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Förklaring till ändring av detaljplan

En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. En ändring av detaljplan kan omfatta förändring,
borttagande och/eller införande av nya bestämmelser inom den ursprungliga detaljplanens planområde. En
ändring kan också avse ett upphävande av en geografisk del av en detaljplan. Vid ändring av detaljplan görs
ändringar i den ursprungliga planen ch de ursprungliga planhandlingarna. När ändringen har vunnit laga
kraft så är det planen i sin ändrade form som gäller.

Planhandlingar

Planhandlingarna består av denna planbeskrivning som innehåller den ursprungliga planbeskrivningen (och ev.
stadsplanebestämmelser), laga kraft 2007-01-11, samt beskrivning av ändring nr 1, upprättad 2020-07-14.
Planhandlingarna består också av en plankarta med de ursprungliga planbestämmelserna laga kraft 2007-0111, samt planbestämmelser tillhörande ändring nr 1, upprättad 2020-07-14. Övriga handlingar är ”Fastighetsförteckning” och ”Granskningsutlåtande”.

Förteckning över ursprunglig detaljplan 130 och
efterföljande ändringar:
- Detaljplan för Alingsås, Nordvästra stadsskogen, 2007-01-11.
Med planen avses i första hand att möjliggöra byggande av bostäder i Nordvästra Stadsskogen. Ett syfte är också att utveckla natur- och miljö -värdena i området.
Planen innebär dels att två befintliga stora bostadsfastigheter ges möjlighet att göra
avstyckningar för i första hand småhus. Dels ges också obebyggda fastigheter byggrätt
för bostäder, kontor m.m.

- Ändring 1, 2020-07-14.
Planändringens syfte är att ge möjlighet till en fastighetsdelning. På fastigheten finns ett parhus
byggt 2007. Ägarna av parhuset önskar separata tomter då huset redan har separata adresser. Detta
ger tydligare gränser om så en del av parhuset skulle säljas i framtiden.
Området för planändringen uppgår till 780m2. Fastigheten består av kuperad terräng med ett
parhus byggt i souterräng på berg.

Läshänvisning

Detta dokument är en antagandehandling med ett förslag till ändring av detaljplan 130. Det är ännu inte ett
gällande dokument. För information om de förändringar som föreslås, läs avsnittet om Ändring nr 1.
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Planprocessen

Planprocessen regeleras av Plan- och bygglagen och den består av flera olika skeden. En ändring av detaljplan
tas i regel fram enligt standardförfarande.

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

Samråd
Samråd för Ändring nr 1 har skett mellan 2020-05-22 - 2020-06-12. Under samrådet
har kommunen sänt ändringsförslaget på remiss till bland andra länsstyrelsen,
GRANSKNING kända sakägare
ANTAGANDE
LAGA
KRAFT
lantmäterimyndigheten,
och boende som berörs. Vid
ändring
av
detaljplan görs inte en lämplighetsprövning av hela det ursprungliga planområdet
utan prövningen omfattar enbart den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras
eller tas bort.
Granskning
Samtliga sakägare samt Länsstyrelsen har godkänt förslaget vid samrådet och
kommunen har därför förbigått granskningsskedet.
Synpunkter
från samrådet och sakägarnas
redovisas i ett granskningsANTAGANDE
LAGAgodkännanden
KRAFT
utlåtande.

Antagande och laga kraft
En ändring av detaljplan antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Efter antagandet har
ej tillgodosedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga ändringen.
LAGA
KRAFT
Därefter
vinner
den laga kraft om den inte överklagas.

Innehåll
Innehåll Detaljplan för Alingsås, Nordvästra stadsskogen,
Planbeskrivning

Handlingar2

Gestaltning5

Planenes syfte och huvuddrag

Gator, Järnväg och trafik

6

Plandata2

Teknisk försörjning

8

Tidigare ställningstaganden

2

Miljökonsekvenser9

Förutsättningar och förändringar

3

Övrigt9

2

Natur/friytor3
Bebyggelseområden4

Innehåll Ändring 1 av detaljplan för Alingsås, Nordvästra
stadsskogen. Tallbackegatan 12 och 14, (Skogsslänten 2)
1. Inledning

11

8. Planbestämmelser

20

2. Bebyggelse

11

9. Tidigare ställningstaganden

21

3. Gator och trafik

16

10. Genomförande

23

4. Mark och vatten

17

11. Administrativa frågor

24

5. Teknisk försörjning

18

6. Risker och störningar på platsen

19

7. Konsekvenser

19

Handlä ggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58
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ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S

NORDVÄ STRA STADSSKOGEN
PLANBESKRIVNING

2006-11-07

HANDLINGAR
Planhandlingar:
- Plankarta med bestä mmelser, skala 1:1000
- Denna planbeskrivning
- Genomfö randebeskrivning
Endast plankarta med bestä mmelser blir juridiskt bindande.
Ö vriga handlingar:
- Illustrationskarta, skala 1:1000
- Program, 2004-04-13
- Samrådsredogö relse 1 (Program), 2005-06-07
- Samrådsredogö relse 2 (Planfö rslag), 2006-04-11
- Utstä llningsutlåtande 2006-11-07
- Kvalitetsprogram
- Fö rdjupat kvalitetsprogram/Utformningsprogram fö r etapp 1
- Checklista - Fö rberedande miljö konsekvensbeskrivning
- Grundkarta (underlag fö r plan- och illustrationskarta)
- Fastighetsfö rteckning
- Bullerutredning
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte

Med planen avses i fö rsta hand att mö jliggö ra byggande av bostä der i
Nordvä stra Stadsskogen. Ett syfte ä r också att utveckla natur- och miljö vä rdena i området.

