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Ändring av detaljplan för Alingsås, Eriksberg
Bostäder vid Opalgatan 22 (Bärnstenen 2)

Granskningsutlåtande

Upprättad 2021-03-22

Ärendets handläggning
Ändring av detaljplan för Alingsås för Bostäder vid Opalgatan 22 (Bärnstenen 2) gavs positivt planbesked
av samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-16 § 72. Aktuell ändring är ändring nummer två i den ursprungliga
detaljplanen. Förslaget ska möjliggöra en avstyckning av del av fastigheten Bärnstenen 2 samt byggande av
ett bostadshus. Ändringen består också av att se över och aktualisera planbestämmelserna för den befintliga
fastigheten, så att de bättre motsvarar dagens behov.
Samråd skedde 2020-11-24 till 2020-12-15 genom att planhandlingar utsändes till berörda sakägare, Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt övriga berörda remissinstanser. Endast tre av fem sakägare godkände planförslaget
i samrådet, och därför behöver även en granskning av förslaget genomföras. Planen handläggs därmed enligt
standardförfarande. Granskning skedde 2021-03-04 till 2021-03-18 (enligt PBL 5:18).
Nedan redovisas de yttranden som inkommit under granskningen (för synpunkter från samrådet, se Samrådsredogörelse, upprättad 2021-03-01).

Granskning
Inkomna yttranden från myndigheter, nämnder m.fl.
1.
2.
3.
4.

Lantmäteriet
Miljöskyddskontoret
Länstyrelsen
Kommunledningskontoret

2021-03-10
2021-03-12
2021-03-18
2021-03-22
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Nedan följer de inkomna synpunkterna från granskningen i sammanfattad form. Samhällsbyggnadskontorets
kommentarer och förslag till åtgärder redovisas också.

Synpunkter på granskningshandlingen
1. Lantmäteriet

Kommentar

Lantmäteriet har inget att erinra.

Noteras.

2. Miljöskyddskontoret
Miljöskyddskontoret anser att det ska framgå i
planbeskrivningen att dagvattenhanteringen på
fastigheten ska följa Dagvattenstrategi 2020.
Miljöskyddskontoret har varit delaktig i planarbetet
och haft dialog om buller, dagvatten och naturvärden.

Detta korrigeras i planbeskrivningen.

3. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Noteras.

4. Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret har ingen erinran mot
föreslagen ändring av gällande detaljplan.
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Noteras.

Sammanfattning
Revideringar
Under granskningstiden inkom ett yttrande som föranleder revideringar av planförslaget.
Miljöskyddskontoret framförde att texten om kommunens gällande dagvattenstrategi behöver ändras.
Med anledning av framförda synpunkter har samhällsbyggnadskontoret gjort följande revideringar av Ändring
nr 2 av planbeskrivning:
•

Texten om kommunens dagvattenstrategi har korrigerats.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplaneförslaget Ändring nr 2 av detaljplan för Alingsås, Eriksberg, Bostäder vid Opalgatan 22 (Bärnstenen 2) enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från Kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden).

Planenheten

Cecilia Sjölin				Lovisa Grahn
Planchef				Planarkitekt
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Delegationsbeslut
2021-114

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

2021-03-12
2020-2778
Bärnstenen 2
Ygor Geyer Maia
0322-61 71 82
ygor.geyer@alingsas.se

Samhällsbyggnadsnämnden
Sveagatan 12
44181 Alingsås

Yttrande över ändring av detaljplan DP 20
Beslut
Miljöskyddskontoret beslutar att lämna följande yttrande:
Miljöskyddskontoret anser att det ska framgå i planbeskrivningen att
dagvattenhanteringen på fastigheten ska följa Dagvattenstrategi 2020.
Ärendebeskrivning
Miljöskyddskontoret har från Samhällsbyggnadskontoret fått en remiss om
granskning över en ändring i detaljplan DP 20 Eriksberg i Alingsås. Förslaget till
ändring av detaljplan vid Opalgatan 22 innehåller möjliggörande av en avstyckning
av en fastighet för uppförande av ett nytt bostadshus på den avstyckade delen,
öster om befintligt bostadshus.
Miljöskyddskontorets bedömning
Miljöskyddskontoret har varit en del av plangruppen och med sina expertkunskaper
inom miljö- och hälsoskydd samt naturvård varit behjälplig till
Samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ändring av detaljplan.
På följande områden har Miljöskyddskontoret haft en dialog om med
Samhällsbyggnadskontoret:
Buller
Dagvatten
Naturvärden

För Miljöskyddskontoret
Ygor Geyer Maia
Miljöskyddsinspektör

Kopia till:

:

Delegationsbeslutspärm

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se
Version 2019-12-05
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