses förenlig med Miljöbalken, 3 kap. 4 §.
Sökande har tidigare framfört att det inte odlats någonting på den aktuella fastigheten på
länge. Den informationen ändrar inte samhällsbyggnads-förvaltningens bedömning i ärendet.
Brukningsvärd jordbruksmark enligt Miljöbalkens definition omfattar mer än bara aktivt odlad
potatisåker, rapsodling eller liknande. Även vallodling, betesmarker och andra typer av
jordbrukstillhörande ändamål räknas med som brukningsvärd jordbruksmark enligt
Miljöbalken. Utifrån flygbilder som Samhällsbyggnadskontoret har från år 2002 och framåt
framgår att den aktuella ytan har slagits och hållits öppen på ett sätt som gör att den utan
hinder kan användas till jordbruksändamål, vilket till stor del är avgörande för bedömningen.
Fastigheten Maryd 2:28 ligger inom en bevarandeplan för odlingslandskapet. I
bevarandeplanen framgår (bland annat) att ”De öppna odlingsmarkerna utgörs
huvudsakligen av åker, men här finns också en liten hagmark samt lövskogar med
hagmarkskaraktär. Områdets värde motiveras bl.a. genom att det utgör en levande
odlingsbygd i ett för övrigt skogbevuxet område”. Bevarandeplanen innebär i och med detta
ett ytterligare skydd för den jordbruksmark som finns i området. Den byggnation i närområdet
som tillkommit de senaste åren har främst placerats på mark som tidigare varit skogbevuxen.
Det faktum att fastigheten för närvarande är taxerad som småhusenhet ändrar inte
samhällsbyggnadskontorets bedömning. Mark- och miljööverdomstolen har i ett flertal
avgöranden konstaterat att fastigheten inte behöver vara taxerad som jordbruksenhet för att
marken ska räknas som brukningsvärd jordbruksmark, se bland annat MÖD mål nr P 116020, P 7885-19, P 8347-19 och P 10437-19.
Tidigare rättspraxis innebar att fastighetstaxeringen till stor del var avgörande vid bedömning
av jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen har dock från år 2019 och framåt ändrat sitt
resonemang i frågan angående bedömningen av jordbruksmark med hänsyn till taxeringen.
Istället för att som innan 2019 göra bedömningen att taxeringen till stor del avgör om platsen
är att räkna som jordbruksmark eller inte, så konstaterar Mark- och miljööverdomstolen i
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senare rättsfall att taxeringen enbart är en av många faktorer som ska beaktas vid
bedömning om marken är brukningsvärd jordbruksmark.
På grund av ovan nämnda förutsättningar, bedöms positivt förhandsbesked inte kunna ges
för åtgärden.
Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2022-01-19. Beslut om förlängd handläggningstid utfärdades
2022-03-10, vilket medför att sista datum för beslut i ärendet är 2022-05-18. Om inte beslut
tas inom denna tidsperiod kommer avgiften för förhandsbeskedet att reduceras med en
femtedel per påbörjad vecka efter det att tidsfristen överskridits.
Förslag till beslut
Negativt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. §
17.
Avgift
Avgiften för beslutet är 11 664 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2022-01-19. Beslut om
förlängd handläggningstid i ärendet utfärdades 2022-03-10. Beslut angående
förhandsbesked fattades 2022-04-25, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen (2010:900). Faktura sänds separat.

Upplysningar
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan
Sökandes yttrande

2021-03-16
2022-01-19
2022-02-28

Beslutet ska skickas till
Sökanden.

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Martin Frank-Cederbom
Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-03
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Dnr LOV 2020-000952 – Ankom 2022-01-19

OD 2020-11-26
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Västerbodarna 1:59,
förhandsbesked för
nybyggnad av
enbostadshus (2021-0738)
16
2021.566 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-02-10
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2021.566 SBN

Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus
VÄSTERBODARNA 1:59 (GRÄSKÄRRSVÄGEN 41) (2021738)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus samt garage på
fastigheten Västerbodarna 1:59.
Länk till webkartan:
http://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=177825.5813819639&y=6417854.3517359&z=8&l=
222