Huvuddrag

Planen innebä r dels att två befintliga stora bostadsfastigheter ges mö jlighet
att gö ra avstyckningar fö r i fö rsta hand småhus. Dels ges också obebyggda
fastigheter byggrä tt fö r bostä der, kontor m.m.
PLANDATA

Lä ge

Planområdet ligger ca 2 km sydvä st om Alingsås stadskä rna.

Areal

Planområdets areal uppgår till ca 2,7 ha.

Markä gofö rhållanden

Huvuddelen av den exploaterbara marken ä r privatä gd.
TIDIGARE STÄ LLNINGSTAGANDEN

Ö vergripande
dokument

Alingsås kommun har antagit Vision 2010 som en ledstjä rna fö r kommunens utveckling. Bl.a. anges att ”Kommunen satsar på kunskap och tillvä xt
i en unik miljö samt har 40 000 invånare år 2010”. Ett av fyra tema fö r
samhä llsutvecklingen ä r boende och i en bostadspolicy anges att bostadsformerna ska vara strandnä ra boende, innerstadsboende, lågbudgetboende,
marknä ra boende samt boende på landet.
I Kommunbudget 2006 anges att ”Kretsloppstä nkande skall prä gla all
samhä llsplanering”.

Ö versiktliga planer

I den kommuntä ckande ö versiktsplanen Ö P 95 (antagen 1998-01-28) har
aktuellt område beteckningen ”Befintlig sammanhållen bebyggelse/Stö rre
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anlä ggning”. Planfö rslaget ö verensstä mmer med ö versiktsplanen.
Detaljplanebestä llning

Enligt kommunstyrelsens detaljplanebestä llning bö r en detaljplan antas
2006. Fö ljande ska prö vas i planen: bostä der integrerat med mindre del
små verksamheter, service m.m.

Detaljplaner

Området ä r inte tidigare detaljplanelagt.

Risker och sårbarhet

En risk- och sårbarhetsanalys antogs av kommunstyrelsen 2004 som beskriver risker och skyddsvä rda objekt. Vä stra Stambanan berö r aktuellt
planområde (se rubriken Farligt gods nedan).

Strandskydd

Enligt miljö balken kapitel 7 råder strandskydd vid bl.a. insjö ar och vattendrag och syftet ä r att tillgodose allmä nhetens friluftsliv samt att bevara goda
livsvillkor fö r vä xt- och djurlivet. Den nordvä stra delen av planområdet
berö rs av det strandskydd som gä ller inom en 300 meters zon från Mjö rn.
Planerad bebyggelse avskiljs från stranden av både Vä stra Stambanan och
två bilvä gar.
I samband med detaljplaneringen kommer ansö kan om upphä vande av
strandskyddet inom kvartersmarken att inlä mnas (lä nsstyrelsen har bedö mt
att det finns sä rskilda skä l att upphä va strandskyddet inom berö rd kvartersmark). Inom naturmarken kommer strandskyddet att fortsä tta att råda
och mö jlighet fö r allmä nheten att passera ska finnas.
FÖ RUTSÄ TTNINGAR OCH FÖ RÄ NDRINGAR
Natur/friytor

Riksintressen

Sjö n Mjö rn ä r av riksintresse fö r naturvården och Vä stra Stambanan av
riksintresse fö r jä rnvä gstrafiken.. Fö reslagna fö rä ndringar bedö ms inte skada
riksintressena.

Mark och vegetation

Området Stadsskogen ä r kraftigt kuperat. Avvattning sker huvudsakligen åt
nordvä st mot sjö n Mjö rn.
En naturinventering av Stadsskogen har utfö rts av GF Konsult 2001-0611 med en naturvä rdesklassificering dä r det konstateras att nationellt eller
regionalt vä rdefulla områden saknas inom planområdet. Ett område med
”stö rre lokala naturvä rden” berö r planområdet på fastigheten Stadsskogen
2:173 och består av en lö v- och blandskog. Delar av detta bevaras. Området finns inte upptaget i kommunens naturvårdsprogram med bl.a. vä rdefulla skogar. Dä remot anger programmet att skogen ingår i ett sammanhä ngande område med vä rdefull natur.

Lokalklimat

En lokalklimatologisk analys av planområdet har gjorts av Bergab Klimatundersö kningar 1991-06-20. Topografin i sig ger inte några stora skuggeffekter. I fö rsta hand fö reslås gallring i vegetationen fö r att ö ka ljusgenomslä ppligheten men ä ndå behålla en vinddä mpningseffekt.

Geotekniska
fö rhållanden

Jordartskartan anger urberg med tunt jordlager fö r stö rre delen av Stadsskogen. Mindre områden med sandig-moig morä n finns spritt i området. I
de låglä nta områdena lä ngs jä rnvä gen finns siltig lera.
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En geoteknisk ö versikt har utfö rts av Kjessler & Mannerstråle 1989-05-18
och en geoteknisk utredning 1991-04-19. Området består till stö rsta delen
av berg och morä n. I norra delen av planområdet bevaras ett sankmarksparti som ingår i avvattningssystemet fö r bebyggelsen. Geotekniska undersö kningar med sondering till berg har gjorts av GF Konsult 2004-07-02 och
2005-09-23. Inga stabilitetsproblem bedö ms fö rekomma inom området.
Radon

Radioaktiviteten i berggrunden ä r dokumenterad av Sveriges Geologiska
AB i en rapport 1989-05-17. Berggrunden klassas som normalradonmark.
Bostadsbyggnad/Kontorsbyggnad inom normalriskområde ska normalt
utfö ras med radonskyddande konstruktion alternativt ska motsvarande
åtgä rder vidtas så att hö gsta tillåtna radonhalt inte kommer att ö verskridas i
byggnaden. Ansvaret fö r att bedö ma den faktiska radonrisken på varje
byggplats och vidta tillrä ckliga skyddsåtgä rder åligger dock den som ska
bygga (detta anges som en upplysning på plankartan).
Inget byggnadsmaterial får anvä ndas som ä r radongenererande. Kunskap
måste finnas om varifrån ballasten i betongen, makadamfyllningen till
grundlä ggningen etc. hä rrö r.

