Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Johan Delvert, tfn 0322-61 60 64

Dnr 2017.162 SBN
Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bilservice vid Charlottenbergsvägen 25

Ändring nr 1 planbeskrivning 2018-12-17
1

1. Inledning
Syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra byggnation av en biltvätt och
skydda natur på mark som i gällande plan regleras som parkering.

Planhandlingar

Planhandlingarna är ”Ändring nr 1 av plankarta” samt denna ”Ändring nr
1 planbeskrivning”. Endast ”Ändring nr 1 av plankarta” blir juridiskt
bindande.
Efter samråds- och granskningsskedet upprättas också ett ”Granskningsutlåtande”.

Ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men
att ändringar görs i planens bestämmelser inom ett särskilt område i
planen.

Läge och areal

Planområdet ligger i Alingsås tätort mellan Eriksbergsgatan och
Charlottenbergsvägen, ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna.
Planområdet är ca 1000 m2 stort och utgör del av fastigheten
Stadsskogen 2:133.

Markägare

Marken ägs idag av Alingsås kommun.
2. Tidigare ställningstaganden

Uppdrag

Planuppdraget har tillkommit genom att samhällsbyggnadsnämnden
2016-06-13, § 94, beslutade om ett positivt planbesked för del av fastigheten Stadsskogen 2:133.

Detaljplaner

Gällande detaljplan, DP 20, antogs 1991. Där är området är markerat
som ”Kvartersmark - Parkering” och får ej bebyggas. Genomförandetiden
har gått ut.
När detaljplaneändringen vunnit laga kraft kommer den att ersätta
ovanstående plan i berörd del.

Utsnitt ur gällande detaljplan. Planområdet är markerat med rödstreckad linje.
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Fördjupad översiktsplan

I fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008-0326) finns inga specifika planer för planområdets framtida användning.

Kommunens
flerårsstrategi

I ”Flerårsstrategi 2017-2019” anges bl.a. följande prioriterade mål:
”I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande” (bl.a. ska
förutsättningarna för företagen förbättras och målet är ett fritt näringsliv
med fler och växande företag).
”I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar
utveckling” (bl.a. måste kommunen och dess invånares miljöpåverkan
minimeras)

Alingsås miljömål

Kommunen har antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är grupperade
i de tre huvudområdena ”Rik natur”, ”Friskt vatten”, och ”Det goda
samhället”. En biltvätt möjliggör en mer kontrollerad och koncentrerad
verksamhet jämfört med att tvätta bilen på sin egen tomt, vilket är i linje
med flera av miljömålen, bl.a. ”Giftfri miljö”.
3. Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur

Mark och vegetation

Planområdet utgörs idag av en obebyggd markyta. Södra delen består
av en asfalterad parkering om ca 200 m2. Övrig yta består mestadels av
lövskog bestående av mycket björk, och viss undervegetation i form av
gräs och buskar.
Marken är flack, med undantag av den västra delen som utgörs av en
brant sluttning, upp mot Eriksbergsgatan.

Flygfoto över planområdet (rödstreckad linje).
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Illustration av befintlig situation

Illustration av föreslagen verksamhet
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Planområdet sett norrifrån, Charlottenbergsvägen (t.v.) och Eriksbergsgatan (t.h)

Ändring av detaljplan

Majoriteten av planområdet ändras från ”Kvartersmark, Parkering” till
”Kvartersmark, Bilservice”.
Den yta som enligt gällande detaljplan regleras som ”Kvartersmark,
Parkering” är för liten i västlig riktning för att den föreslagna
verksamheten ska kunna inrymmas. För att den ska kunna få plats krävs
det att en remsa om ca 4 m x 27 m ”Allmän plats, Natur” tas i anspråk i
västra delen. Denna förlust av naturmark kompenseras i förslaget genom
att ca 300 m2 befintlig naturmark i planområdets norra del bevaras och
skyddas mot exploatering genom att ändra bestämmelsen
”Kvartersmark, Parkering” i gällande plan, till ”Allmän plats, Natur”.

Trafik

Enligt en trafikmätning genomförd 2011 hade Charlottenbergsvägen på
sträckan förbi planområdet ett fordonsflöde på 770 fordon/dygn med en
medelhastighet på 47,3 km/h.
Med föreslagen verksamhet, framtida utveckling av Södra Stadsskogen,
samt en eventuell ny trafikplats på väg E20, kan Charlottenbergsvägen
få ett generellt ökat fordonsflöde.

