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INLEDNING
INNEBÖRD
En övergripande planprioritering är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriteringen tas upp årligen
eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.

PRIORITERING
Planprioriteringen anger vilka översiktsplaner, program och detaljplaner som samhällsbyggnadskontoret ska starta eller arbeta vidare med under kommande år. Prioriteringen omfattas av ett
textdokument som beskriver de grundläggande förutsättningarna för prioriteringen. Dessutom
innehåller dokumentet en sammanfattande lista över prioriterade planer och en kort beskrivning av
varje projekt.
Översiktsplanerna utgår från kommunens behov av övergripande mål och strategier. Programmen
utgår från kommunens behov av övergripande studier inför kommande detaljplaneläggningar och
detaljplanerna utgår från vilka projekt som har fått positiva planbesked och vilka områden som ska
utvecklas till exempel utifrån de program som finns i kommunen.

KOMMUNALT PLANMONOPOL
I Sverige har kommunerna planmonopol. Det är en del av det kommunala självstyret och innebär i
korthet att det är kommunen som bestämmer hur marken ska användas inom kommunen. Det är
bara genom kommunala beslut som översiktsplaner, program och detaljplaner kan antas. Planerna
tas fram i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL).

BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR
PBL

~

Plan- och bygglagen			

MMD ~

Mark- och miljödomstolen

KF

~

Kommunfullmäktige				

MÖD ~

Mark- och miljööverdomstolen

KS

~

Kommunstyrelsen				

ÖP

~

Översiktsplan

SBN ~

Samhällsbyggnadsnämnden		

FÖP

~

Fördjupning av översiktsplan

SBK

~

Samhällsbyggnadskontoret		

DP

~

Detaljplan

KLK

~

Kommunledningskontoret			

OB

~

Områdesbestämmelser
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BEREDNING OCH ANTAGANDE
Översiktsplaner, program och detaljplaner bereds och beslutas politiskt av samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vilken nämnd som bereder och antar respektive
plan styrs av dess innehåll och omfattning.

Tillväxtplaner och planer av strategisk betydelse;
Tillväxtplaner och planer av strategisk betydelse bereds av kommunstyrelsen och antas av
kommunfullmäktige. Det innebär att kommunstyrelsen beslutar om samråd och granskning och att
samhällsbyggnadsnämnden, liksom övriga berörda nämnder, är remissinstans under dessa skeden.
Kommunfullmäktiges beslut om antagande föregås av kommunstyrelsens beredning.

Samråd

Granskning

Antagande

KS

KS

KF

Beredning och antagande av tillväxtplaner och planer av strategisk betydelse

Övriga planer med utökat förfarande;
Övriga planer som tas fram med utökat planförfarande bereds av kommunstyrelsen och antas av
kommunfullmäktige. Det innebär att kommunstyrelsen beslutar om samråd och granskning och att
samhällsbyggnadsnämnden, liksom övriga berörda nämnder, är remissinstans under dessa skeden.
Kommunfullmäktiges beslut om antagande föregås av kommunstyrelsens beredning.

Samråd

Granskning

Antagande

KS

KS

KF

Beredning och antagande av övriga planer med utökat förfarande

Övriga planer med standardförfarande;
Övriga planer som tas fram med standardförfarande bereds och antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om samtliga planskeden (samråd, granskning
och antagande) och att kommunstyrelsen, liksom övriga berörda nämnder, är remissinstans vid
samråd och granskning.

Samråd

Granskning

Antagande

SBN

SBN

SBN

Beredning och antagande av övriga planer med standardförfarande
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OLIKA PLANER - OLIKA DETALJERINGSGRADER
ÖVERSIKTSPLAN OCH FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som
omfattar hela kommunen och som visar grunddragen i
användningen av kommunens mark- och vattenområden.
Den redovisar även hur bebyggelsen ska utvecklas,
genom såväl nybyggande som bevarande. Översiktsplanen ska också visa hur så kallade riksintressen ska
tillgodoses inom kommunen.
En översiktsplan kan även tas fram för en tätort. Detaljeringsgraden är då mycket noggrannare och den kallas
då för en fördjupad översiktsplan (FÖP).
Både den kommuntäckande och de fördjupade översiktsplanerna är styrande dokument som anger riktlinjer
för hur kommunen ska utvecklas. Som planer är de dock
inte juridiskt bindande.
Utsnitt ur en fördjupad översiktsplan

DETALJPLAN
Genom detaljplanen regleras bl.a. markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj, t.ex.
om marken ska bebyggas med bostäder, verksamheter eller handel, vilken storlek, höjd, avstånd från
hus till tomtgräns eller taklutning som bygganden får
ha. En grundregel är att inte reglera mer än vad som
anses nödvändigt. En gällande detaljplan styr i regel
om bygglov kan beviljas eller inte. Detaljplanen är ett
juridiskt bindande dokument som gäller tills dess att
den upphävs eller ersätts av en ny.
Ska en mindre justering eller ändring göras jämfört med
gällande detaljplan behöver inte alltid en helt ny detaljplan tas fram. Ofta räcker det att ändra gällande detaljplan genom en så kallad planändring. Förfarandet är
detsamma, men eftersom många av de stora frågorna
redan är utredda i tidigare planarbete innebär det vanligtvis en enklare process. Syftet med planen behöver
dock överensstämma med gällande detaljplan för att
en planändring ska vara motiverad.
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Utsnitt ur en detaljplan

FRÅN ÖVERSIKTSPLAN TILL BYGGLOV

Översiktsplan

Fördjupning av

Detaljplan

Bygglov

översiktsplan

PLANPROCESSEN FÖR DETALJPLAN
Syftet med planprocessen är att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. Under planarbetet ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Synpunkter ska inhämtas av dem
som berörs av förslaget. Även statliga myndigheter och kommunala förvaltningar ges tillfälle att
lämna synpunkter.

