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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 och 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
upprättad 1972-05-09, de ursprungliga stadsplanebestämmelserna samt beskrivning av ändring nr 1, upprättad
2021-03-22.
Planhandlingarna består också av en plankarta. En övrig handling är ”Fastighetsförteckning” och en ”Samrådsredogörelse”.

Förteckning över ursprunglig stadsplan och
efterföljande ändringar:
- Stadsplan för Alingsås, Brogården, laga kraft 1973-03-19.
Syftet med planen var att fördjupa studier av hustyper och funktioner inom stadsdelen Brogården, att utvidga
ytor för butikslokaler och barnomsorg samt att i större utsträckning bevara en skogsklädd bergknalle.

- Ändring 1, Utemiljö för Brogårdens förskola , upprättad 2021-03-22.
Syftet med ändringen är att ändra parkmark allmän plats till förskolegård kvartersmark (utan byggrätt), för att
möjliggöra tillräckligt stor utemiljö vid utbyggnad av förskolan.

Läshänvisning

Detta dokument är en antagandehandling med ett förslag till ändring av stadsplan A413. Detaljplanen antas
av Samhällsbyggnadsnämnden och därefter vinner den laga kraft om ingen överklagar beslutet inom 3 veckor.
För information om de förändringar som föreslås, läs avsnittet om Ändring nr 1.

Översiktskarta

Planområdet med markering av det område som berörs av ändringen

Planprocessen

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

SAMRÅD

Samråd
Samråd för Ändring nr 1 har skett mellan 2021-02-17 - 2021-03-10. Under samrådet
har kommunen sänt ändringsförslaget på remiss till bland andra länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten
Vid ändring av detaljplan görs
inteKRAFT
en lämpligGRANSKNING och sakägare.ANTAGANDE
LAGA
hetsprövning av hela det ursprungliga planområdet utan prövningen omfattar enbart
den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort.
Samtliga sakägare samt Länsstyrelsen har godkänt förslaget vid samrådet och
kommunen har därför förbigått granskningsskedet. Synpunkter från samrådet och
sakägarnas godkännanden redovisas i en samrådsredogörelse.

ANTAGANDE

Antagande och laga kraft
En ändring av detaljplan antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Efter antagandet har
LAGA KRAFT
ej tillgodosedda
sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga ändringen.
Därefter vinner den laga kraft om den inte överklagas.
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Ändring nr 1 av planbeskrivning
1. Inledning
Planändringens syfte

Syftet med ändringen är att ändra parkmark allmän plats till förskolegård (utan byggrätt) kvartersmark, för att
möjliggöra tillräckligt stor utemiljö vid utbyggnad av förskolan.

Uppdrag

Beslut om positivt planbesked togs med delegation den 28 oktober 2019, diarienummer 2019.316 SBN.

Gällande detaljplan

Denna nu aktuella ändring görs av stadsplan för Alingsås, Brogården, A413, som vann laga kraft 1973-03-19.
För själva förskolebyggnaden gäller en annan detaljplan. Den heter Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid
Knektegårdsgatan, DP202, och vann laga kraft 2017-01-04:
Den gällande stadsplanen för området anger allmän plats och park. I illustrationskartan visas en lekplats.
Genomförandetiden har gått ut för gällande detaljplan.

Planområde

Planområdet är beläget ca 1 km nordöst om Alingsås centrum, väster om Vänersborgsvägen. Stadsplanens
avgränsning mot norr går i lokalgatan i mitten av bostadsområdet och i sydost med Västra stambanan. I
sydväst begränsas planområdet av gång- och cykelvägar samt av Säveån. Stadsplanen omfattar ca 13,8 hektar.
Fastigheten som berörs av planändringen ligger i planområdets nordvästra del, söder om Brogårdens förskola.