Fornlä mningar

Inom planområdet finns fornlä mningen Raä nr 231 som ä r en fyndplats fö r
flintverktyg. Området har undersö kts av Lö dö se Museum och redovisats i
rapport 2006:3 men inget av arkeologiskt intresse påträ ffades.
Om man vid grä vning eller annat arbete påträ ffar fornlä mning fö religger
anmä lningsplikt enligt Lag om kulturminnen m.m. (2 kap. Fornminnen).
Bebyggelseområden

Bostä der

En varierad bebyggelse skapas med friliggande hus och flerbostadshus i
olika former.
Tre befintliga enbostadshus finns inom planområdet. Två av fastigheterna
ges mö jlighet att gö ra avstyckningar fö r nya bostadshus. På två obebyggda
privata fastigheter fö reslås fem nya villor. På kommunal mark fö reslås ett
nytt flerbostadshus fö r ca 8 lä genheter.

Verksamheter

Fö r att mö jliggö ra en blandning av bostä der och verksamheter som inte ä r
stö rande ska allmä nt en blandad anvä ndning tillåtas i form av bostä der,
kontor samt mindre verksamheter i bottenvåningarna.

Platsens egenskaper

Naturen tas till vara genom att husen anpassas till den kuperade terrä ngen
och gatuhö jderna med beaktande av goda solvä rden. Utsikten mot sjö n
Mjö rn ä r också en viktig fö rutsä ttning. Befintlig vegetation sparas så långt
det ä r mö jligt och de mest vä rdefulla trä den får skyddsbestä mmelser.
Nivåfö rä ndringar tas upp genom olika hö ga socklar, souterrä ngvåningar,
grundlä ggning på plintar o.dyl. Uteplatser kan finnas på balkonger och
trä dä ck.
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Parhus anpassade till terrä ngen med uteplatser på trä dä ck (Barnabovä gen i Alingsås, byggherre Peab, arkitekt GF Arkitekter)

Lek

Småbarnslekplatser anordnas inom respektive kvarter. Fö r ä ldre barn ger
naturområdena rika mö jligheter till lek.

Tillgä nglighet

Lokaler ska vara tillgä ngliga fö r rö relsehindrade. Fö r nybyggnad av bostä der
fö reskriver gä llande lag att alla lä genheter belä gna hö gre upp ä n två våningsplan skall ha tillgång till hiss. Markplaneringen skall utfö ras så att personer med nedsatt rö relse- eller orienteringsfö rmåga kan nå målpunkter
utan problem.

Skyddsrum

Sä rskilt utsatt område dä r skyddsrum bö r byggas har faststä llts av kommunstyrelsen 1999-10-11, §205. Den nu aktuella detaljplanen berö rs inte
av detta.
Gestaltning
Gestaltningsfrågor vidareutvecklas och preciseras tillsammans med miljö frågor i separata dokument: Kvalitetsprogram samt Fö rdjupat kvalitetsprogram/utformningsprogram.

Gaturum

De byggnader som byggs nä rmast gator bö r placeras lä ngs gatan så att gaturum bildas. Gaturummet markeras på olika sä tt som med staket, murar,
hä ckar eller angrä nsande natur.

Offentligt-privat

Gatan ä r den offentliga zonen. Alla entréer till husen kan nås och ä r synliga
från gatan. Gångstråken blir trygga ä ven nä r det ä r mö rkt eftersom bilar
och mä nniskor rö r sig lä ngs gatan och den blir upplyst av gatlampor och
ljus från entréer. Smala fö rträ dgårdar mellan gata och huvudbyggnader kan
bilda en halvoffentlig zon.

Fä rgsä ttning

Principer fö r fä rgsä ttning ä r viktiga fö r att området inte ska upplevas som
alltfö r splittrat. En planbestä mmelse anger att fasader ska vara rö da, ockra,
bruna eller mö rkt varmgrå, byggnader med fler ä n två våningar kan också
ha fasader som ä r brutet vita med delar av byggnaden eller byggnadsdetaljer i mö rkare fä rger. Fasader och byggnadsdetaljer kan ä ven utgö ras av omålat trä . Byggnader i hö gst två våningar kan ä ven ha brutet vita eller gråsvarta fasader/fasadpartier dä r byggnadsnä mnden prö var det lä mpligt.
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Belysning

Skriften Alingsås Ljusguide behandlar principer fö r ljussä ttning. I Kvalitetsprogrammet tas ä ven belysningen upp. Den ska inte bara ge upplysta
trafikytor utan också skapa trygghet, ge rumskä nsla samt visa byggnaders
och planteringars volymer och fä rger. Speciella armaturer ska ge identitet åt
området. Armaturerna ska vara vä l avblä ndade.
Gator, järnväg och trafik

Tallbackegatan

Kvartersgator utformas som gårdsgator vilket innebä r trafik på de gåendes
villkor. Parkering tillåts inte på gatan.

Jä rnvä g

Vä stra Stambanan ä r en mycket viktig kommunikationsled. Den befintliga
plankorsningen mellan jä rnvä g och bilvä g vä ster om planområdet kommer
att stä ngas nä r vä gbron sydvä st om planområdet ö ppnats fö r trafik. En
gång- och cykeltunnel finns också omedelbart norr om planområdet.