1. Planbesked
Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan göra en ansökan om planbesked hos samhällsbyggnadsnämnden. Beslut om planbesked ges senast fyra månader från det
att fullständiga handlingar inkommit.
En ansökan om planbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om marken är lämpad
för detaljplaneläggning enligt gällande styrdokument. Vid positivt planbesked prövas det föreslagna ändamålet i en detaljplaneprocess. Planbeskedet innebär ingen garanti för att planen kommer
att antas. Varje detaljplaneprocess innebär en prövning av ett stort antal faktorer. Kommunen kan
därför aldrig på förhand utlova att en detaljplan med ett visst innehåll kommer att vinna laga kraft.
Den sökande och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.
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2. Program för detaljplan
Vid behov kan detaljplanen behöva grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för området.
Ett program tas oftast fram för större områden för att
lägga fast en struktur för nya gator, bebyggelseområden, rekreationsområden och service etc. Syftet med
programmet är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa principiella riktlinjer samt visa alternativa förslag
och lösningar på problem. Vid ett samrådsskede ges
möjlighet för statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och allmänhet att lämna synpunkter på förslaget. Efter eventuella justeringar kan programmet antas.
Därefter tas det fram en etappindelning för en eller flera
detaljplaner.
Utsnitt ur ett program för detaljplan

Detaljplan
En detaljplan tas i huvudsak fram med två olika förfaranden, standardförfarande eller utökat förfarande. Detaljplaner som är förenliga med gällande översiktsplan och som inte bedöms vara betydande intresse för allmänheten tas som regel fram med standardförfarandet. Detaljplaner som inte
är förenliga med gällande översiktsplan och/eller som bedöms vara av betydande intresse för allmänheten, tas fram med utökat förfarande. Val av förfarande påverkar bland annat planprocessen
något samt beslutande nämnd för antagande av planen.

3. Samråd
Ett planförslag tas fram och skickas ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och berörd allmänhet. I detta skede är det störst möjlighet att kunna påverka planens innehåll
och utformning. Ju längre fram planarbetet kommer, desto fler förutsättningar blir av naturliga skäl
låsta. Synpunkter lämnas skriftligt till samhällsbyggnadnämnden. Både positiva och negativa synpunkter är viktiga för planens utformning.

4. Granskning
Efter samrådstiden bearbetas planförslaget och skickas därefter åter ut på granskning till statliga
myndigheter, kommunala förvaltningar och berörd allmänhet. Synpunkter lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter är viktiga för planens utformning.
Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna från samrådet och granskningen i ett så kallat
granskningsutlåtande.
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5. Antagande
Efter granskningsskedet kan detaljplanen antas. De som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda
meddelas om att planen har antagits och information om hur man kan överklaga beslutet.

6. Överklagande
De som är berörda och som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har
tillgodosetts, har rätt att överklaga antagandebeslutet.
Överklagandet ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor efter planens antagande.
Mark- och miljödomstolen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens beslut
kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans.

7. Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tidigast tre veckor efter antagandet. När planen vunnit
laga kraft gäller den fram till dess att den upphävs eller
ersätts av en ny detaljplan. När detaljplanen vunnit laga
kraft kan fastigheter bildas som överensstämmer med
den nya planen och bygglov kan beviljas.
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Samhällsbyggnadskontoret
och politiska nämnder

PLANPROCESS
DETALJPLAN

Statliga myndigheter,
kommunala förvaltningar &
allmänhet

PBL
1. En ansökan om planbesked kommer in
från sökande och behandlas. Ansökan ges
antingen positivt eller negativt besked. Vid
positivt besked fortsätter planprocessen
(steg 2-7).
2. Ett eventuellt programarbete tas fram om
planen omfattar ett större område. Det kan
också vara nödvändigt med ett program om
platsen är mycket komplex eller om syftet
inte överensstämmer med kommunens ÖP.

PLANBESKED

PROGRAM FÖR DP

Synpunkter hämtas från myndigheter,
förvaltningar och allmänhet.

DETALJPLAN

3. Ett förslag till detaljplan tas fram
och skickas ut för samråd. Inkomna
yttranden behandlas.

Samråd

Synpunkter hämtas från myndigheter,
förvaltningar och allmänhet.

4. Planförslaget justeras och skickas
ut för granskning. Inkomna yttranden
behandlas.

Granskning

Synpunkter hämtas från myndigheter,
förvaltningar och allmänhet.

5. Efter granskning kan planen tas för
antagande.

6. Beslutet får överklagas av den som senast
under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.
Det ska göras inom tre veckor från det att
planen antogs.
7. Om ingen överklagar vinner beslutet
om att anta detaljplanen laga kraft.

Antagande

ÖVERKLAGANDE

LAGA KRAFT
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Vid ett eventuellt överklagande kommer
MMD/MÖD granska kommunens
antagandebeslut.

Bygglovshandlingar kan nu lämnas in
till Samhällsbyggnadsnämnden.

TILLVÄXTPROGRAM OCH ÖVERSIKTSPLAN SOM
UTGÅNGSPUNKT
TILLVÄXTPROGRAMMET
Tillväxtprogrammet är en del av kommunens flerårsstrategi och pekar ut färdriktningen för var och
hur kommunen ska växa de kommande åren till och med år 2028. I tillväxtprogrammet anges de
politiska prioriteringar som ligger till grund för den kommunala planeringen, i form av utpekade
utvecklingsprojekt och expansionsinvesteringar.

Teckenförklaring

Utdrag ur Alingsås kommuns flerårsstrategi, antagen av KF 12 december 2018, § 226

ÖVERSIKTSPLANEN
Många områden som planeras i kommunen tar även sin utgångspunkt i den kommunövergripande
översiktsplanen från 2018.
Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som på ett översiktligt sätt redovisar hur bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Översiktsplanen
är rådgivande för efterföljande beslut som rör mark- och vattenanvändningen såsom detaljplaner
och bygglov. Även andra myndigheter använder sig av översiktsplanen som underlag för beslut som
har anknytning till mark- och vattenanvändningen.
Planläggningen ska enligt plan- och bygglagen syfta till att mark- och vattenområden används för
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för. I översiktsplanen görs avvägningar mellan
olika allmänna intressen, och företräde ska ges åt sådan mark- och vattenanvändning som från
allmän synpunkt medför en god hushållning.
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Teckenförklaring

Utdrag ur Alingsås kommuns översiktsplan, antagen av KF 31 oktober 2018, § 182
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ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING
Utgångspunkten för arbetet med den fysiska planeringen är att Alingsås är en kommun som växer.
Det innebär dels att kommunens mål och marknadskrafter driver tillväxt som fodrar planering och
dels att tillväxten i sig kräver planering för att säkerställa att den sker på ett långsiktigt hållbart sätt,
så att Alingsås är och förblir en attraktiv kommun och region att leva och verka i.

BOSTÄDER
I enlighet med tillväxtprogrammet är det långsiktiga målet att skapa minst 1000 nya bostäder fram
till år 2028.
För att uppnå målet behöver kommunen driva större stadsutvecklingsprojekt där det ryms ett stort
antal nya bostäder, likt de som pekas ut i tillväxtprogrammet. Även andra mindre projekt som genererar
bostäder kommer att vara värdefulla inslag för att nå kommunens långsiktiga mål. Därför är bostadsbyggnation genom förtätning även fortsättningsvis viktigt. Det innebär att bebygga luckor i staden
och förtäta den bebyggda miljön så att inte bara nya områden tas i anspråk för bostadsbyggnation.

