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

Samrådsredogörelse

Upprättad 2021-03-01

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.
Ett försök att handlägga detaljplanen med begränsat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagen
(2010:900) 5 kap § 18 gjordes initialt, vilket skulle ha inneburit att den kunde antas efter genomfört samråd
om de som kommunen samrått med hade godkänt planförslaget. 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, och planen från och med nu handläggas enligt standardförfarande.
Nedan redovisas de yttranden som inkommit under samrådstiden. Fastighetsägaren som också är intressent för
planändringen har i samband med samrådet inkommit med ny information, som tas med i planförslaget inför
granskningen enligt nedan.

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

Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Skanova
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

2020-12-15
2020-12-11
2020-11-24
2020-12-01

Inkomna yttranden från sakägare i samrådskretsen
5.
6.
7.
8.

Fastighet Bärnstenen 3
Fastighet Bärnstenen 4
Fastighet Opalen 1
Fastighet Safiren 2

2020-12-11
2020-11-25
2020-11-27
2020-12-08

Godkännande
X
X
X

Inkommen ny information från fastighetsägaren/intressenten
9. Fastighet Bärnstenen 2 (intressenten)

2020-12-15
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Nedan följer de inkomna synpunkterna från samrådet i sammanfattad form. Samhällsbyggnadskontorets
kommentarer och förslag till åtgärder redovisas också.

Synpunkter på samrådshandlingen
1. Länsstyrelsen

Kommentar

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.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att
planen inte innebär betydande miljöpåverkan, och en
miljökonsekvensbeskrivning behöver inte tas fram.

Noteras.

2. Lantmäteriet
Lantmäteriet har noterat att kommunen i plankartan
har ritat en administrativ bestämmelse runt Bärnstenen 2s fastighetsgräns inom vilken den befintliga
fastighetsplanen ska upphöra. Fastighetsplanen
omfattar dock inte hela Bärnstenen 2, utan endast
den del av fastigheten som ligger inom kvartersmark
för bostäder. För att redovisningen ska bli tydlig, och
överensstämma med syftet att upphäva fastighetsplanen, så ska linjen endast ritas där fastighetsplanen
gäller. ”Triangeln” inom PARK har tillkommit
genom en mindre avvikelse år 1992 och omfattas
inte av fastighetsplanen.

Plankartan uppdateras med en justering av den administrativa gränsen.

3. Skanova
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och
meddelar att det ej finns något att invända mot
planförslaget.

Noteras.

4. Alingsås och Vårgåda Räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten har tagit del av handlingar och
ser inget behov att yttra sig i ärendet.
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Noteras.

5. Fastighet Bärnstenen 3

Kommentar

Sakägaren HSB för Opalgatan 26 anser att en
ändring av minsta fastighetsstorlek på fastigheten
Bärnstenen 2 från 800 kvm till 600 kvm även borde
innebära en motsvarande minskning av nybyggnationens största tillåtna byggnadsyta, från 170 kvm
till 120 kvm, vilket utgör en femtedel av fastighetens
yta.

Bedömningen att 170 kvadratmeter är lämpligt
som högsta tillåten byggnadsarea inom den del som
avser styckas av kvarstår. I 170 kvadratmeter ingår
komplementbyggnader så som garage, och resterande
yta bedöms behövas för att ett rimligt bostadshus enligt
modern standard ska kunna uppföras.

Sakägaren anser också att planbestämmelsen för
endast en våning bör behållas för att minimera insyn
och skuggbildning på befintlig bebyggelse (Bärnstenen 3). De träd som finns menar man har varit ett
skydd mot insyn och inte gett så mycket skugga för
fastigheten Bärnstenen 3.

Med anledning av denna synpunkt har en solstudie
tagits fram som visar hur det nya huset påverkar
solförhållandena på intilliggande fastighet. Resultatet
av solstudien visar att nybyggnation inte skulle medföra
någon betydande olägenhet.Solstudien redovisas i
planbeskrivningen. För att möjliggöra en placering
av det tillkommande bostadshuset som medför minsta
möjliga skuggning för Bärnstenen 3 har remsan med
prickmark (mark som ej får bebyggas) längs Hedvigsbergsvägen minskats från ca 6 meter till 1,5 meter.
Höjden på tillkommande byggnader regleras inte med
våningsantal utan med högsta tillåtna nockhöjd för att
ge tydlig vägledning för bygglovsskedet. Total nockhöjd
om +105 meter över nollplanet innebär i praktiken att
en huvudbyggnad kan få en nockhöjd mellan 7 och 8
meter. Bedömningen att detta är rimligt kvarstår.

Sakägaren anser därtill att befintlig stenmur bör
behållas.

Planändringen inför ingen reglering av befintlig
stenmur.

6. Fastighet Bärnstenen 4
Sakägaren godkänner samrådsförslaget.

Noteras.

7. Fastighet Opalen 1
Sakägaren godkänner samrådsförslaget.

Noteras.

8. Fastighet Safiren 2
Sakägaren godkänner samrådsförslaget.

Noteras.