Farligt gods

Planområdet ligger inte vid någon av de bilvä gar (E20 och R42) som lä nsstyrelsen rekommenderat som fä rdvä gar fö r genomfartstransporter med
farligt gods. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2004 har vä gvalsstyrning angivits fö r transporter mellan primä rnä tet och leverantö r/mottagare. Planområdet ligger inte heller vid någon av dessa bilvä gar.
Vä stra Stambanan ä r också en transportled fö r farligt gods. De flesta nya
bostä derna kommer på ett avstånd av mer ä n 100 meter från jä rnvä gen
vilket innebä r att riskutredning inte behö ver gö ras. Dock fö reslås fem nya
småhus på kortare avstånd (ett småhus på ca 80 m avstånd från jä rnvä gen
och fyra småhus på ca 85 m avstånd). Fö r dessa hus på fastigheterna Stadsskogen 2:170 respektive 2:173 har Flygfä ltsbyrån gjort en riskbedö mning
daterad 2005-12-08.
Enligt bedö mningen ligger individrisken utomhus inom det område dä r
skyddsåtgä rder bö r diskuteras medan det egentligen inte erfordras åtgä rder
fö r personer inomhus. Det ä r frä mst tankvagnsolyckor med utslä pp av
brandfarlig eller giftig gas som hö jer risknivån. En planbestä mmelse om
skyddsåtgä rder anger att fö nster och glas i bullerskä rmar mot jä rnvä g ska
vara laminerade, uteplatser mot jä rnvä g ska skyddas av en minst 1,0 m hö g
skä rm i obrä nnbart material, utrymningsdö rr ska finnas i vä gg som vetter
från jä rnvä gen och luftintag ska placeras på fasad eller tak som vetter från
jä rnvä gen.

Buller

Riksdagen har 1997 fattat beslut om riktvä rden fö r bullernivåer från trafik
och Boverket har 2004 gjort ett fö rslag till hur riktvä rdena ska tillä mpas.
Bullerutredning har utfö rts av GF Konsult, senast reviderad 2006-09-07.
Planerade byggnader mot jä rnvä gen får ekvivalenta ljudnivåer på 51-60
dBA på den bullriga sidan. På Stadsskogen 2:170 har huset då en lokal
bullerskä rm och på Stadsskogen 2:173 har uteplatserna bullerskä rmar (an6

ges som planbestä mmelse). Fö r bostä der som har 55-60 dBA utanfö r fö nster finns bestä mmelse som anger att de kan accepteras om minst hä lften av
bostadsrummen, liksom uteplats eller balkong, vä nds mot sida med hö gst
50 dBA.

Del av planerat flerbostadshus med vardagsrum och kö k mot den bullriga sidan

Planbestä mmelse anger också att fasader ska utformas så att ekvivalent
ljudnivå inomhus inte ö verstiger 30 dBA samt att maximal ljudnivå inomhus inte ö verstiger 45 dBA nattetid. Minst en uteplats eller en balkong per
bostad ska klara riktvä rdet maximal ljudnivå 70 dBA.
Maximalnivåerna inomhus nattetid kommer inte att ö verskridas någon
gång. Utredning pågår dessutom angående en ny typ av bullerskä rm, bara
en meter hö g, som monteras alldeles intill jä rnvä gsrä lsen (den kan ge en
dä mpning av bullernivåerna med 7-10 dBA).
Skolvä gar (årskurs 1-6)

En skola planeras ö ster om planområdet. Via Tallbackegatan nås separata
gcm-vä gar lä ngs Ekhagegatan och Stadsskogsgatan som leder till skolan.

Parkering fö r bilar

Bilparkering ska lö sas inom kvartersmark Vid parkering på egen tomtplats
tillä mpas normen 2,0 p-platser/bostad och fö r bostä der med gemensam
parkering 1,4 p-platser/bostad. Fö r kontor kan samnyttjande ske (om boendeparkeringen inte består av reserverade p-platser) och då kan normen
2
15 p-platser/1000 m våningsyta tillä mpas.

Parkering fö r cyklar

Fö r att uppmuntra cykelåkande och av utseendeskä l behö ver cykelparkeringar finnas vid flerbostadshusen. De ska vara bekvä mt belä gna nä ra entréer, tillrä ckligt stora samt sä kra. De kan utformas som låsbara cykelrum alternativt cykelstä ll under skä rmtak med t.ex. kablar fö r fastlåsning.

Kollektivtrafik

Stadsbussar kommer att trafikera huvudgatan genom Stadsskogen. Stadsbussarna går till bussterminalen/jä rnvä gsstationen dä r anslutande landsvä gsbussar och tåg finns.
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Teknisk försörjning
Vatten/avlopp

Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Vattensnål teknik utnyttjas fö r installationer i våtutrymmen. Byggnaders grunder fö reslås vara
fö rberedda fö r framtida installation av urinseparerande toaletter.

Dagvatten

Ekologisk hantering av dagvatten ska eftersträ vas enligt fö rslag till ”Dagvattenplan fö r Alingsås tä tort”. Så långt mö jligt leds vatten från stuprö r ut
på grä smattor. Dagvatten som inte kan infiltreras leds i ö ppna diken eller
kanaler ner i dalarna till bä ckar och dammar fö r vidaretransport till sjö n
Mjö rn.

Energiplan

Kommunfullmä ktige har i juni 2006 antagit ”Alingsås energiplan 20052008”. Målen ä r i huvudsak att effektivisera energianvä ndningen, fortsä tta
konvertering till fö rnybara energikä llor i fö rsta hand biobrä nsle, anvä nda
alternativa brä nslen vid transporter samt anvä nda el enbart till elspecifika
ä ndamål.

Låg energianvä ndning

Planbestä mmelser anger: Bygg- och installationsteknik som medfö r låg
energi- och vattenanvä ndning ska anvä ndas så långt tekniskt och ekonomiskt mö jligt. Installationer i byggnader med mer ä n en bostad ska vara
fö rberedda fö r individuell mä tning av vattenanvä ndning och om mö jligt
ä ven av energianvä ndning.