Ur illustrationskartan till stadsplan A413
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Ur plankartan till stadsplan A413

Förskolebyggnaden

Bild tagen söderut med planområdet till vänster

2. Bebyggelse
Bakgrund

Brogårdens förskola ska bli sex avdelningar istället för fyra, och behöver då utvidga utemiljön för att den ska
motsvara Boverkets rekommendation om 40 kvadratmeter per barn. Platsen består idag av kommunal parkmark med gräs som inte klipps samt ett antal relativt små träd. I den södra delen finns odlingslotter skapade av
Alingsåshem, som förvaltar bostadsområdet. En gång- och cykelväg avskiljer planområdet från Säveån.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Tio byggnader inom stadsplanen på fastigheterna Brogården 11, 12 och 13 finns med i kommunens Kulturmiljöprogram för Alingsås kommun, där byggnaderna bedöms ha kulturhistoriskt värde (C). Byggnaderna
berörs inte av planändringen.
Ändringen berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården.

Ändring

Syftet med planändringen är att ändra parkmark allmän plats till förskolegård kvartersmark (utan byggrätt),
för att möjliggöra tillräckligt stor utemiljö vid utbyggnad av förskolan. Detta innebär att området kommer att
projekteras och byggas om till förskolegård och omges av staket.
För att möjliggöra en framtida breddning av gång- och cykelvägen som passerar området bibehålls en remsa
som allmän plats och tas inte med i planändringen.
Ändring av plankartan
Användningsbestämmelsen Park ändras till Skola, och området blir kvartersmark istället för allmän platsmark.
Ett u-område införs för att säkerställa befintliga VA-ledningar. Resterande ytor förses med korsmark för att
möjliggöra framtida förrådsbyggnader.
Terränganpassning och tillgänglighet
Avseende markens lutning så planeras den nya delen av förskolegården slutta likt marken gör idag, ingen
utfyllnad kommer att ske. Lokala förändringar för att plana ut vissa ytor för till exempel specifik lekutrustning, i övrigt ska marknivåerna inte ändras. Området ligger på en höjd mellan +61 och +66 m.ö.h.
Två grindar som leder direkt in på förskolegården planeras, en på den västra sidan och en på den östra.
Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer med mera utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR.
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Karta med höjdkurvor

Ortofoto
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3. Gator och trafik
Befintligt gatunät, angöring samt gång- och cykel

Infart till planområdet och Brogårdens förskola sker från Vänersborgsgatan via Knektegårdsgatan. Inga nya
gator tillkommer med anledning av planändringen. Framtida breddning av den befintliga gång- och cykelvägen ska vara möjlig, och därför säkras ett område med två meters bredd mellan gång- och cykelvägen och
föreslagen kvartersmark.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Knektegårdsgatan som ligger drygt 150 meter från förskolans entré.

Riksintresse kommunikationer

Planområdet är beläget nära järnvägen Västra Stambanan som är av riksintresse för kommunikationer.

4. Mark och vatten
Natur och vegetation

På platsen finns idag gräs som inte klipps, och ett antal relativt små träd. Marken sluttar söderut ner från
förskolan med en höjdskillnad på ca 7 meter som mest.
I anslutning till planområdet finns Säveån med stränder, som har naturvärdesklass B, och därmed hänsynsnivå
2, i Alingsås Naturvårdsprogram från 2020. Exploatering i närheten av områden med hänsynsnivå 2 ska ske
med hänsyn till naturvärdena.
Säveåns stränder är ett viktigt inslag i den tätortsnära naturen i Alingsås. Ån rinner genom hela staden och
kantas nästan hela vägen av natur. Längs stränderna växer blandlövskog av al, pil, hägg, rönn, björk och även
ek förekommer på några ställen. Buskskikt av sälg, viden, hallon och al finns, liksom boträd, hög andel död
ved och enstaka högstubbar. Rasbranter bildas på vissa ställen längs med stränderna vilka är mycket värdefulla
miljöer för många insekter. Åstränderna har också ett rikt fågelliv med bofink, flera hackspettsarter och rödlistade fåglar. Forsärla häckar längs med ån. Bäver har observerats vid ån och mink kan förekomma.