NÄRINGSLIV, HANDEL OCH KONTOR
Alingsås är en del i en snabbt växande region. Det råder konkurrens om både arbetskraft och nyetableringar inom regionen. Kommunen har behov av att planlägga mark för verksamheter, handel och
kontor. Det är viktigt att Alingsås kommun har planlagd mark att erbjuda företag som vill etablera sig
eller växa i kommunen. Genom översiktlig planering kan kommunen studera var dessa etableringar
är lämpliga att ligga, så att en sådan utbyggnad blir medveten och långsiktig.

TEKNISK INFRASTRUKTUR
Inom ramen för de större stadsutvecklingsprojekten som har påbörjats ingår att utreda och planlägga
nya vägar i Alingsås. Dessa ska knyta samman olika delområden och förebygga barriärer.
En grundläggande förutsättning för kommunens tillväxt är att kommunen kan omhänderta såväl
bostäder som verksamheters spillvatten. Reningsverket i Nolhaga har omfattande renoveringsbehov.
Uppdraget att ändra detaljplanen så att en ombyggnation kan möjliggöras är en av de prioriterade
planerna för samhällsbyggnadskontoret under det kommande året.

KOMMUNAL SERVICE
I takt med de senaste årens planläggning och byggande av fler bostäder har behovet av att planera
för kommunal service ökat, framför allt förskolor i centrumnära lägen.
Föreningslivet är stort inom kommunen och det är viktigt att det finns ytor och lokaler där föreningarna
kan verka och utvecklas.

ALLMÄNNA FRIYTOR
Alingsås växer och förtätas och det är viktigt att säkerställa tillräckligt stora offentliga friytor och
rekreationsområden såväl i lummig natur som vid strandlinjer.
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AVGIFTER
Kostnaden för planbesked tas ut enligt kommunens fastställda taxa. Kostnaden för att ta fram en
detaljplan regleras vanligtvis i ett planavtal mellan samhällsbyggnadskontoret och exploatören.
Utöver planarbetet tillkommer kostnad för grundkarta och fastighetsförteckning samt eventuella
utredningskostnader etc. Samtliga kostnader står i huvudsak den sökande för.

TIDPLANER
Den tidsåtgång som ett planarbete tar är olika lång beroende på planens prioritet, komplexitet
och allmänna intresse. Eftersom planen ska beredas politiskt i flera olika steg samt ska samrådas
och granskas av berörda, så tar planarbetet oundvikligt en viss minsta tid. Om planarbetet löper
på som planerat tar ett program för detaljplan ca 1-2 år att ta fram och för en detaljplan ca 1-3 år.
Faktorer som påverkar tidplanen, vilka både kan förkorta och förlänga den, är antalet planer som
prioriteras samtidigt, planens storlek och komplexitet samt hur stort allmänt intresse den har. Viktigt i processen är också yttre omgivningsfaktorer, såsom överenskommelser och avtal, pågående
arbeten och utredningar etc.

Kungsgatan i Alingsås innerstad								
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PÅGÅENDE OCH VÄNTANDE PROJEKT
Under senare år har intresset av att utveckla Alingsås kommun varit stort bland exploatörer och det
finns många projekt som har fått positivt planbesked och väntar på att få starta detaljplanarbete.
I dagsläget arbetar samhällsbyggnadskontoret med drygt 20 planer av varierande storlek och innehåll.
Ca 20 planer väntar på tillgängliga resurser i form av handläggare för att kunna startas upp. 13 planer
inväntar pågående arbeten, till exempel på att program för detaljplan ska tas fram eller utredningar
ska bli klara etc. En del av dessa planer är inte heller längre aktuella eftersom förutsättningarna har
ändrats.
Under 2019-2020 uppskattas upp mot 10 nya planer att startas upp.

PROJEKTLISTA OCH PLANPRIORITERING FÖR
2019-2020
Planprioriteringen för 2019-2020 är en viktig del i planeringskedjan som medverkar till att stadens
utbyggnad följer såväl tillväxtprogrammet som översiktsplanen och övriga mål och strategier för
kommunen. Totalt omfattar den 56 st planer. Genom den planering som samhällsbyggnadskontoret
åtar sig kommande år, förverkligas de politiska besluten om var och hur kommunen fysiskt ska växa
på ett långsiktigt hållbart sätt.

PRIORITERINGSORDNING
Nedan redovisas samtliga planer som samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att genomföra.
Utgångspunkten i prioriteringen är att samtliga påbörjade planer ska slutföras. Dessa planer är
markerade med rosa färg. I takt med att planer antas kan nya planer startas upp. De planer som
väntar på uppstart under senare delen av 2019 är markerade med ljusgrön färg. De planer som
beräknas startas upp år 2020 är markerade med ljusblå färg. För de planer som beräknas starta
efter 2020 är markerade med lila färg. Det finns även planer som inte har fått någon prioritering, vilka
är markerade med vit färg. Dessa planer lyfts in i prioriteringen när det inte längre finns anledning
till att avvakta uppstart.
Förutom att prioriteringen utgår från att påbörjade planer även ska slutföras, så ska de planer som
kategoriseras som tillväxtplaner och strategiska planer, prioriteras högre än övriga planer. Övriga
planer prioriteras utifrån nytta och behov från såväl kommunalt perspektiv som för den enskilda
intressenten. Även innehållet och resurser på samhällsbyggnadskontoret påverkar tilldelning och
uppstart av varje enskild plan inom rådande prioritering.
Tillväxtplaner är de planer som har sin utgångspunkt i gällande tillväxtprogram där de utgör så kallade
utvecklingsområden. Det är framför allt kommunal mark som tas i anspråk.
Strategiska planer är de planer som anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen
i kommunen. Exempel på sådana planer är ÖP och FÖP.
Resterande planer kategoriseras som Övriga planer. Dessa planer utgör inte så kallade utvecklingsområden i gällande tillväxtprogram och de utgör inte heller några strategiska planer enligt definitionen
ovan.
Angiven numrering på följande planer är utan inbördes ordning.
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FÖLJANDE PLANER AVSES FORTSÄTTA och/eller 			
PÅBÖRJAS 2019-2020
TILLVÄXTPLANER (7 st)
Planer som har sin utgångspunkt i gällande tillväxtprogram. De tas fram med utökat förfarande i
och med att de utgör planer som är av principiell beskaffenhet enligt PBL eller är av större vikt. De
kan även medföra betydande ekonomiska åtaganden för kommunen.
Planerna bereds av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige.
1. Program, Mjörnstranden (rekreation, idrott och bostäder etc.)
2. Program, Norra Verksamhetsområdet inkl. Norra Länken i Bälinge (verksamheter, väganslutningar)
3. Detaljplan, Logistikverksamhet inom Norra Verksamhetsområdet i Bälinge (verksamheter)
4. Program, Södra Stadsskogen inkl. Södra Stadsskogsgatan och del av Södra Länken (bostäder,
väganslutningar, kommunal service, etc.)
5. Detaljplan, Norra Stadsskogen, etapp 4 och 5 i Stadskogen (bostäder, kommunal service, trafik etc.)
6. Utredning, Lokaliseringsprövning för Norra Bolltorp (jordbruksmark / bostäder)
7. Detaljplan, Krangatans förlängning och GC-väg vid Borgens gata i Kristineholm (väganslutningar)