Fjä rrvä rme

Att byggnader bö r anslutas till fjä rrvä rme regleras inte i denna detaljplan
men avsikten ä r att så ska ske fö r ca 90 % av bebyggelsen. Undantag kan
gö ras fö r hus utan uppvä rmningssystem eller med lågt vä rmebehov samt
fö r hus som ligger perifert.

Fastbrä nsle

Utslä ppskraven på eldstä der fö r ved kommer att jä mstä llas med de som
gä ller fö r pelletseldstä der avseende partiklar och kolvä ten. Sårbarhets/beredskapsaspekter med avseende på elfö rsö rjning skall beaktas. Lokala eldstä der som uppfyller utslä ppskraven i Boverkets Byggregler kan få installeras som en beredskap mot lä ngre elavbrott o.dyl. Eldstä derna får inte anvä ndas som primä r uppvä rmningskä lla så att problem fö r kringboende
uppstår.

Uppvä rmningssystem

En bestä mmelse anger att endast flexibla luft- eller vattenburna uppvä rmningssystem får finnas. Syftet ä r att undvika den bindning till el som direktverkande elradiatorer ger.

El

Transformatorstationer byggs både ö ster och sö der om planområdet. I bostadsbebyggelse bö r femledarteknik anvä ndas fö r att minska elektromagnetiska fä lt.

Restprodukter/avfall

Utrymmen inomhus fö r kä llsortering av restprodukter ska finnas. Med
restprodukter avses tidningar och fö rpackningar, elavfall (t.ex. glö dlampor,
lysrö r, lågenergilampor, batterier, stereo), farligt avfall (t.ex. fä rgrester, lacknafta, kvicksilvertermometrar), grovavfall (t.ex. mö bler, vitvaror) samt avfallsslag som i framtiden kan komma att sorteras ut.
I utrymmena bö r också plats finnas fö r varmkompostering av biologiskt
nedbrytbart avfall. Om lokal kompostering i slutna kä rl sker reduceras
hä mtningsavgiften. Detta ska anmä las till miljö skyddskontoret. Utomhus
8

ska plats finnas fö r kompostering av trä dgårdsavfall. Ä ven i småhuskvarter
kan gemensamma byggnader vara lä mpliga fö r hantering av restprodukter
och avfall.
MILJÖ KONSEKVENSER
Stä llningstagande

Plan- och byggkontoret har tillsammans med miljö skyddskontoret gått
igenom en checklista fö r bedö mning av detaljplanefö rslagets miljö konsekvenser. Kontoren anser att planens genomfö rande inte medfö r betydande
miljö påverkan enligt plan- och bygglagens mening i kap 5:18 (med sådan
påverkan på miljö n, hä lsan eller hushållningen med mark och vatten och
andra resurser avses industrier, kö pcentra, parkeringsanlä ggningar, hamnar
och liknande). En separat miljö konsekvensbeskrivning behö ver dä rmed
inte upprä ttas.

Natur- och kulturmiljö

Naturvä rdena ä r av lokal betydelse och dessa kan till stor del bevaras. Inom
planområdet finns inga intressen angående rö dlistade arter registrerade.
Området har inte bedö mts som ekologiskt sä rskilt kä nsligt i kommunens
ö versiktsplan. Planen innebä r inte heller någon fö rä ndring av någon kulturhistoriskt vä rdefull miljö .

Hä lsa och sä kerhet

Acceptabla bullernivåer klaras i bebyggelsen. Eftersom kollektivtrafik och
viss gång- och cykeltrafik kommer att finnas bedö ms exploateringen ge
mindre miljö problem ä n om den tillkommit som spridd bebyggelse. Nä r
en pendeltågstation kan byggas kommer också antalet bilresor att kunna
minska påtagligt. Planen kommer inte att innebä ra att någon miljö kvalitetsnorm enligt miljö balken ö verträ ds.

Naturresurser

Planfö rslaget bedö ms vara fö renligt med de grundlä ggande bestä mmelserna
om hushållning med naturresurser och skydd av naturen i miljö balken kapitel 3, 4 och 7.
Ö VRIGT

Genomfö rande

Planens genomfö randetid slutar tio år efter det datum planen vunnit laga
kraft. Genomfö randebeskrivning finns som sä rskild handling.

Medverkande

Synpunkter på planfö rslaget har lä mnats av tekniska kontoret och miljö skyddskontoret dä r Lars-Ove Hultgren respektive Stellan Andersson varit
kontaktpersoner. Illustrationen har gjorts av Hans Grö nlund, Efem Arkitektkontor.
PLAN- OCH BYGGKONTORET
Hans Nerstu
Planchef
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Caroline Engdahl, tfn 0322-61 60 62
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Antagandehandling
Ändring nr 1 av planbeskrivning,
Detaljplan för Alingsås, Nordvästra stadsskogen
Tallbackegatan 12 och 14, (Skogsslänten 2)

40 [m]

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en delning av fastigheten Skogsslänten 2. De boende i
det befintliga parhuset önskar separata tomter istället för i dagsläget en gemensam. En rättelse av egenskapsgräns har upprättats i plankartan mellan Skogsslänten 4 och Skogsslänten 10.

Planhandlingar

Planhandlingarna är ”Ändring nr 1 av plankarta” samt denna ”Ändring nr 1 av planbeskrivning”. Endast
”Ändring nr 1 av plankarta” blir juridiskt bindande. En övrig handling är ”Fastighetsförteckning”.
Efter samråds- och granskningsskedet upprättas i regel också ett ”Granskningsutlåtande”. Eftersom den nu
aktuella planändringen tas fram med begränsat standardförfarande uteblir granskningen. Därför tas det istället
fram en samrådsredogörelse efter samrådsskedet som fogas till planhandlingarna.

Ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men att ändringar görs i planbestämmelser.

Uppdrag

Ägaren till fastigheten Skogsslänten 2 har 2018-08-27 fått positivt planbesked för ändring av befintlig detaljplan. Syftet är att dela fastigheten Skogsslänten 2 i två delar.