Tillfartsväg till tomten är tänkt att anläggas från Grå-Fias väg. Åtgärden är tänkt att anslutas
till enskild anläggning för vatten och avlopp, samt anslutas till kommunal avfallshantering.
Fastigheten är, vid positivt förhandsbesked, tänkt att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får
en föreslagen storlek på ca 1 100 m2.
Förutsättningar
Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område.
För orten Västra Bodarna inklusive aktuell bebyggelseplats gäller en fördjupad översiktsplan
(FÖP). Enligt den fördjupade översiktsplanen för Västra Bodarna i Alingsås kommun
(antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26) ligger föreslagen plats inom område R8, vilket
innebär: Område för rekreation m.m. Enstaka nya byggnader prövas genom förhandsbesked
eller bygglov.
Ärendet har tidigare varit uppe för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-24 (SBN §
12). Ärendet återremitterades till förvaltningen då sakägare inte hade hörts i ärendet.
Yttranden
Med anledning av att den ansökta åtgärden är tänkt att utföras i ett område som inte
omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser har berörda sakägare underrättats om
ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ägare av fastigheterna
Bergsjödal 1:11, Bergsjödal 1:63, Bergsjödal 1:92, Lycke 1:2, Västerbodarna 1:11,
Västerbodarna 1:437, Västerbodarna 1:438, Västerbodarna 1:466, Västerbodarna 1:68,
Västerbodarna 1:76, Västerbodarna 1:79 och Västerbodarna 1:80 har bedömts vara berörda
sakägare.
Sakägarintyg, utan synpunkter eller invändningar mot den ansökta åtgärden, finns från
Bergsjödal 1:11, Bergsjödal 1:63, Bergsjödal 1:92 och Västerbodarna 1:11.
Lycke 1:2, Västerbodarna 1:438, Västerbodarna 1:68, Västerbodarna 1:76, Västerbodarna
1:79 och Västerbodarna 1:80 har inte inkommit med något yttrande.

Sida 246 av 278

Västerbodarna 1:466 skriver i sitt yttrande:
”Vi önskar att avlopp och dagvatten förs via slutna rör förbi vår fastighet ner till det dike där
även vårt reningsverk mynnar ut. Se bifogad karta med rött kryss. Detta pga. att det inte finns
något tillräckligt bra dike mellan vår fastighet och Grå-Fias väg vilket redan nu resulterar i
vattenansamlingar.”
Västerbodarna 1:437 skriver i sitt yttrande:
”Jag anser att det är viktigt att husmodellen anpassas till området, dvs att huset har en
liknande karaktär som husen runt omkring. Det vill säga ett klassiskt trähus.”
Hälsoskyddsenheten på Alingsås kommun har lämnat följande yttrande i ärendet:
”Hälsoskyddsenheten ser svårigheter att lösa en enskild avloppsanläggning inom tilltänkt
avstyckning från fastigheten Västerbodarna 1:59. Detta då området är sluttande och det finns
vattenbrunnar nedströms planerad avstyckning. Hälsoskyddsenheten anser att
avloppsituationen behöver utredas/lösas, genom avloppstillstånd, för fastigheten innan
nämnden eventuellt skulle kunna bevilja ett positiv förhandsked.”
Då samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att positivt förhandsbesked inte kan
meddelas för åtgärden, har sökande 2021-11-08 fått möjlighet att yttra sig över
förvaltningens bedömning i ärendet. Sökandes yttrande inkom 2021-11-14 och biläggs
denna skrivelse.
Bedömning
Plan- och bygglagen 4 kap. 2 § reglerar följande:
”Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för
bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för:
1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs med
hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av
samordning eller till förhållandena i övrigt,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens
karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt,
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov
eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och
a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller
b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381)
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och
4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband
med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och varken byggnadsverket
eller dess användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2018:1325).”
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Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att detaljplan behöver upprättas för den
ansökta åtgärden. Det aktuella området är väldigt attraktivt för nya bostäder och ligger i en
del av kommunen där det finns en stor efterfrågan på bostäder. Området behöver utvecklas i
ett samlat grepp genom en detaljplan, så att förutsättningar såsom kommunalt vatten och
avlopp, bebyggelsestruktur, grönstruktur, vägstandard samt infrastruktur kan hanteras i ett
större perspektiv.
Den fördjupade översiktsplanen föreskriver att enstaka åtgärder inom R8 kan prövas genom
bygglov eller förhandsbesked. Utifrån bebyggelseutvecklingen och bebyggelsetrycket i
området de senaste åren bedöms dock detaljplan nu vara nödvändig för området. Att
området bebyggs successivt, utan gemensam struktur och långsiktig plan för området
riskerar att medföra betydande svårigheter för flertalet viktiga funktioner såsom vatten och
avlopp, grönstruktur och infrastruktur. Genom en detaljplan kan kommunen noggrannare
utreda förutsättningarna för en utbyggnad av området, vilket i förlängningen leder till en mer
rationell utformning, där marken kan nyttjas på bästa möjliga sätt.
På grund av ovan nämnda behov av detaljplan för området, bedöms positivt förhandsbesked
inte kunna ges för åtgärden.

Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2021-09-30. Beslut om förlängd handläggningstid har utfärdats
2021-12-03, vilket medför att sista datum för beslut är 2022-02-11. Om inte beslut tas inom
denna tidsperiod kommer avgiften för förhandsbeskedet att reduceras med en femtedel per
påbörjad vecka efter det att tidsfristen överskridits.
Förslag till beslut
Negativt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. §
17.
Avgift
Avgiften för lovet är 20 849 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Om
byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov,
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse, expediering och
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för startbesked och arkivering
reduceras inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden
överskrider tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2021-09-30. Beslut om
förlängd handläggningstid fattades 2021-12-03. Detta innebär att den lagstadgade tidsfristen
för handläggningen på 20 veckor har överskridits med 2 veckor.
Reduktionen blir: 20 849/5 x 2 = 8 340 kr.
Avgift efter reduktion, med kostnad för startbesked och arkivering: 12 509 kr. Faktura sänds
separat.
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Upplysningar (avslag)
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.

Upplysningar (beviljat)
Förhandsbeskedet gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte
inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i framtida
bygglovsprövning.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan
Förtydligande areauppgifter
Yttrande från sökande

2021-09-11
2021-09-11
2021-09-30
2021-11-14

Beslutet ska skickas till (avslag)
Sökanden.
Beslutet skickas till (beviljat): Sökanden, Västrabodarna vägförening fk, Sakägare fk
(Bergsjödal 1:11, Bergsjödal 1:63, Bergsjödal 1:92, Lycke 1:2, Västerbodarna 1:11,
Västerbodarna 1:438, Västerbodarna 1:68, Västerbodarna 1:76, Västerbodarna 1:79,
Västerbodarna 1:80), Sakägare delg (Västerbodarna 1:466, Västerbodarna 1:437), PoIT.

Sophia Cohen
Enhetschef bygglov

Martin Frank Cederbom
Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-02-10

Sida 249 av 278

Sida 250 av 278

Sida 251 av 278

Sida 252 av 278

Sida 253 av 278

Sida 254 av 278

Sida 255 av 278

Gröneslätt 1:18,
strandskyddsdispens för
nybyggnad av
komplementbyggnad (20220123)
17
2022.111 SBN

Sida 256 av 278

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-22
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.111 SBN

Strandskyddsdispens Nybyggnad av komplementbyggnad
GRÖNESLÄTT 1:18 (GRÖNESLÄTTVÄGEN 39) (2022-123)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
Gröneslätt 1:18.
Länk till webkartan:
http://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=185691.8206756413&y=6413198.364072852&z=8&
l=222

Komplementbyggnaden avser ett garage med förråd, med en byggnadsarea på 73 m2.
Byggnaden placeras på fastighets södra del, söder om befintlig bostadsbyggnad.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
dispensskäl 1 och dispensskäl 2, d.v.s. att det aktuella området redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att platsen är väl avskild
från område närmast strandlinjen genom en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet
eller annan exploatering.