STRATEGISKA PLANER (2 st)

		

Planer som anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen. De tas fram likt utökat
planförfarande i och med att de utgör planer av principiell beskaffenhet enligt PBL.
Planerna bereds av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige.
8. Fördjupning av översiktsplanen, FÖP Staden Alingsås
9. Översiktsplan, Uppdatering av ÖP-18 (LIS-områden och klassning av jordbruksmark)

ÖVRIGA PLANER SOM TAS FRAM MED UTÖKAT FÖRFARANDE (5 st)
Planer som inte har sin utgångspunkt i gällande tillväxtprogram eller som inte anger mål, strategier
och inriktning för den fysiska planeringen. Planerna tas fram med utökat förfarande i och med
att de utgör planer som är av principiell beskaffenhet enligt PBL eller är av större vikt. De kan
också vara planer som inte är förenliga med gällande översiktsplan och/eller de bedöms vara av
betydande intresse för allmänheten. De kan också medföra betydande ekonomiska åtaganden för
kommunen.
Planerna bereds av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige.
10. Detaljplan, Norra Stadsskogen, etapp 3 “Kavlås Äng” i Stadsskogen/Kavlås (bostäder, trafik)

Pågående planer/program

Planer som avses starta 2020

Planer som avses starta 2019

Planer som avses starta efter 2020
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Planer utan
prioriteringsordning

11. Detaljplan, Förskola vid Nolhaga Allé (kommunal service)
12. Detaljplan, Kabom, Västra Ringgatan/Kungsgatan i Centrum (verksamheter, kontor, bostäder etc.)
13. Detaljplan (ev. program), Stationsområdet i Centrum (ökad tillgänglighet, parkering etc.)
14. Detaljplan, Laggarebacken, låglänt del (bostäder)

ÖVRIGA PLANER SOM TAS FRAM MED STANDARDFÖRFARANDE (29 st)
Planer som inte har sin utgångspunkt i gällande tillväxtprogram eller som inte anger mål, strategier
och inriktning för den fysiska planeringen. Planerna tas fram med standardförfarande eftersom de
är förenliga med översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är
av stor betydelse. De kan medföra ekonomiska åtaganden för kommunen, dock inte betydande.
Planerna bereds och antas av samhällsbyggnadsnämnden.
15. Detaljplan, Östra Ringgatan, Jägaren 10 i Centrum (bostäder)
16. Detaljplan (planändring), Ferievägen, Krönet 2 i Lövekulle (avstyckning - småhustomt)
17. Detaljplan, Ingareds handel (handel, bostäder, centrumverksamhet etc.)
18. Detaljplan (planändring), Västra Långgatan, Bladet 5 i Sörhaga (ändrad markanvändning - parkering)
19. Detaljplan (planändring), Frostvägen, del av Nolby 38:24 (bostäder)
20. Detaljplan (planändring), Färgenvägen i Röhult (ändrad markanvändning - bostäder)
21. Detaljplan, Omvandlingsområde Saxebäcken (bostäder)
22. Detaljplan, Omvandlingsområde Färgens östra strand i Sundet - Skämningared m.fl. (bostäder)
23. Upphäva områdesbestämmelser, Snasenvägen, Boråsen 1:8 m.fl. vid sjön Anten (större byggrätter)
24. Detaljplan (planändring), Nolhaga Reningsverk (om- och tillbyggnad av reningsverket)
25. Detaljplan (planändring), Sveagatan, Hemköp i Kullingsberg (tillbyggnad av befintlig handel)
26. Detaljplan, Kungsgatan, Equmeniakyrkan i Centrum (om- och tillbyggnad av kyrkolokal)
27. Detaljplan (planändring), Tallbackegatan, Skogsslänten 2 i Stadsskogen (avstyckning - småhustomt)
28. Detaljplan, Varsjövägen södra delen, Tuvebo 1:64 m.fl. (bostäder)
29. Detaljplan, Bryngeskogsvägen, Stadsskogen 2:122 m.fl. (bostäder)
30. Detaljplan, Östra Ringgatan, Hjorten 4 i Centrum (bostäder)
31. Detaljplan, Gräskärrsvägen / Furutjärnsvägen, Västerbodarna 1:292 i Västra Bodarna (bostäder)
32. Detaljplan, Kyrkvägen, Hagtornsslätt 1:52 i Västra Bodarna (bostäder)
33. Detaljplan, Prostens väg, Västerbodarna 1:18 i Västra Bodarna (bostäder)

Pågående planer/program

Planer som avses starta 2020

Planer som avses starta 2019

Planer som avses starta efter 2020
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Planer utan
prioriteringsordning

34. Detaljplan (planändring), Mjölnaregatan 7, Fregatten 4 (komplementbyggnad, plank)
35. Detaljplan (planändring), Köpmansgatan, Falken 6 m.fl. i Klinten (avstyckning - småhustomt)
36. Detaljplan, Varsjövägen norra delen, Tuvebo 1:54 (bostäder)
37. Detaljplan, Stadsingenjören 1 i Stockslycke (bostäder)
38. Detaljplan (planändring), Sörviksvägen, del av Ingared 19:1 i Lövhult (ändrad markanvändning småhustomt)
39. Detaljplan, Bjärkegården, Erska 1:101 i Sollebrunn (om- och tillbyggnad av äldreboende)
40. Detaljplan (planändring), Västra Långgatan, Palmen 13 i Sörhaga (ändrad markanvändning - parkering)
41. Upphäva områdesbestämmelser, Loo, Sjötorp 1:35 (ökad byggrätt)
42. Detaljplan, Omvandlingsområde Simmenäs östra (bostäder)
43. Detaljplan, Kungsgatan/Vänersborgsvägen, Blomman 7 i Centrum (bostäder)