Gällande detaljplan

För fastighet Skogsslänten 2 gäller detaljplan Dp 130 som vann laga kraft 2007-01-11. Planen anger Bostäder
(B), Entrévåning med serviceinriktade verksamheter, hantverk mm som inte stör närliggande bostäder (C1)
samt Kontor (K) för berört område. Högsta byggnadshöjd är 5 meter. Vind får inte inredas (v1). I dagsläget är
minsta tillåtna tomtstorlek 700kvm (e1) samt största sammanlagda byggnadsarea 180 kvm per tomt (e2).

Planområde

Planområdet ligger ca 2 km sydväst om Alingsås stadskärna. Fastigheten ligger intill Tallbackegatan och
totalarealen är 780 m2. Till fastigheten hör ett parhus med byggnadsarea 180 kvm med nybyggnadsår 2007.
Marken är i privat ägo. Till fastigheten finns befintlig väg, VA lösning samt parkeringslösning.

Planprogram

Enligt plan- och bygglagen 5 kap 10 § kan kommunen, om man bedömer att det behövs för att underlätta
detaljplanearbetet, ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Kommunen bedömer att nu
aktuell detaljplan inte är så komplicerad att ett särskilt program behövs.

Översiktsplan

Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018 och anger inom aktuellt område detaljplanelagt område med lövskogsinventering.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen då inga markförändringar sker i förslaget.

SKOGSSLÄNTEN 2
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2. Bebyggelse
Bakgrund

Ägaren till fastighet Skogsslänten 2 har 2018-08-27 fått positivt planbesked för ändring av befintlig fastighet.
Syftet är att dela fastighet Skogsslänten 2 i två delar så att vardera delar av parhuset har en egen tillhörande
trädgård. Till parhuset hör idag två adresser (Tallbackegatan 12 och 14) men de har en gemensam tomt.
Området består av friliggande småhus främst villor men även parhus. Husen är av olika karaktär byggda i ett
till två plan med tomter i varierande storlek ner till 700m2. Fastigheten Skogsslänten 2 har en yta på ca 780m2
och bedöms vara tillräckligt stor för att kunna delas i två tomter. Fastigheten är en naturtomt och parhuset är
planerat med naturen i hänsyn.
Området är planerat med goda kommunikationer. Närmsta busshållplats är belägen vid Stadsskogsgatan.

Kringliggande bebyggelse i varierande skala

Parhuset sett från Tallbackegatan med entréer samt inbyggda garage

12
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Bild till vänster: Husets nordvästra sida med terrass. Bild till höger: Husets sydöstra sida mot Tallbackegatan.

Bild till vänster: Övre plan. Bild till höger: Gatuplan.

Fasadvyer av befintligt parhus på fastigheten

SKOGSSLÄNTEN 2
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Regionmuseum Västra Götaland har 2006 utarbetat rapporten ”Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås
stad, utom stadskärnan”. Ingen byggnad inom planområdet har utpekats som en viktig kulturhistorisk miljö.
Fastigheten inom planområdet finns inte heller med på listan för övriga fastigheter med kulturhistoriskt
värde som inte inventerats.
Riksintresse kulturmiljö
Detaljplanen berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården.

Ändring av plan

I ändringen av detaljplan ges möjlighet till två separata fastigheter (Skogsslänten 2 och 4) med tillhörande
del av parhus. Detta för att underlätta ägandeförhållanden samt möjliggöra för framtida försäljning av
parhus. Bilden nedan illustrerar möjlig tomtindelning med röd avgränsningslinje som löper genom fastigheten mitt emellan parhusets två delar.
Ändringen medför ingen åverkan på befintlig mark då den redan är i anspråkstagen. Den sydöstra delen
av fastigheten som vetter mot Tallbackegatan består av en delad uppfart fram till parhusets två integrerade
garage. Intilliggande ytor är stenlaggda med ytor för växtlighet. På den nordvästra sidan löper en terrass och
naturtomt med berg och växtlighet.
Eftersom att huset på Skogsslänten 2 är placerat upp mot norr på fastigheten blir vid delningen tomt A
större än tomt B. Tomt A utgör då ca 440m2 medan tomt B då utgör ca 335m2. Bestämmelsen om minsta
tomtstorlek för berörd fastighet på 700m2 i gällande detaljplan upphävs och ersätts med en bestämmelse om
minsta fastighetsstorlek på 300m2. Även bestämmelsen för största sammanhängande byggnadsarea per tomt
ändras från 180m2 till 100m2. Övriga planbestämmelser i gällande/underliggande detaljplan fortsätter att
gälla.
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Ändring i plankarta
Bestämmelser i plankartan anpassas efter parhuset. Vid delning av fastigheten minskas fastighetsstorleken, detta
visas med att e1 upphävs inom planområdet och ersätts med d, där d betyder att minsta fastighetsstorlek är 300m2.
Vid delning upphävs bestämmelse e2 och ersätts med e5 som innebär största byggnadsarea är 110m2 per tomt. Då
balkong kragar ut över prickmark läggs bestämmelsen f1 till som innebär att balkong får kraga ut 3 meter över
prickmark. Då byggnaden har ett specifikt formspråk med färgsatt balkong och omsorgsfullt utvalda material
tillkommer bestämmelsen f2 som innebär att fasad ska utformas enhetligt för hela parhuset enligt gällande formspråk. Byggnadshöjden anpassas från 5 meter till 6,5 meter. En egenskapsgräns har tillkommit mellan fastigheterna
Skogsslänten 2 och 4.
Egenskapsgräns som tidigare löpte mellan fastigheterna Skogsslänten 4,10, 5 och 3 är nu rättad. Egenskapsgränsen
löper endast mellan fastigheterna Skogsslänten 4 och 10.
Terränganpassning / Tillgänglighet
Fastigheten inom planområdet är kuperad naturtomt med befintligt parhus. Parhuset är förberedd för tillgänglighet
med möjlig ombyggnation av badrum på nedervåning. Huset är souterräng insprängd i naturtomten då det är en viss
höjdskillnad från Tallbackegatan mot den västra delen av fastigheten. Fastighetens västra del är bebyggd med terrass
och annars lämnad som naturtomt.