Vatten
Risk för översvämning
Planområdet ligger som minst endast ca 15 meter från Säveån, men avskiljs av en befintlig gångväg.
Delar av området ligger under högsta högvattennivå vid extrema flöden och risk finns för översvämning av den
södra delen av förskolegården (höjdnivåer är angivna i höjdsystemet RH2000).
En flödesdimensionering och vattennivåberäkning för staden Alingsås, utifrån både hydrologisk och hydraulisk modellering, har utförts av SMHI, daterad 2020-11-12. Översvämningsberäkningar har gjorts utifrån
framtida ökade nederbördsmängder till följd av ett förändrat klimat, med klimatscenarierna RCP4.5 och
RCP8.5 för år 2050 och år 2100. RCP4.5 bygger på minskade utsläpp och RCP8.5 på fortsatt ökade utsläpp.
Det värsta scenariot i utredningen är Beräknat högsta flöde (BHF) med klimatscenariet RCP8.5.
I den södra delen av förskolegården finns inga byggnader som tar skada vid översvämning. Då översvämning
sker får förskolegården skärmas av och verksamheten använda andra delar av gården tills vattnet sjunkit
undan.
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Vid översvämning med beräknat högsta flöde för två klimatscenarior översvämmas förskolegårdens södra del, se streckad cirkel

Risk för erosion
Erosionsåtgärder planeras längs Säveån och är aktuellt där ån kröker sig intill planområdet. Förskolegårdens
utvidgning innebär dock inga större laster, och bedöms kunna byggas ut oberoende av kommande erosionsskydds utformning.

Lek och rekreation

Att en idag icke anlagd parkyta istället blir utemiljö för förskolan blir en tillgång i området eftersom den kan
nyttjas av barn på kvällar och helger.

Fornlämningar och kulturminnen

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

Geoteknik och radon

En geoteknisk utredning gjordes av Kjessler och Mannerstråle AB 1964 inför nybyggnation av stadsdelen
Brogården. Denna översiktliga grundundersökning påvisade medelfast till fast lera av mera än 25 meters
mäktighet närmast Säveån.
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. Enligt översiktlig inventering utgör
marken låg- och normalriskområde avseende radon. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje
byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.

Förorenad mark

Det finns inga indikationer på att föroreningar finns i området. Miljöteknisk markundersökning har inte
1 ska, enligt Miljöbalken, Miljöskyddsnämnden underrättas om den påträfutförts. Om föroreningar påträffas
km
fade föroreningen. Innan avhjälpandeåtgärder vidtas ska åtgärderna anmälas till Miljöskyddsnämnden i god
tid innan planerad åtgärd.

Teckenförklaring:
Riksintresse natur och friluftsliv

Föreslagen detaljplan bedöms inte skada riksintresset.

BHF

Strandskydd

a1

Översvämningskartering
Säveån och Lillån
Alingsås

ca 2050
Enligt miljöbalkenBHF,
kapitelRCP4.5,
7 råder strandskydd
vid bl.a. insjöar och vattendrag och syftet är att tillgodose
Konsult:
allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor förUppdragsgivare:
växt- och djurlivet.
BHF, RCP4.5, ca 2100
BHF, RCP8.5, ca 2050
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BHF, RCP8.5, ca 2100

När strandskyddet infördes 1975 gjordes undantag för
gällande detaljplaner och något strandskydd finns inte
inom nu aktuellt planområde. Strandskyddet återinträder inte vid ändring av detaljplan.

5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.
Jordarter

Dagvatten

Det dagvatten i området som inte infiltreras i marken
tas om hand genom befintlig dagvattenledning med
utlopp i Säveån.
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 under hösten 2020 antagit ”Dagvattenstrategi för Alingsås kommun”.
Mark som idag inte är hårdgjord bör fortsättningsvis
också vara det i möjligaste mån för att dagvattenTeckenförklaring
mängden som måste ledas bort inte skall
öka.
Naturvårdsprogram
2020

Radon

±

Planeringskarta

november 19, 2020

Naturvärdesk...
A

En översiktlig skyfallskartering har gjorts för detaljplaneändringen, se bilden nederst på sidan. Den visar
hur vattnet rinner över ytan vid ett skyfall där 50 mm
regn faller på en timme. Bilden visar att vatten rinner
ner mot Säveån utan att ansamlas på vägen.
Naturvärdesk...
B
Naturvärdesk...
C
Strandskydd

Fastigheter och
samfälligheter
<all other
values>

Fastighetsom...