PLANER SOM INVÄNTAR PÅGÅENDE ARBETEN eller PÅVERKAS AV ÄNDRADE
FÖRUTSÄTTNINGAR (13 st)
Planer av blandad karaktär som behöver invänta pågående arbeten och beslut innan uppstart kan ske.
Dessa planer får ingen prioriteringsordning. De lyfts in i rätt kategori när förutsättningarna är klara.
44. Detaljplan, Bankgatan, Grand Hotell i Centrum (om- och tillbyggnad av befintligt hotell)
45. Detaljplan, Stationsgatan, Bryggaren 4 i Centrum (hotellverksamhet ovanpå parkeringsdäck)
46. Detaljplan, Stockholmvägen, Bälinge 2:1 (åkeri/upplag)
47. Detaljplan, Östra Ängabo (bostäder, kommunal service, väganslutning etc.)
48. Detaljplan, Aleforsvägen, Krattan 2 i Kristineholm (bostäder)
49. Detaljplan, Arena m.m. vid Mjörnstranden (idrott, rekreation etc.)
50. Program, Noltorps centrum (bostäder, kommunal service, centrumverksamhet etc.)
51. Detaljplan, Säterigatan, Apelsinen 1 i Noltorp (förskoleverksamet)
52. Detaljplan, Österbodarna 1:13 i Västra Bodarna (verksamheter)
53. Program, Rothoffskärr, Tuvebo 1:30 m.fl. (bostäder, väganslutning etc.)
54. Program, Köpmansgatan, Tuvebo 1:36 m.fl. (bostäder, väganslutning etc.)
55. Detaljplan, Häradsvägen, Rådstugan 1-2 vid Götaplan (bostäder, kontor, kommunal service etc.)
56. Mossbergska donationen, Västrabodarna 1:58 m.fl. i Västra Bodarna (bostäder)

Pågående planer/program

Planer som avses starta 2020

Planer som avses starta 2019

Planer som avses starta efter 2020
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Planer utan
prioriteringsordning
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47

BESKRIVNING AV VARJE PROJEKT
TILLVÄXTPLANER
1. Mjörnstranden
Ett program för detaljplan tas fram i enlighet med Tillväxtprogrammet. Programmet syftar till att
utreda möjligheterna för rekreation, idrott, bostäder etc. på Mjörnstranden. Ett av programmets
huvudsyfte är att öka tillgängligheten till området. Ett program togs fram för området för några år
sedan men nu ska en högre exploateringsgrad prövas än vad det tidigare programmet resulterade i.
Programarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets
tillväxtavdelning, är avtalspart. Efter programarbetet behöver en eller flera detaljplaner tas fram.
Det görs i en separat beställning till samhällsbyggnadsnämnden. Ett genomförande antas medföra
kommunala investeringar. Eftersom programmet bedöms vara en tillväxtplan är kommunstyrelsen
beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Programarbetet pågår och beräknas bli
klart 2020.

Delar av Mjörnstrandsområdet								
2. Norra Verksamhetsområdet inkl. Norra Länken i Bälinge
Ett program för detaljplan tas fram i enlighet med Tillväxtprogrammet. Programmet syftar till att utreda
möjligheterna för verksamhetsmark inom oexploaterat markområde. En ny väganslutning genom
Norra Länken planeras mellan E20 och Vänersborgsvägen med en övergång över Västra Stambanan.
Syftet är att minska andelen tung trafik genom staden samt för att underlätta för övriga tranporter.
Programarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets
tillväxtavdelning, är avtalspart. Efter programarbetet behöver en eller flera detaljplaner tas fram.
Det görs i en separat beställning till samhällsbyggnadsnämnden. Ett genomförande antas medföra
kommunala investeringar. Eftersom programmet bedöms vara en tillväxtplan är kommunstyrelse
beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Programarbetet pågår och beräknas bli
klart 2020.
3. Logistikverksamhet inom Norra Verksamhetsområdet i Bälinge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en verksamhetsetablering inom avgränsningen för det Norra
Verksamhetsområdet (se ovan). Detaljplanen tas fram parallellt med programmet. Planarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning,
är avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen
bedöms vara en tillväxtplan är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet är i uppstartsskedet och beräknas bli klart 2021.
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4. Södra Stadsskogen inkl. Södra Stadsskogsgatan och del av Södra Länken
Ett program för detaljplan tas fram i enlighet med Tillväxtprogrammet. Programmet syftar till att utreda
möjligheterna för bostäder, kommunal service, väganslutningar etc. inom oexploaterat markområde.
Programarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets
tillväxtavdelning, är avtalspart. Efter programarbetet behöver en eller flera detaljplaner tas fram.
Det görs i en separat beställning till samhällsbyggnadsnämnden. Ett genomförande antas medföra
kommunala investeringar. Eftersom programmet bedöms vara en tillväxtplan är beredande nämnd
kommunstyrelsen. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Programarbetet pågår och beräknas bli
klart 2020.

5. Norra Stadsskogen, etapp 4 och 5 i Stadsskogen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, kommunal service, väganslutningar etc. inom
oexploaterat markområde. Planarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom
kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra
kommunala investeringar. Eftersom detaljplanen bedöms vara en tillväxtplan är beredande nämnd
kommunstyrelsen. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet pågår och beräknas
bli klart 2020-2021.

6. Lokaliseringsprövning för Norra Bolltorp
En önskvärd bostadsetablering i Norra Bolltorp ingår i Tillväxtprogrammet. Eftersom aktuellt
markområde utgörs av jordbruksmark får den marken inte tas i anspråk utan att visa att etableringen
tillgodoser väsentliga samhällsintressen. Detta behov ska inte kunna tillgodoses genom att annan
mark tas i anspråk. Denna fråga studeras lämpligast i en lokaliseringsprövning som finansieras
genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är
avtalspart. Om lokaliseringsprövningen resulterar i att det är möjligt att ta jordbruksmarken i anspråk
för bostadsändamål behöver området planläggas. Det görs genom att ett program för detaljplan
tas fram för området. Alternativt kan en detaljplan påbörjas utan att ett program är nödvändigt. Ett
genomförande antas medföra kommunala investeringar. Lokaliseringsprövningen varken godkänns
eller antas politiskt. Utredningen pågår och beräknas bli klar 2019-2020.