Förutsättningar
Den aktuella fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser.
Fastighetens storlek är 3 803 m2. Avståndet från åtgärden till vattnet, sjön Nären, blir ca 260
meter. Strandskyddet för sjön Nären är 300 meter.
I översiktsplanen för Alingsås kommun (antagen 2018-10-31) ligger platsen inom tertiär
skyddszon för Ömmerns vattenskyddsområde, inom ett område med hög skyddsnivå för
enskilda avlopp samt inom riksintresse friluftsliv (”Delsjö- Härskogenområdet”).
År 2020 beviljades strandskyddsdispens för tillbyggnad av huvudbyggnad och nybyggnad av
komplementbyggnad på samma fastighet, genom beslut SBN § 73, 2020-03-23. I beslutet
om strandskyddsdispens beslutades att hela fastigheten Gröneslätt 1:18 utgörs av
ianspråktagen tomtplats.
Bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger.
Komplementbyggnaden placeras inom befintlig tomtplats, som sedan tidigare är
ianspråktagen och beslutad.
Den ansökta åtgärden bedöms inte påverka riksintresset för friluftsliv negativt, då byggnaden
placeras inom befintlig ianspråktagen tomtplats. Den aktuella byggnadsplatsen bedöms inte
besitta några särskilda värden för friluftslivet.
Allmänhetens tillgång till strandområdet samt påverkan av växt- och djurliv bedöms inte
förändras av den tänkta åtgärden, då den aktuella marken sedan länge består av etablerad
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tomtmark. Fri passage till stranden är möjlig och försämras inte genom den aktuella
åtgärden.
Aktuella bestämmelser
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.
Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden
intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken.
Strandskyddet kan dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7
kap. 14 och 18 §§ miljöbalken.
Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller
byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt, (3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.
Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och 18 h §§
miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och
tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 §
miljöbalken förenas med villkor.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt
7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ekonomisk bedömning
Ej aktuellt
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad på fastigheten Gröneslätt 1:18.
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats, i enlighet med
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 73, 2020-03-23.
Avgift
Avgiften för strandskyddsdispensen är 11 592 kr, i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura sänds separat.

Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov
och/eller startbesked utfärdats.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från
delgivning.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Ansökan om strandskyddsdispens
Situationsplan
Foto, föreslagen utformning

2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08

Beslutet ska skickas till
Sökanden, Länsstyrelsen.

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Martin Frank Cederbom
Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-03
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Dnr LOV 2022-000123 – Ankom 2022-02-08
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Dnr LOV 2022-000123 – Ankom 2022-02-08
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Lo 1:22,
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-22
Josephine Bruhn

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.108 SBN

Strandskyddsdispens Nybyggnad av enbostadshus LO
1:22 (2021-949)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-11-15 och avser Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten LO 1:22. Bostadshuset är tänkt att uppföras i ett plan om ca 200 kvm.
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=184179.1307000001&y=6438548.54985&z=9&l=2
22,218

Fastighetens storlek är 2259,0m2. Avståndet från byggnationen till vattnet, sjön Anten, blir ca
190 meter. Strandskyddet för sjön Anten är 300 meter.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
att det aktuella området är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom bebyggelse.
Förutsättningar
Den aktuella fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd 300 m från sjön Anten.
Byggnadsplatsen utgörs av naturmark i form av delvis äldre kalhygge, träd och blockterräng
med tidvis berg i dagen.
Strandskyddsdispens samt förhandsbesked gavs för nybyggnation av enbostadshus på
samma plats 2015 och i samband med det avstyckades fastigheten från Lo 1:4.
Länsstyrelsens diarienummer 526-5878-2015
Alingsås diarienummer 2013-0515
Bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att dispensskäl enligt punkt 2 föreligger.
Den ansökta åtgärden bedöms placeras väl avskilt från området närmast strandlinjen genom
befintlig bebyggelse. Som tomtplats får tas i anspråk hela den befintliga fastigheten.
Platsen för byggnationen bedöms inte besitta några höga naturvärden och åtgärden bedöms
inte påverka växt- eller djurlivet i området. Allmänhetens tillgång till strandområdet förändras
inte av den tänkta åtgärden.
Aktuella bestämmelser
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.

Sida 264 av 278

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden
intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken.
Strandskyddet kan dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7
kap. 14 och 18 §§ miljöbalken.
Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller
byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt, (3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.
Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och 18 h §§
miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och
tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 §
miljöbalken förenas med villkor.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt
7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ekonomisk bedömning
Ej aktuell
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus och garage på fastigheten Lo 1:22.
Hela fastighetens yta får tas i anspråk som tomtplats.
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Avgift
Avgiften för strandskyddsdispensen är 11 424 kr, i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura sänds separat.

Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan
startbesked utfärdats.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från
delgivning.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Ansökan om strandskyddsdispens
Situationsplan
Översiktskarta

Ankomststämplad
2022-03-06
2022-03-06
2022-03-21

Beslutet ska skickas till
Sökanden; Länsstyrelsen

Sophia Cohen
Enhetschef bygglov

Josephine Bruhn
Bygglovshandläggare
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strandskyddsdispens för
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-22
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.109 SBN

Strandskyddsdispens Nybyggnad av förråd och ändring av
gäststuga VÄSTERBODARNA 1:482 (SVINGELS VÄG 12)
(2022-21)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad samt utvändig
ändring av befintlig komplementbyggnad på fastigheten Västerbodarna 1:482.
Länk till webkartan:
http://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=177608.7340890279&y=6419015.12248436&z=9&l
=222

Nybyggnaden av komplementbyggnad avser en förrådsbyggnad på ca 16 m2 som uppförs
på fastighetens norra del, delvis på samma plats där det finns en befintlig förrådsbyggnad
som är tänkt att tas bort.
Den utvändiga ändringen avser flytt av en yttervägg ca 1 meter inåt tomten (österut) på den
befintliga gäststuga som ligger i fastighetens nordvästra hörn. I samband med flytten av
väggen kommer de fönster och dörrar som finns i det aktuella väggpartiet få en annan
utformning. I samband med detta kommer även kommunalt avlopp anslutas till byggnaden,
byggnaden är dock även fortsättningsvis avsedd att användas som gäststuga.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
dispensskäl 1, d.v.s. att det aktuella området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften.

Förutsättningar
Den aktuella fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser.
Fastighetens storlek är 1 599 m2. Avståndet från åtgärderna till vattnet, sjön Mjörn, är ca 15
respektive 35 meter. Strandskyddet för sjön Mjörn är 300 meter.
I översiktsplanen för Alingsås kommun (antagen 2018-10-31) ligger platsen inom ett område
med inventerade höga naturvärden, inom ett område med lövskogsinventering, inom ett
sammanhängande område med värdefull natur, inom en värdefull kulturmiljö, inom ett
område med hög skyddsnivå för enskilda avlopp samt inom riksintresse för naturvård
(område ”Anten - Mjörn”).
För orten Västra Bodarna inklusive aktuell fastighet finns en fördjupad översiktsplan (FÖP).
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Västra Bodarna i Alingsås kommun (antagen av
kommunfullmäktige 2014-03-26) ligger föreslagen plats inom område R3, vilket innebär:
Område med stort kultur- och rekreationsvärde. Ingen ny bebyggelse.
Bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger.
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Komplementbyggnaden, förrådet, placeras inom befintlig tomtplats som sedan tidigare är
ianspråktagen och beslutad.
Ändringen av befintlig gäststuga bedöms inte påverka allmänhetens upplevda eller fysiska
tillgång till området. Ändringarna av fasaden sker in mot befintlig tomtplats.
Den ansökta åtgärden bedöms inte påverka riksintresset för naturvård eller övriga
naturvärden negativt, då åtgärderna utförs inom befintlig ianspråktagen tomtplats.
Åtgärderna är inte heller av den omfattning att de kan få någon betydande påverkan på
omgivningen eller omgivande natur. De för åtgärderna aktuella platserna bedöms inte besitta
några särskilda naturvärden.
Allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms inte förändras av de tänkta åtgärderna, då
den aktuella marken sedan länge består av etablerad tomtmark.
Den fördjupade översiktsplanen rekommenderar att det inte ska tillkomma någon ny
bebyggelse i det aktuella området. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock tolkningen att
detta inte berör komplementbyggnader, utan enbart nyetablering av bostäder och/eller
verksamheter.
Aktuella bestämmelser
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.
Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden
intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken.
Strandskyddet kan dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7
kap. 14 och 18 §§ miljöbalken.
Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller
byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt, (3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.
Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och 18 h §§
miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och
tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 §
miljöbalken förenas med villkor.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt
7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
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3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Ekonomisk bedömning
Ej aktuellt
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad och utvändig ändring av komplementbyggnad på fastigheten
Västerbodarna 1:482.
Hela fastigheten Västerbodarna 1:482 får tas i anspråk som tomtplats.
Tomtplatsavgränsning redovisas därför inte separat.
Avgift
Avgiften för strandskyddsdispensen är 11 592 kr, i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura sänds separat.

Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov
och/eller startbesked utfärdats.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från
delgivning.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Ansökan om strandskyddsdispens
Situationsplan
Fasadritning, gäststuga
Plan- och sektionsritning, gäststuga
Plan-, fasad- och sektionsritning, förråd

2022-01-12
2022-01-12
2022-01-12
2022-01-12
2022-01-12
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Beslutet ska skickas till
Sökanden, Länsstyrelsen.

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Martin Frank Cederbom
Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-03
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