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Ny översiktsplan för Alingsås kommun - antagande
Ärendebeskrivning
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för dess
mark- och vattenanvändning. Nu gällande översiktsplan för Alingsås kommun antogs 1998
och är i många avseenden inaktuell. Med anledning av detta beslutade kommunfullmäktige
den 15 juni 2011 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till
översiktsplan för Alingsås kommun.
Förvaltningens yttrande
Nedan yttrande har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret.
Förslag till ny översiktsplan för Alingsås har efter samrådstiden ställts ut under två perioder.
Vid första tillfället ställdes planen ut under tiden 7 februari – 5 april 2017. Översiktsplanen
återremitterades därefter av kommunstyrelsen 2017-05-29, § 97, med anledning av att
hänsyn ej tagits till beslutad flerårsstrategi med tillhörande tillväxtprogram samt att
kommunstyrelsens yttrande ej tagits i beaktande i förslaget. Samhällsbyggnadskontoret har
därefter reviderat översiktsplanen i enlighet med kommunstyrelsens återremiss som
framförts i en 9-punktslista (KS 2017-04-03, § 64), samt enligt ny flerårsstrategi 2018-2020
med tillhörande tillväxtprogram 2018-2027.
Efter revideringen har förslag till ny översiktsplan för Alingsås på nytt varit utställt under tiden
23 maj – 19 augusti 2018. Under denna period genomfördes tre ”Öppet hus”, ett i norra
kommundelen, ett i södra kommundelen och ett i staden, för utbyte av information och
synpunkter. Översiktsplanen har även funnits tillgänglig på kommunens bibiliotek, i
receptionen till samhällsbyggnadskontoret på Sveagatan 12, i kommunledningskontorets
entré i Rådhuset samt digitalt via kommunens hemsida.
Drygt 40 yttranden med synpunkter har inkommit, varav den övervägande delen kommer
från intresseföreningar, företag och privatpersoner. Övriga yttranden kommer från
myndigheter, kommunala bolag, en grannkommun och ett politiskt parti. Sammantaget har
inkomna yttranden inte lett till någon omfattande bearbetning av planen. Den föreslagna
huvudinriktningen föreslås ligga fast.
Länsstyrelsen, vars yttrande är statens samlade uppfattning om översiktsplanen, välkomnar
att kommunen tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan. Länsstyrelsen bedömer att planen
ger god vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, att berörda riksintressen kan
tillgodoses samt att frågor som berör mark- och vattenområden angränsande till andra
kommuner kan samordnas på ett lämpligt sätt.
Länsstyrelsen pekar i sitt yttrande på ett antal områden där ändringar eller kompletteringar
behöver göras. Dessa ändringar och kompletteringar har gjorts där det varit möjligt. Vissa
rekommendationer är av sådan art att frågorna istället får beaktas vid framtagande av
fördjupningar eller tillägg till översiktsplanen eller då översiktsplanen ska aktualiseras.
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Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanen inte tillräckligt kan visa hur ett område för
landsbygdsutveckling (LIS) i Långared är förenligt med 7 kap. 18 e § första stycket MB, och
därför inte kan godkännas. Med anledning av detta har LIS-området vid Bruks udde i
Långared återgått till tidigare status som ”fråga om exploatering utreds i detaljplan”. I
översiktsplanen föreslås en LIS-utredning tas fram som ett tillägg till översiktsplanen, där mer
djupgående analyser och redovisningar kan göras över lämpliga platser för
landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Av övriga yttranden är det flera som berör nya bebyggelseområden i, eller strax utanför
Alingsås tätort, som inte finns med i tillväxtprogrammet. Dessa pekas därför inte heller ut i
den här översiktsplanen, för att fullfölja synkroniseringen mellan tillväxtprogram och
översiktsplan enligt kommunstyrelsens återremiss.
Ett flertal yttranden handlar om en vägsträckning strax sydväst om det område i Bolltorp som
är utpekat som ”utbyggnad, huvudsakligen bostäder”. Yttrandena rör bland annat geoteknik,
kulturmiljö, infrastruktur och naturvärden, vilket är frågor som får utredas närmare i eventuellt
kommande program/detaljplan.
Ett antal yttranden rör Sollebrunns utveckling och brist på bl a verksamhetsmark, översyn av
de offentliga miljöerna, samt uppföljningen av visionerna från ÖP95. I översiktsplanen
belyses ett behov av ny fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för orten, där
markanvändningen kan ses över och studeras mer fördjupat.
FÖP Västra Bodarna antogs 2014 och fortsätter gälla även efter att denna översiktsplan
antagits. Vindbruk – Tematiskt tillägg till ÖP -95 antogs 2011 och kommer att aktualiseras
som en del i den nya översiktsplanen i samband med att denna antas.
FÖP Ingared-Hemsjö, FÖP Ödenäs och FÖP Bjärkeorterna är inaktuella och ersätts av
denna översiktsplan till dessa att en ny fördjupning antas.
FÖP stadskärnan antogs 2001 och FÖP Staden Alingsås antogs 2008. Båda dessa är
inaktuella, framför allt avseende rekommendationer för mark- och vattenanvändning, och
ersätts därför i sin helhet av denna översiktsplan. FÖP staden Alingsås och FÖP
stadskärnans förutsättningar och utgångspunkter samt planförslag och konsekvenser
kvarstår som kunskapsunderlag till dess att ny fördjupning antas, inklusive bilagorna
Kulturhistorisk inventering, Trafiktaktik och Utformningsprogram.
Översiktsplanens digitala kartlager rekommendationer respektive mark- och
vattenanvändning kommer inte att förändras efter det att översiktsplanen slutgiltigt antagits.
Dessa kartlager är de som visar på kommunens intentioner avseende mark- och
vattenanvändning. Övriga digitala kartlager kommer att uppdateras löpande. Med de
förändringar som redovisas i utställningsutlåtandet läggs förslaget till översiktsplan för
Alingsås kommun fram till kommunfullmäktige för antagande.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Upprättat utställningsutlåtande, upprättade konsekvenser samt förslag till översiktsplan med
tillhörande kartor antas.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en LIS-utredning som ett tillägg till
översiktsplanen.

Kommunfullmäktige beslutar att FÖP staden Alingsås och FÖP stadskärnans förutsättningar
och utgångspunkter samt planförslag och konsekvenser kvarstår som kunskapsunderlag till
dess att nya fördjupningar antas, inklusive bilagorna Kulturhistorisk inventering, Trafiktaktik
och Utformningsprogram.
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