7. Krangatans förlängning och GC-väg vid Borgens gata i Kristineholm
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förlängning av Krangatan under Västra Stambanan för att
minska andelen tung trafik genom staden samt för att underlätta för övriga transporter. I planen
prövas även en breddning av Borgens gata för att ge plats åt en separat GC-väg. Planarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning,
är avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom
detaljplanen bedöms vara en tillväxtplan är beredande nämnd kommunstyrelsen. Antagandet sker
i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2020-2021.

STRATEGISKA PLANER
8. FÖP Staden Alingsås
En fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen som fokuserar på Alingsås stad. Syftet
är att ta fram en gemensam och förankrad framtidsbild av stadens mark- och vattenanvändning.
Planarbetet skattefinansieras genom tillsatta medel. Ett genomförande av planen antas medföra
kommunala investeringar. Eftersom planen bedöms vara en strategisk plan är beredande nämnd
kommunstyrelsen. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Planarbetet pågår och beräknas bli klart
2022-2024.
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9. Uppdatering av ÖP-18
I samband med antagandet av den kommunövergripande översiktsplanen framhölls att en kontinuerlig
uppdatering av planen ska göras. Närmast är att en LIS-utredning ska tas fram för att se om fler
LIS-områden kan pekas ut i kommunen. Dessutom ska en klassning göras av kommunens jordbruksmark för att öka medvetenheten när avvägningar behöver göras gällande framtida användning.
Planarbetet sker löpande och skattefinansieras genom tillsatta medel. Ett genomförande av planen
antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen bedöms vara en strategisk plan är
kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagande sker i kommunfullmäktige. Uppdateringen är inte
påbörjad. Planerad uppstart är 2020.

ÖVRIGA PLANER SOM TAS FRAM MED UTÖKAT FÖRFARANDE
10. Norra Stadsskogen, etapp 3 “Kavlås Äng” i Stadsskogen/Kavlås
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i Kavlås. Planarbetet prövar också
möjligheterna till en ny lokalgata från Stadsskogen med separat GC-väg. Planarbetet finansieras
genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är
avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen
tas fram genom utökat planförfarande är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i
kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2020.
11. Förskola vid Nolhaga Allé
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny förskoleetablering. Planarbetet finansieras genom planavtal
där Alingsåshem är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom utökat planförfarande är är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet pågår och
beräknas bli klart 2020-2021.
12. Kv. Kabom, Västra Ringgatan/Kungsgatan i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra effektivt utnyttjande av kontors- och verksamhetslokaler i det
så kallade Kabom-huset. I samband med planarbetet utreds även möjligheterna till nya bostäder
inom kvarteret samt trafikfrågor etc. Planarbetet finansieras genom planavtal där Alingsåshem är
avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen
tas fram genom utökat planförfarande är är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker
i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är 2020.
13. Stationsområdet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett attraktivt och funktionellt stationsområde med god
tillgänglighet. Området omfattar bussterminalen i väster till SJ:s långtidsparkering i öster, fram till
Stationsgatan. Dessutom innefattar planområdet den markparkering som finns i söder om Västra
Stambanan. Detaljplanearbetet kan mynna ut i en eller flera detaljplaner. Planarbetet finansieras
genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är
avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen
tas fram genom utökat planförfarande är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i
kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är 2020.
14. Laggarebacken, lägre delen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde.
Ett programarbete för området pågick för några år sedan men pausades av olika skäl. Programmet
omfattade då något större område än nuvarande detaljplans omfattning. Planarbetet finansieras
genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom utökat planförfarande
är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet
är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
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ÖVRIGA PLANER SOM TAS FRAM MED STANDARDFÖRFARANDE
15. Östra Ringgatan, Jägaren 10 i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder inom ett kvarter där delar står obebyggda. För att
sluta kvarteret och skapa fler bostäder prövas möjligheten i ny detaljplan. Planarbetet finansieras
genom av planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande
är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och
beräknas bli klart 2020-2021.
16. Ferievägen, Krönet 2 i Lövekulle
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra avstyckning av en småhustomt. Planarbetet
finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet
pågår och beräknas bli klart 2019-2020.
17. Ingareds handel
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ytterligare en våning på befintlig byggnad för centrumverksamhet
i Ingareds centrum. Förutom handel prövas även bostäder och en bredare form av centrumverksamhet
än gällande detaljplan. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom
planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande
nämnd SBN. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2019-2020.
18. Västra Långgatan, Bladet 5 i Sörhaga
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra ny markanvändning så att fastigheten kan
användas för parkering istället för dagens kontorsändamål. Detta pga höga buller- och vibrationsnivåer
från Västra Stambanan. Planarbetet finansieras genom planavtal där Trafikverket är avtalspart.
Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och
antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2019.
19. Frostvägen i Nordostpassagen
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra nya bostäder på lucktomt som enligt äldre
stadsplan är planlagd som park. Planarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen,
genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom
standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnde beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2020-2021.
20. Färgenvägen i Röhult
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra ny markanvändning så att fastigheten kan
användas för bostadsändamål istället för dagens samlingslokal. Planarbetet finansieras genom
planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är
samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och
beräknas bli klart 2019.-2020
21. Omvandlingsområde Saxebäcken
Detaljplanen syftar till att möjliggöra större byggrätter samt viss förtätning med ny bostadsbebyggelse.
Idag begränsar gällande områdesbestämmelser största husstorlek. Detta försvårar möjligheterna att
bo i området permanent. Området har byggts ut med kommunalt VA. Saxebäcken ligger strandnära
intill sjön Mjörn. Planarbetet skattefinansieras genom tillsatta medel. Planavgift tas ut i samband med
bygglovsansökan. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2020.
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22. Omvandlingsområde Färgens östra strand i Sundet - Skämningared m.fl.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra större byggrätter samt viss förtätning med ny bostadsbebyggelse.
Idag begränsar gällande områdesbestämmelser största husstorlek. Detta försvårar möjligheterna att
bo i området permanent. Området byggs ut med kommunalt VA. Planområdet ligger strandnära intill
sjön Färgen. Planarbetet skattefinansieras genom tillsatta medel. Planavgift tas ut i samband med
bygglovsansökan. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2020.
23. Snasenvägen, Boråsen 1:8 m.fl. vid sjön Anten
Området omfattas av områdesbestämmelser som begränsar möjligheterna till permanent boende.
Uppdraget är att upphäva områdesbestämmelserna utan att ersätta dessa med annan plan.
Framtida utbyggnadsmöjligheter bedöms istället vid ansökan om strandskyddsdispens samt vid
bygglovsansökan. Arbetet skattefinansieras med tillsatta medel. Arbetet med upphävandet pågår
och beräknas bli klar 2019-2020.
24. Nolhaga Reningsverk
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra en om- och tillbyggnad av befintligt reningverk
i Nolhaga. Planarbetet finansieras genom planavtal där samhällsbyggnadsnämnden, genom
samhällsbyggnadskontorets kretsloppsavdelning, är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom
standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är i uppstartsskedet och beräknas bli klart 2020-2021.