Gator

Kommunfullmäktige har antagit en Trafikplan för Alingsås Stad (antagen
2012-06-20). Bl.a. innehåller planen mål för olika trafikslag, beskrivning
av olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder. Ändrad
utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås.
För nu aktuellt planområde anges Charlottenbergsvägen som en
framtida huvudgata för fordonstrafik, för närvarande är aktuell väg
markerad som lokalgata.
I nuläget finns det en gemensam in- och utfart till den befintliga
parkeringsplatsen. Enligt planförslaget ersätts den befintliga in- och
utfarten med två nya in- och utfarter för att kunna lösa trafiken inom
fastigheten. Detta regleras i planen med en bestämmelse om
utfartsförbud och att stängsel ska finnas mellan de två nya in- och
utfarterna. Stängslet syftar till att höja trafiksäkerheten och skapa
trygghet för förbipasserande cyklister och fotgängare.
Längs Charlottenbergsvägen i planområdets östra del går idag en
cykelväg som sträcker sig mellan centrala Alingsås och Västra bodarna.
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Parkering för bilar

Området inrymmer idag en parkering med ca åtta platser som byggdes
av Trafikverket men som ägs av Alingsås kommun. Tanken från början
var att denna parkering skulle vara till för boende i området i samband
med utbyggnaden av Charlottenbergsvägen till Västra Bodarna. Före
utbyggnaden kunde de boende parkera längs med gatan då det var en
återvändsgata.
Kommunen har dock ingen skyldighet att bistå med boendeparkering,
dessa ansvarar varje fastighetsägare för, inom sin fastighet. Därför finns
inget uttalat behov från kommunens sida av att ersätta den parkeringsyta
som går förlorad.

Fornlämningar/kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid
grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. 10 §).

Riksintressen

Väg E20, som är av riksintresse för kommunikationer, ligger ca 40 meter
sydost om planområdet. Dess nuvarande sträckning och eventuella
framtida sträckning väntas dock inte påverkas av planen.

Jordarter och risk för
skred

Kommunens jordartskarta anger att planområdet består av lera, och
enligt en geoteknisk undersökning genomförd 1987 av Kjessler och
Mannerstråle AB, består sluttningen i väst även av berg och morän.
Vid en eventuell schaktning i sluttningen kan åtgärder krävas för att
förhindra skred, exempelvis L-stöd.

Natura 2000

Området ligger inte i närheten av något Natura 2000-område.

Vatten och avlopp

Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.
Längs Charlottenbergsvägen finns kommunalt vatten och avlopp som har
tillräcklig kapacitet för att klara av det ökade flöde till följd av den
föreslagna verksamheten.

Dagvatten

Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt där så är möjligt och lämpligt
samt om så behövs genomgå rening innan det avleds till recipient.
Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit ”Dagvattenstrategi för
Alingsås tätort” (en bilaga till ”Strategi för vatten & avlopp i Alingsås
kommun”). Tekniska nämnden har också godkänt ”Dagvattenplan för
Alingsås tätort, Del I”, daterad mars 2011.
Fastighetsägaren är ansvarig för kontroll och skötsel av oljeavskiljare
inom kvartersmark.

El

En transformatorstation som ägs av Alingsås energi finns belägen ca tio
meter norr om planområdet.
4. Konsekvenser

Ekologiska
konsekvenser

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av
naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller
flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Dock
medför planförslaget att ett antal träd behöver avverkas.
Att tvätta sin bil på en anläggning med kontrollerad spillvattenhantering
istället för på sin egen tomt minskar risken för utsläpp av giftiga ämnen.
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Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet

Den nya verksamheten antas endast bidra till en marginell ökning av
trafiken då de flesta antas tvätta sin bil på vägen till eller från exempelvis
arbetet.
Denna plan tillsammans med andra planer och eventuell allmän
trafikökning kan medföra generellt ett tillskott av luftföroreningar i
centrala staden och vid större trafikleder. I det aktuella planområdet
bedöms att miljökvalitetsnormer och miljömål för luft klaras.

Konsekvenser för
närboende

Den föreslagna biltvätten är lokaliserad ca 35 meter från befintliga
enbostadshus, både i sydlig, och i nordvästlig riktning.
Det föreligger risk att den föreslagna verksamheten kommer orsaka
buller för närliggande bostäder, huvudsakligen från högtrycksaggregaten.
Planförslaget innebär att ett antal träd behöver avverkas. Träd som idag
fungerar som en visuell barriär mot E20 för de boende nordväst om
planområdet.

Buller

En bullerutredning har genomförts av Akustikverkstan, senast
uppdaterad 2018-10-09.
Denna bullerutredning visar att Naturvårdsverkets riktvärden för
industribuller vid fasad på bostadshusen i nordväst klaras vid en
etablering av föreslagen verksamhet. Detta förutsatt att verksamhetens
samtliga fasader utom i östlig riktning, är stängda.
Värdena i tabellen nedan är hämtade från utredningen och visar den
förväntade genomsnittliga ljudnivån (ekvivalent) och högsta ljudnivån
nattetid (LFmax) vid fasad på fastigheten Diamanten 4 som är den mest
utsatta fastigheten, lokaliserad närmast väster om planområdet.
Ekv. Dag (kl. 06-18)
Riktvärde: 50 dBA
(lör, sön, helgd: 45 dBA)

Ekv. Kväll (kl. 18-22)
Riktvärde: 45 dBA

Ekv. Natt (kl. 22-06)
Riktvärde: 40 dBA

LFmax 24h
Riktvärde: 55
dBA (natt)

44 dBA

41 dBA

34 dBA

47 dBA

Tabell 1: Resultatet från bullerutredningen, riktvärdet gäller industribuller.