Brandvattenförsörjning

Samfällighets...

Flera brandposter finns i området, den närmsta strax
öster om den kommande förskolegården.

6. Risker och störningar
Farligt gods

Ytor i Naturvårdsprogram 2020 och strandskydd
Ekaterin a M oberg , Jenn y Leon ards son
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Riskutredning för farligt gods ska göras om planområdet ligger inom 150 meter från farligt-godsled.
I Alingsås är järnvägen, E20 och Rv 42 farligtgodsleder.
Området ligger ca 400 meter från Västra Stambanan
vilket gör att en riskutredning inte behövs.

Skyfallskartering, rinnvägar vid 50 mm regn på en timme
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Buller

Miljöbalken och plan- och bygglagen innehåller krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet.
Buller kan få konsekvenser för människors hälsa, därför ska ljudmiljön vägas in i bedömningen.
Vilka ljudnivåer som inte bör överskridas regleras med stöd av miljöbalken (9 kap. 12 §) samt av en förordning. Nu aktuell förordning är ”Förordning (2015:216 och 2017:359) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”.
Enligt förordningen ska på äldre skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik den
ekvivalenta bullernivån 55 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Den
maximala nivån 70 dBA bör överskridas maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme under ett årsmedeldygn,
under den tid då förskolan nyttjas (kl. 07-18).
Eftersom utvidgningen av förskolegården ska ske i närheten av Västra stambanan har en bullerutredning
tagits fram (Sweco 2021-02-03). Utredningen visar att för både nuvarande (2020) och framtida trafiksituation
(prognos för 2040) innebär järnvägstrafiken att delar av gården kan utsättas för buller, men att bullernivåerna
är inom riktvärdena avseende en befintlig skolgård.
För nuläget 2020 har dygnsekvivalenta ljudnivåer på förskolgården beräknats till mellan 47–53 dBA. Gällande
maximala ljudnivåer innebär tågtyperna ”godståg” och ”lokdragna passagerartåg” en maximal ljudnivå på
70–71 dBA på vissa platser på gården. Sammanlagt sker dessa tågpassager 20 tillfällen mellan kl. 06–18, vilket
innebär att 70 dBA överskrids i snitt 1,7 gånger per timme (jämfört med riktvärdet maximalt 5 ggr).
Framtida dygnsekvivalenta ljudnivåer för 2040 på förskolgården har beräknats till 47–52 dBA. Även för trafiksituationen år 2040 innebär endast tågtypen ”godståg” och ”lokdragna passagerartåg” en maximal ljudnivå
över 70 dBA inom området. Sammanlagt kommer dessa tågpassager att ske 19 tillfällen mellan kl. 06–18,
vilket innebär att 70 dBA överskrids i snitt 1,6 gånger per timme (jämfört med riktvärdet maximalt 5 ggr).
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Dygnsekvivalenta bullernivåer 2020

Maximala bullernivåer 2020

Dygnsekvivalenta bullernivåer 2040

Maximala bullernivåer 2040

Ur planansökan, Kaka arkitekter

Vibrationer

Vibrationer från Västra stambanan har inte utretts i planarbetet eftersom inga byggnader prövas. Avståndet
mellan järnvägen och förskolegården är ca 400 meter.

Störande verksamheter

Inga störande verksamheter, kraftledning eller transformatorstation i närheten av planområdet skulle kunna
medföra risk att riktvärden överskrids.