SKOGSSLÄNTEN 2
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3. Gator och trafik
Befintligt gatunät/Angöring och utfarter

Tallbackegatan ansluter till planområdet där infart sker. Tallbackegatan mynnar ut i Alfhemsgatan i norr och
Ekhagegatan i söder.

Gång- och cykeltrafik

Gång och cykeltrafik påverkas inte av planändring.

Kollektivtrafik

Närmsta busshållplats finns belägen längst Stadsskogsgatan med hållplatsen Skogskullen 150 meter från
planområdet. Här går busslinje 4 mot Alingsåsterminalen/Stadsskogen samt linje AÅSS mot Göteborg från
Stadsskogen.

Parkering för bilar

Parkering sker inom fastigheten. Ingen förändring vid delning av fastighet. Parhuset har integrerat spearata
garage samt plats framför garaget för parkering.

Riksintresse kommunikationer

Fastigheten är belägen nära järnvägen som är av riksintresse för kommunikationer. Då ändringen inte ser till
ny exploatering berörs inte riksintresset.
Karta
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4. Mark och vatten
Natur och vegetation

Marken består av berg samt vilt gräs i väster samt iordninggjorda rabatter i öst. Förändringen avser ett detaljplanerat område där marken redan är ianspråkstagen.

Fornlämningar och kulturminnen

Inom aktuell fastighet finns fornlämningen Raä 321 som är en fyndplats för flintverktyg. Området har undersökts av Lödöse Museum och redovisats i rapport 2006:3 men inget av arkeologiskt intresse påträffades inom
den nu aktuella fastigheten.
Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).

Geoteknik och radon

Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon finns i marken i stora delar av Sverige
och kan tränga in i byggnader genom otätheter i grunden eller källaren.
Radioaktiviteten i berggrunden är dokumentetrad av Sveriges Geologiska AB i en rapport 1989-05-17.
Berggrunden klassas som normalradonmark. Bostadsbyggnad/Kontorsbyggnad inom normalriskområde ska
normalt utföras med radonskyddande konstruktion alternativt ska motsvarande åtgärder vidtas så att högst
tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken
på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga (detta anges som en
upplysning på plankartan).
Fastigheten består till största del av urberg. En mindre del av sydöstra fastigheten består av morän.

Riksintresse, natur och friluftsliv

Fastigheten berörs inte av riksintresse för naturvård eller riksintresse för friluftsliv.

SKOGSSLÄNTEN 2
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5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunala VA-ledningsnätet idag genom ledningar i Tallbackegatan.
Ledningarna ansluter via Tallbackegatan till Tallbackegatan 14. Detta medför att ledningarna ansluter till ena
delen av parhuset där mätenheten för vattenanvändningen är monterad. Vid delning av fastighet rekommenderas ett servitut som medför att Tallbackegatan 12 har rätt att använda befintliga vattenledningar som löper
under Tallbackegatan 14. En delning av vattenabonnemanget bör göras vid delning av fastighet med separata
vattenmätare i vardera del av parhuset. Kartan nedan visar ledningarnas befintliga läge.
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Avfall

Avfall omhändetas inom planområdet genom avfallskärl utmed Tallbackegatan i sydöstra delen av fastigheten.

Värme

Bebyggelsen är ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet.
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6. Risker och störningar på platsen
Farligt gods

Planområdet ligger inte vid någon av de vägar (E20 och R42) som Länsstyrelsen rekommenderat som färdvägar för genomfartstransporter med farligt gods. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2004 har vägvalsstyrning angivits för transporter mellan primärnätet och leverantör/mottagare i industriområden i centralorten.
Fastigheten ligger inte heller vid någon av dessa vägar.
Fastigheten ligger ca 85 meter från järnvägen där farligt gods trasnporteras. Då planområdet redan är i
anspråkstager bedöms inte ytterligare utredningar som nödvändiga.

Vibrationer

Geotekniska undersökningar med sondering till berg har gjorts av GF Konsult 2004-07-02 och 2005-09-23.
Inga stabilitetsproblem bedöms förekomma inom området.

7. Konsekvenser
Miljöbedömning

Kommunen har i en undersökning, enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 5-6 §
(2017:955), studerat om aktuell detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid undersökningen
har miljöbedömningsförordningen särskilt beaktats och kommunen har därmed bedömt att en Strategisk
miljöbedömning inte behövs för aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.

Konsekvenser riksintressen

Föreslagna förändringar bedöms inte skada riksintressen.

Naturmiljö

Förändringen avser ett detaljplanerat område där marken redan är ianspråktagen.

Kulturmiljö

Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull miljö.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer finns bl.a. för kvävedioxid, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från
industrier, småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna
negativt. Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids inte på platsen. Ändring av detaljplanen
bedöms inte påverka normerna negativt.

SKOGSSLÄNTEN 2
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Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormen för vatten beskriver den vattenkvalitet som vatten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det
övergripande målet är att allt vatten ska vara av god kvalitet år 2015 men senast till år 2027. Normen anger en
miniminivå och ger inte någon automatisk rätt att förorena upp till den angivna nivån.
Miljökvalitetsnormerna för vatten formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör.
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Sådant som kan påverka vattendraget och växt- och
djurliv negativt är förändring av vattenflödet, förändring av botten eller mark och strandzon, försurning och
övergödning. Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller
bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör hemma i våra
ytvatten till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i bland annat
tillverkningsindustrin.
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av föreslagen planåtgärd.