Enligt tabellen klaras riktvärdet under alla tider på dygnet.
De uppmätta värdena för bostadshuset på fastigheten Pistolen 12
närmast i söder är även det under aktuella riktvärden.
I redovisade bullervärden ingår inte trafikbuller från Eriksbergsgatan och
Charlottenbergsvägen.
Öster om planområdet finns en industriverksamhet inom
elektronikutveckling och -tillverkning. Denna verksamhets västra fasad
förväntas påverkas av bullernivåer från biltvätten på mellan 55-65 dBA.
Kartor som redovisar förväntade bullernivåer finns bifogade i slutet av
denna planbeskrivning.
Utredningen har 2018-10-09 kompletterats med en bedömning på hur
avverkningen av träd påverkar E20:s bullerpåverkan på närliggande
bostäder nordväst om planområdet:
Sammanfattningsvis förväntas avverkningen av träd i samband med
byggnation av planerad verksamhet inte resultera i högre ljudnivåer från
trafiken på E20. Eventuella byggnader som uppförs i samband med planerad biltvätt estimeras skärma mer än de träd som behöver avverkas.
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Behovsbedömning
BehovsbedömningStällningstagande

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

Genomförandetid

Nu aktuell ändring av detaljplan har en genomförandetid som är fem år
från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.

PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2015-01-01 och planeringen sker därför i
enlighet med den nya version av plan- och bygglagen (PBL) som gäller
från och med detta datum.

Handläggning

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

Planavgift

Kostnaderna för upprättandet av nu aktuell ändring av detaljplan tas ut
genom planavtal med exploatören.
6. Genomförande

Organisatoriska frågor

Alingsås kommun är huvudman för allmän platsmark.
Huvudmannaskapet innebär ansvar för utbyggnad och framtida drift och
underhåll av allmän plats.
Alingsås kommun ansvarar för projektering och utförande av samtliga
åtgärder på allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för projektering och utförande av samtliga åtgärder
på kvartersmark.
In- och utfart till området är belägen på allmän plats GATA inom
planområdet.
Detaljplanens genomförande regleras i ett överlåtelseavtal mellan
Alingsås kommun och berörd exploatör. Ett ingånget avtal mellan
Alingsås kommun och berörd exploatör ska föreligga innan detaljplanen
antas.

Fastighetsrättsliga frågor Allmän platsmark inom planområdet kommer fortsättningsvis att tillhöra
Stadsskogen 2:133, och bestå av allmän plats NATUR och allmän plats
GATA.
Kvartersmark inom planområdet ska avstyckas från Stadsskogen 2:133.
Berörda fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till
detaljplanen hörande fastighetsföreteckningen.
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Alingsås kommun ansvar för ansökan om fastighetsbildningsåtgärder.
Ekonomiska frågor

Kostnaden för kommunens arbete med detaljplanen regleras i ett separat
planavtal som upprättats mellan Alingsås kommun och berörd exploatör.
Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp debiteras enligt gällande
VA-taxa.
Utbyggnad av anläggning för in-och utfart projekteras och genomförs av
Alingsås kommun och bekostas i sin helhet av berörd exploatör.
Inom planområdet finns en lyktstolpe som är belägen inom
användningen ”allmän plats – gata”, och tillhör Alingsås Energi Nät. För
att kunna genomföra detaljplanen med anläggning av in- och utfart
behöver eventuellt lyktstolpen flyttas. En överenskommelse som reglerar
detta bör därför träffas mellan Alingsås kommun och Alingsås Energi Nät
i samband med projekteringen. Kostnaden belastar berörd exploatör.
Alingsås kommun erhåller intäkter genom försäljning av kvartersmark.
Kostnader för lantmäteriförrättning bekostas av berörd exploatör.

Tekniska frågor

Berörd fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Alingsås Energi Nät, samt övriga berörda nätägare ska kontaktas i god
tid innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar.
Transformatorstation finns belägen norr om planområdet.
Förslaget till genomförande har tagits fram i samråd med
exploateringsavdelningen.
Utredningar som genomförts:
-

Bullerutredning, Akustikverkstan, 2018-02-15 (Uppdaterad 201803-03, 2018-05-23, 2018-08-02, samt 2018-10-09)

-

Fastighetsförteckning, Lantmäteriet, 2018-04-18

Planavdelningen
Johan Delvert
Planarkitekt

Antagandedatum:
Lagakraftdatum:
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