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 ändring av detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid undersökningen har miljöbedömningsförordningen särskilt beaktats och kommunen har därmed bedömt att en
Strategisk miljöbedömning inte behövs. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär
för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Vid länsstyrelsesamråd 2021-02-11 har det framkommit att länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Konsekvenser riksintressen

Detaljplanen berörs av riksintresse för kommunikationer då området ligger nära Västra Stambanan.
Föreslagna förändringar bedöms inte skada riksintresset.
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Hållbar utveckling

Utbyggnad av en befintlig förskola tar tillvara redan ianspråkstagna resurser och mark .Brogårdens förskola
har ett tillgängligt läge med nära till kollektivtrafik. Förlusten av parkmark och allmän plats för bedöms
som marginell för allmänheten i och med den stora parkytan som kvarstår. Det är positivt för den sociala
hållbarheten att förskolan kan inrymma fler barn och att de får tillräcklig friyta i linje med Boverkets rekommendationer .

Naturmiljö

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. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt
känsligt i kommunens översiktsplan.

Ekosystemtjänster

Planändringen medför att delar av tidigare genomsläppliga ytor hårdgörs vilket minskar markens förmåga att
omhänderta dagvatten. En obebyggd yta med träd och växtlighet tas i anspråk.

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. Normerna överskrids inte på platsen och de kommer
heller inte att överskridas på grund av det som planändringen tillåter.

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.
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. Säveån är recipient för dagvatten från
planområdet. Säveån uppnår ej god kemisk ytvattenstatus men uppnår måttlig ekologisk status enligt Vattenmyndigheten. ”God ekologisk status” för Säveån ska dock uppnås till år 2021. Säveån ska också uppnå ”god
kemisk ytvattenstatus”.
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt
på grund av föreslagen planåtgärd. Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna
negativt.

Konsekvenser för närboende

Förlusten av parkmark och allmän plats bedöms som marginell för allmänheten i och med den stora parkytan
som kvarstår. Bedömningen är att markområdet inte har använts för rekreation på ett sådant sätt som medför
att planförslaget innebär en större konsekvens. En utbyggd förskola betyder att fler närboende förskolebarn
kan få nära till sin förskola, vilket även är positivt för föräldrarna då det underlättar vardagslogistiken.
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Konsekvenser för barn

En förskolegård med tillräckliga friytor i linje med Boverkets rekommendationer är positivt för förskolebarnens
pedagogiska och motoriska utveckling.

Trygghet och jämställdhet

En förskolegård med tillräckligt stor yta per barn, 40 kvadratmeter enligt Boverkets rekommendation, ger
barn goda förutsättningar att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov, oavsett
könstillhörighet, vilket främjar jämställda villkor.

8. Planbestämmelser
Förklaring av planbestämmelser

Befintlig planbestämmelse inom området är Park och allmän plats.
Användningsbestämmelsen Park upphävs för den del som ska bli förskolegård.
Användningsbestämmelsen Skola införs för denna del, och området blir kvartersmark istället för allmän
platsmark. Ett u-område införs för att säkerställa befintliga VA-ledningar.
Resterande del av ytan förses med korsmark för att möjliggöra framtida förrådsbyggnader.
En remsa i den västra delen lämnas utanför planändringens område och behålls därmed som park och allmän
platsmark för att möjliggöra en framtida breddning av befintlig gång- och cykelväg.
Kvartersmark
Ytan som ska bli förskolegård görs om till kvartersmark. Mark där byggnader inte får uppföras, men där
komplementbyggnader, murar, plank och bullerskärmar tillåts, är markerad med kors.
Administrativa bestämmelser
Ytan inom kvartersmarken som är betecknad med bokstaven u ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar.
Nu aktuell ändring av detaljplan har en genomförandetid som är fem år från den dag då beslutet om att anta
planen vinner laga kraft.

9. Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018 och anger inom aktuellt område detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

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”.

Budget för Alingsås kommun 2021-2023

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:
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•
•
•

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 2021-2030

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. Nu aktuellt planområde
ligger inom en befintlig detaljplan och berörs inte av utvecklingen enligt tillväxtprogrammet.