Konsekvenser för närboende

För närboende kommer fastighetsdelning enligt planförslaget inte innebära en påtaglig förändring gentemot
tidigare.

8. Planbestämmelser
Förklaring av planbestämmelser
Kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder. Bokstaven C1 står för entrévåning med serviceinriktade verksamheter, hantverk
mm som inte stör närliggande bostäder. Bokstaven K tillåter kontor.
Inom ytan markerad med BC1K får bostäder, serviceinriktade verksamheter samt kontor finnas.
Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickar. Bestämmelsen d anger minsta tomtstorlek.
Bestämmelsen e5 anger exploateringens nyttjandegrad i kvadratmeter byggnadsarea, vilket betyder hur stor
yta på marken som man får bebygga. Högsta byggnadshöjd anges med symbol på plankartan. Bestämmelse
f1 anger hur mycket balkong får kraga ut över prickmark. Bestämmelse f 2 anger att fasader över hela parhuset
skall utformas enhetligt enligt gällande formspråk.
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9. Tidigare ställningstaganden
Vision 2040

Alingsås kommun har antagit Vision 2040 som en framtidsbild av vad Alingsås vill vara år 2040. Visionen
lyder:
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”.
För att låta visionen få kraft i hela samhället finns fem fokusområden utpekade, som tydliggör de särskilda
inriktningar där fokus bör ligga för att nå Vision 2040. De utpekade fokusområdena är:
Vackra miljöer
Livskvalitet
Experimentlust
Omställning
Tillsammans

Budget för Alingsås kommun 2020-2022

Budgeten pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling. Den innehåller resultat-, balans och kassaflödesbudget för de kommande tre åren och investeringsbudget för de kommande fem.
I budgeten presenteras prioriterade mål med Vision 2040 som ledstjärna. Målen är övergripande och omfattar
hela kommunen. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska ambitionerna. De mål som berör detaljplaneringen är:
•
•
•
•

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling
Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

Tillväxtprogram 2020-2029

Tillväxtprogrammet med tillhörande övergripande finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i
Alingsås kommun samt hur Alingsås kommun skulle kunna utvecklas de kommande tio åren. Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens budget och övrig samhällsplanering. Programmet ska ge underlag till
de expansionsinvesteringar som planeras och peka ut särskilda utvecklingsprojekt men ersätter inte beslut för
enskilda projekt.
Huvudinriktningen för utvecklingen inom de kommande tio åren utgår bl.a. från att:
•
•
•
•

Minst 1 000 bostäder ska skapas inom Tillväxtprogrammets 10-årsperiod.
Valfrihet i boendeform och kostnadsnivå ska finnas
Infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar, vägar och kollektivtrafik behöver byggas för att
möta framtida behov
Mark för verksamheter ska göras tillgänglig.

De områden som tillväxtprogrammet pekar ut som de områden som ska utvecklas inom programmets tioårsperiod är:
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•
•
•
•
•

Södra och Norra Stadsskogen
Norra bolltorp
Krangatans förlängning
Mjörnstranden
Verksamhetsområde Norr och Norra länken

Alingsås miljömål

Kommunen har också antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är grupperade i de tre huvudområdena Rik
natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande nationella
miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och
Frisk luft (plus eventuellt:) samt Säker strålmiljö. Ett övrigt övergripande mål är att de nationella miljömålen
avseende luftföroreningar ska klaras i hela kommunen.
Ett annat mål är att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska,
andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås energiplan 2012-2013”.

Riktlinjer för miljöanpassat byggande

”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2011. De övergripande
målen är att begränsa vår klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa negativt.
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10. Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för planens framtagande. Fastighetsägaren projekterar, utför och bekostar samtliga
åtgärder inom kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsindelning
Fastighetsägare ansvarar för att erforderlig fastighetsbildning genomförs. Planen medger att Skogsslänten 2
genom fastighetsbildning kan styckas, alternativt klyvas.
Den nya fastigheten ska anslutas till Tallbacken GA:1 genom lantmäteriförrättning.

Ekonomiska frågor

Fastighetsägare bekostar planens upprättande, genomförande och erforderlig fastighetsbildning.
VA-ledningar
Ett servitut bör upprättas genom lantmäteriförrättning då anslutningspunkten är intill ena delen av parhuset
(Tallbackegatan 14). Vid en delning av fastigheten kommer ledningarna att ligga under Tallbackegatan 14
uppfart. Abonnemanget bör delas och separata mätare bör installeras.

Tekniska frågor
Utredningar
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
•
•
•
•
•

Geoteknisk utredning (Sveriges Geotekniska AB, 1989-05-17).
Geotekniska undersökningar med sondering till berg (GF Konsult 2004-07-02 och 2005-09-23)
Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås stad, utom stadskärnan (Regionmuseum Västra Götaland,
2006)
Farligt gods (kommunens risk och sårbarhetsanalys, 2004)
Fornlämningar rapport 2006:3

Samtliga utredningar är hämtade från Detaljplan Nordvästra Stadsskogen, laga kraft 2007-01-11.
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11. 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 2 januari 2015 och planeringen sker därför i enlighet med den nya version av planoch bygglagen (PBL) som gäller från och med detta datum.

Handläggning

Planläggningen sker med begränsat 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. Om samtliga sakägare godkänner förslaget
under samrådet kan planen föras direkt till antagande och granskning kan förbigås.

Planavgift

Kostnaderna för upprättande av nu aktuell ändring tas ut genom planavtal med fastighetsägaren till Skogsslänten 2.

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och miljöskyddskontoret.
Beskrivningen av genomförande är framtagen i samråd med exploateringsavdelningen.

Planavdelningen
Planarkitekt						Planchef
Caroline Engdahl					Cecilia Sjölin						
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