Reningsverket i Nolhaga									
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25. Sveagatan, Hemköp i Kullingsberg
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra tillbyggnad av befintlig handel. Planarbetet
finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är
i uppstartsskedet och beräknas bli klart 2020.

Hemköp på Sveagatan								

26. Kungsgatan, Equmeniakyrkan i Centrum
Detaljplanen syftar till att bl.a. möjliggöra utbyggnad av Equmeniakyrkans entréparti. Utbyggnaden
behöver ske med hänsyn till de höga kulturhistoriska värden som kyrkobyggnaden intill omfattas
av. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram
genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är i uppstartsskedet och beräknas bli klart 2021.

Equmeniakyrkan på Kungsgatan i Alingsås innerstad. Entréparti i svart.
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27. Tallbackegatan, Skogsslänten 2 i Stadsskogen
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra avstyckning av en befintlig småhustomt.
Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram
genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är i uppstartsskedet och beräknas bli klart 2020.
28. Varsjövägen södra delen, Tuvebo 1:64 m.fl.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde. Ett
planarbete för området pågick för några år sedan men pausades av olika skäl. Planarbetet föreslås
återupptas parallellt med utredning tillhörande programarbetet för Södra Stadsskogen som ska
studera vägöverfart över E20. Vägöverfarten ska koppla ihop framtida Södra Stadsskogsgatan och
Södra Länken. Innehållet i detaljplanen ska anpassas utifrån resultatet i vägutredningen. Planarbetet
finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är
inte återupptaget. Planerad uppstart är 2019.
29. Bryngeskogsvägen, Stadsskogen 2:122 m.fl.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder inom privatägt markområde. Planen tas fram
genom en så kallad byggherredriven planprocess. Ett planarbete för området pågick för några år
sedan men pausades av olika skäl. Planarbetet föreslås återupptas parallellt med utredning tillhörande
programarbetet för Södra Stadsskogen som ska studera vägöverfart över E20. Vägöverfarten ska
koppla ihop framtida Södra Stadsskogsgatan och Södra Länken. Innehållet i detaljplanen ska
anpassas utifrån resultat i vägutredningen. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är
avtalspart. Eftersom planen tas fram genom utökat planförfarande är samhällsbyggnadsnämnden
beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet är inte återupptaget.
Planerad uppstart är 2019.
30. Östra Ringgatan, Hjorten 4 i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder inom ett kvarter där delar står obebyggda. Eventuell
gårdsbyggnad prövas också i detaljplanen. För att sluta kvarteret och skapa fler bostäder prövas
möjligheten i ny detaljplan. Ett planarbete för området har pågått för ett par år sedan men pausades av
olika skäl. Tanken är att återuppta det arbetet. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden
är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden
beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är 2020.
31. Gräskärrsvägen, Västerbodarna 1:292 i Västra Bodarna
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde.
Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Ett genomförande av planen
antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är
samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat.
Planerad uppstart är 2020.
32. Kyrkvägen, Hagtonsslätt 1:52 i Västra Bodarna
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde.
Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom
standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är 2020.
33. Prostens väg, Västerbodarna 1:18 i Västra Bodarna
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde.
Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Ett genomförande av planen
antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är
samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat.
Planerad uppstart är 2020.
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34. Mjölnaregatan 7, Fregatten 4 vid Stampens kvarn
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra uppförande av komplementbyggnad och plank
mot E20. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas
fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är 2020.
35. Köpmansgatan, Falken 6 m.fl. i Klinten
Detaljplanen/planändringen syftar till att möjliggöra avstyckning av en småhustomt. Planarbetet
finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är
inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
36. Varsjövägen norra delen, Tuvebo 1:54
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde. Ett
planarbete för området pågick för några år sedan men pausades av olika skäl. Planarbetet föreslås
återupptas parallellt med utredning tillhörande programarbetet för Södra Stadsskogen som ska
studera vägöverfart över E20. Vägöverfarten ska koppla ihop framtida Södra Stadsskogsgatan och
Södra Länken. Innehållet i detaljplanen ska anpassas utifrån resultat i vägutredningen. Planarbetet
finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är
inte återupptaget. Planerad uppstart är efter 2020.
37. Stadsingenjören 1 i Stockslycke
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av flerfamiljshus inom befintlig bostadsbebyggelse i Stockslycke. Planarbetet finansieras genom planavtal där Alingsåshem är avtalspart.
Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och
antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
38. Sörviksvägen, del av Ingared 19:1 i Lövhult
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra ny markanvändning så att en ny bostad kan
tillskapas på mark som enligt äldre byggnadsplan är planlagd som park. Planarbetet finansieras
genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är
samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat.
Planerad uppstart är efter 2020.
39. Bjärkegården i Sollebrunn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra om- och tillbyggnad av befintligt äldreboende i Sollebrunn.
Planarbetet finansieras genom planavtal där Alingsåshem är avtalspart. Eftersom planen tas fram
genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
40. Västra Långgatan, Palmen 13 i Sörhaga
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra ny markanvändning så att fastigheten kan
användas för exempelvis parkering, hundrastgård eller liknande istället för dagens bostadsändamål.
Detta pga för höga buller- och vibrationsnivåer från Västra Stambanan. Planarbetet finansieras genom
planavtal där Trafikverket är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är
samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat.
Planerad uppstart är efter 2020.
41. Loo, Sjötorp 1:35
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser som begränsar möjligheterna till permanent boende.
Uppdraget är att upphäva områdesbestämmelserna på fastigheten utan att ersätta dessa med annan
plan. Framtida utbyggnadsmöjligheter bedöms istället vid ansökan om strandskyddsdispens samt
vid bygglovsansökan. Arbetet med upphävandet är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
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42. Omvandlingsområde Simmenäs östra
Detaljplanen syftar till att möjliggöra större byggrätter samt viss förtätning med ny bostadsbebyggelse.
Idag begränsar gällande områdesbestämmelser största husstorlek som försvårar möjligheterna att
bo i området permanent. Området ligger strandnära intill sjön Mjörn. Planarbetet skattefinansieras
genom tillsatta medel. Planavgift tas ut i samband med bygglovsansökan. Eftersom planen tas
fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
43. Kungsgatan/Vänersborgsvägen, Blomman 7 i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av flerfamiljshus inom Alingsås stadskärna.
Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram
genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.