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. 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”.

Naturvårdsprogram

Alingsås kommuns Naturvårdsprogram antogs av Kommunfullmäktige den 26 februari 2020. Syftet med
Naturvårdsprogrammet är att ange mål och strategier för det kommunala naturvårdsarbetet under 2020-2025.
Målen är uppdelade i de tre huvudområdena En rik och levande natur, Naturanpassad samhällsbyggnad samt
Kunskapsspridning och medborgarsynpunkter. I anslutning till planområdet finns Säveån med stränder, som
har naturvärdesklass B (se s. 6), och därmed hänsynsnivå 2, i Naturvårdsprogrammet. Exploatering i närheten
av områden med hänsynsnivå 2 ska ske med hänsyn till naturvärdena.

Trädplan

Tekniska nämnden har i februari 2012 antagit ”Trädplan för Alingsås kommun”. Till trädplanen kopplas en
trädvårdsplan som beskriver olika objekt och de insatser som behöver göras.

Policy för funktionshinderfrågor

Alingsås har 2011 antagit en ”Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun”. Västra Götalandsregionen
har tagit fram detaljerade riktlinjer för tillgänglighet: ”Tillgängliga och användbara miljöer” (se www.vgregion.
se/riktlinjer-tillganglighet). Riktlinjerna har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2012 och gäller vid
kommunalt byggande. De anger krav på tillgänglighet vid bland annat ny-, om- och tillbyggnad av lokaler dit
allmänheten har tillträde, nyanläggning på allmänna platser samt åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde.
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10. Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Exploatören Alingsåshem projekterar, utför och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark.
Avtal
En överenskommelse om fastighetsreglering har tecknats särskilt mellan kommunen och exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
Kvartersmark
Del av fastigheten Nolby 37:6 utgörs idag av allmän platsmark. Genom planläggning kommer området att
ombildas till kvartersmark, för att möjliggöra byggnationen av en förskolegård.
Marköverlåtelser
Del av fastigheten Nolby 37:6 ska överlåtas från kommunen till exploatör för byggnation av förskolegård på
kvartersmark.
Ledningar
Planområdet ligger inom kommunens VA-område. Inom planområdet finns kommunala VA-ledningar vilka
tryggas med ledningsrätt (u-område anges i plankartan).
Fastighetsbildning
Marköverlåtelsen kommer att genomföras med fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Exploatören står för
förrättningskostnaderna för fastighetsbildningen. Del av fastigheten Nolby 37:6 kan regleras in i fastigheten
Brogården 8. Kommunen ansvarar för ansökan till lantmäteriet om fastighetsreglering och bildande av
ledningsrätt.

Ekonomiska frågor
Anläggningar på kvartersmark
Exploatören bekostar samtliga anläggningar inom kvartersmark.
Intäkter
Kommunen får en intäkt genom försäljning av mark till exploatören.
Utgifter
Exploatören ansvarar för förrättningskostnaderna för fastighetsregleringen.
Kommunen svarar för kostnaderna angående bildandet av ledningsrätt för kommunens ledningar.
Detaljplan
Kostnaden för framtagen detaljplan tas ut genom planavtal och bekostas av exploatören.

Tekniska frågor
Utredningar
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
Bullerutredning för utökning av utemiljö, Brogårdens förskola (Sweco, 2021-02-03).
•
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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 inleddes med ett samrådsskede med de som är berörda. Eftersom samtliga sakägare godkände
förslaget under samrådet kan planen föras direkt till antagande och granskning kan förbigås.

Planavgift

Ett planavtal är upprättat om fördelning av kostnader för planarbetet och planavgift kommer därför inte att tas
ut i samband med bygglov.

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.

Planenheten

Lovisa Grahn						Cecilia Sjölin
Planarkitekt						Planchef

Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12, 441 81 Alingsås
tfn 0322-61 60 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@alingsas.se
webbplats alingsas.se/detaljplanering
besöksadress
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