PLANER SOM INVÄNTAR PÅGÅENDE ARBETEN/BESLUT etc.
44. Bankgatan, Grand Hotell i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny- och tillbyggnad av befintligt hotell. Planarbetet inväntar
inriktning. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas
fram genom utökat planförfarande är beredande nämnd samhällsbyggnadsnämnden. Antagandet
sker i kommunfullmäktige. Planerad uppstart är när förutsättningarna är utredda och resurser i form
av handläggare på samhällsbyggnadskontoret finns tillgängliga.

45. Stationsgatan, Bryggaren 4 i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av hotell ovanpå befintligt parkeringsdäck vid Estrad.
Planarbetet inväntar inriktning. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart.
Eftersom planen tas fram genom utökat planförfarande är beredande nämnd samhällsbyggnadsnämnden. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Planerad uppstart är när förutsättningarna är utredda
och resurser i form av handläggare på samhällsbyggnadskontoret finns tillgängliga.

46. Stockholmvägen, Bälinge 2:1
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nytt åkeri och/eller upplag i Bälinge. Planarbetet avvaktar
programarbetet för Norra Verksamhetsområdet. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande
är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden
beredande och antagande nämnd. Planerad uppstart är när programarbetet för Norra Verksamhetsområdet är klart.

47. Östra Ängabo
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nyetablering av bostäder, kommunal service med tillhörande
väganslutningar inom oexploaterat markområde. Ett planarbete för området påbörjades för några
år sedan men avslutades av olika skäl. Planarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, alternativt Skanska är avtalspart.
Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen tas fram
genom utökat planförfarande är beredande nämnd samhällsbyggnadsnämnden. Antagandet sker i
kommunfullmäktige. Planarbetet avvaktar den strategiska planeringen i kommunen.
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48. Aleforsvägen, Krattan 2 i Kristineholm
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder intill verksamhetsområdet i Kristineholm. Planarbetet
avvaktar arbetet med FÖP Staden Alingsås. Om FÖP-arbetet inte påvisar några intressekonflikter
kan planarbetet påbörjas när resurser i form av handläggare på samhällsbyggnadskontoret finns
tillgängliga. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas
fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.

49. Arena m.m. vid Mjörnstranden
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny idrottsarena och nya bostäder vid Mjörnstranden. Planarbetet
avvaktar programarbetet för Mjörnstranden. Om programmet inte påvisar några intressekonflikter
kan planarbetet påbörjas efter överenskommelse med kommunstyrelsen. Detta eftersom planen
bedöms vara av en tillväxtplan. Planarbetet finansieras genom planavtal. Eftersom planen tas fram
genom utökat planförfarande är beredande nämnd samhällsbyggnadsnämnden. Antagandet sker i
kommunfullmäktige.

50. Noltorps centrum
Ett program för detaljplan tas fram i syfte till att utreda möjligheterna för centrumverksamhet,
bostäder, torgbildning, förskoleetablering etc. i Noltorps centrum. I arbetet ingår också att studera
trafikförutsättningarna i området. Programarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen,
genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är avtalspart. Efter programarbetet behöver en
eller flera detaljplaner tas fram. Det görs i en separat beställning till samhällsbyggnadsnämden. Ett
genomförande antas medföra kommunala investeringar. Programarbetet är inte påbörjat. Programarbetet avvaktar den strategiska planeringen i kommunen. Eftersom programmet bedöms vara en
strategisk plan är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige.

51. Säterigatan, Apelsinen 1 i Noltorp
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny förskoleetablering i Noltorp. Eftersom planen tas fram genom
standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Planarbetet
behöver invänta programarbetet för Noltorps centrum.

52. Österbodarna 1:13 i Västra Bodarna
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsetablering i Västra Bodarna. Planarbetet avvaktar
avtalsfrågor. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen
tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande
nämnd. Planerad uppstart är när förutsättningarna är utredda och resurser i form av handläggare
på samhällsbyggnadskontoret finns tillgängliga.

53. Rothoffskärr, Tuvebo 1:30 m.fl.
Ett program för detaljplan behöver tas fram vid planläggning av ett så pass stort område. Tidigare har
markområdet ingått i kommunens tillväxtprogram. Programarbetet syftar till att utreda möjligheterna
för bostäder, kommunal service, väganslutningar etc. inom oexploaterat markområde. Efter
programskedet behöver en eller flera detaljplaner tas fram. Programarbetet avvaktar den strategiska
planeringen i kommunen. Eftersom programområdet bedöms vara av strategisk karaktär bereds
ärendet av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige.
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54. Köpmansgatan, Tuvebo 1:36 m.fl.
Området ligger i anslutning till ovannämnda Rothoffskärr och förutsättningarna är detsamma som
ovan. Ett program för detaljplan behöver tas fram med syfte att utreda möjligheterna för bostäder,
kommunal service, väganslutningar etc. inom oexploaterat markområde. Efter programskedet behöver
en eller flera detaljplaner tas fram. Programarbetet avvaktar den strategiska planeringen i kommunen.
Eftersom området bedöms vara av strategisk karaktär bereds ärendet av kommunstyrelsen och
antas av kommunfullmäktige.

55. Häradsvägen, Rådstugan 1-2 vid Götaplan
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nytt kontorshus, nya bostäder och kommunal service etc. på
mark där tidigare verksamhet har avvecklats. Planarbetet inväntar inriktning. Planarbetet finansieras
genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom utökat planförfarande
är beredande nämnd samhällsbyggnadsnämnden. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Planerad
uppstart är när förutsättningarna är utredda och resurser i form av handläggare på samhällsbyggnadskontoret finns tillgängliga.

56. Mossbergska donationen, Västrabodarna 1:58 m.fl. i Västra Bodarna
Mossbergska stiftelsen har påbörjat en
omfattande markförsäljning i Västra Bodarna
och det är därför oklart huruvida den sökta
åtgärden är aktuell. Syftet med detaljplanen
är att måttligt förtäta Västra Bodarna med nya
bostäder. Innan en planläggning kan bli aktuell
på den västra sidan av järnvägen behöver en
planskild korsning över Västra Stambanan
komma till stånd.

Strandpromenad i Västra Bodarna
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