9. Fastighet Bärnstenen 2 (intressent)
Under samrådstiden framkom det önskemål från
fastighetsägaren att se över gällande byggrätt för
befintlig fastighet så att denna kan inrymma en
mindre tillbyggnad.

Största tillåtna byggnadsarea för fastigheten Bärnstenen
2 ändras i plankartan från 230 till 340 kvadratmeter,
varav högst 240 kvadratmeter för bostadshus. Denna
ökning bedöms rimlig eftersom fastigheten är stor (2468
kvm före avstyckning och 1868 kvm om 600 kvm
styckas av.
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Sammanfattning
Revideringar
Under samrådstiden inkom tre yttranden som föranleder revideringar av planförslaget.
Lantmäteriet framförde en synpunkt om den administrativa bestämmelsen som syftar till att upphäva
fastighetsplanen. Sakägaren för fastigheten Bärnstenen 3 framförde synpunkter gällande bland annat tillåten
byggnadsarea och skuggning, och intressenten/fastighetsägaren inkom med önskemål om en utökning av den
totala byggnadsarean inom fastigheten Bärnstenen 2.
Med anledning av framförda synpunkter har samhällsbyggnadskontoret gjort följande revideringar av Ändring
nr 2 av plankarta:
• Den administrativa gränsen justeras till att (som det var tänkt) enbart beröra fastigheten Bärnstenen 2.
• Största tillåtna byggnadsarea på 170 kvadratmeter inom den del som avses styckas av kvarstår, men
planbestämmelsen formuleras om för att bli tydligare.
• En remsa med prickmark (mark som ej får bebyggas) längs Hedvigsbergsvägen har minskats från ca 6
meter till 1,5 meter för att möjliggöra en placering av det tillkommande bostadshuset på ett sätt som
medför minsta möjliga skuggning för Bärnstenen 3.
• P1, som innebär att byggnad skall placeras minst 4,5 meter från gräns mot grannfastighet, tas bort, både
för den del som avses styckas av samt för befintlig fastighet, eftersom den bedöms överflödig.
• Största tillåtna byggnadsarea inom fastigheten Bärnstenen 2 ändras från 230 till 340 kvadratmeter, varav
högst 240 för bostadshus.
• För övrigt har förtydliganden, redaktionella ändringar samt tillägg av solstudie gjorts i planbeskrivningen.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringarna av detaljplaneförslaget Ändring nr 2 av detaljplan för
Alingsås, Eriksberg, Bostäder vid Opalgatan 22 (Bärnstenen 2) samt beslutar att hålla det tillgängligt för
granskning enligt 5 kap 18-21 §§ Plan- och bygglagen.

Planenheten

Cecilia Sjölin				Lovisa Grahn
Planchef				Planarkitekt
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2020-12-01

E-post–Lovisa.Grahn@alingsas.se

VB: Samrådshandlingar - Ändring av detaljplan för Alingsås för
Bostäder vid Opalgatan 22 (Bärnstenen 2)
Johan Lindström
ti 2020-12-01 10:55
Till: Lovisa

Grahn <Lovisa.Grahn@alingsas.se>;

 1 bifogade filer (379 kB)
Kallelse samråd begränsat förfarande Bärnstenen 2 (ickesakägare).pdf;

Hej Lovisa,
Jag ser ingen anledning a y ra mig över Bärnstenen 2. Ser du några frågor som du vill ha mi stöd i så får du
gärna höra av dig.
Med Vänliga Hälsningar
Johan Lindström
Avdelningschef Samhällsskydd
Alingsås och Vårgårda Räddningstjäns örbund
0322-616164

Från: Samhallsskydd - AVRF
Skickat: den 23 november 2020 14:40
Till: Johan Lindström
Ämne: VB: Samrådshandlingar - Ändring av detaljplan för Alingsås för Bostäder vid Opalgatan 22 (Bärnstenen 2)

Från: Jessica Sahl
Skickat: den 20 november 2020 12:59
Till: Polisen; Nätplanering Väst; miljo - MHK; Simon Stefansson; Samhallsskydd - AVRF; Alingsås energi; Gert-Inge
Claesson; Markus Thunberg; John Eriksson; Anna Lindqvist
Ämne: Samrådshandlingar - Ändring av detaljplan för Alingsås för Bostäder vid Opalgatan 22 (Bärnstenen 2)

Hej!
Samrådshandlingar - Ändring av detaljplan för Alingsås för Bostäder vid Opalgatan 22 (Bärnstenen 2)
Vänligen tag del av bifogad handling.
Kallelse samråd
Handlingar och mer informa on hi ar ni på hemsidan under "Pågående planarbeten" eller om ni vill, klicka på
bifogad länk
https://epost.alingsas.se/owa/#path=/mail/inbox
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2020-12-01

E-post–Lovisa.Grahn@alingsas.se

h ps://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/pagaende-planarbeten/andring-av-detaljplanfor-alingsas-bostader-vid-opalgatan-22-barnstenen-2/

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Opalgatan 22
(Bärnstenen 2) - Alingsås kommun
www.alingsas.se
Syftet med planändringen är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Bärnstenen 2 vid Opalgatan 22.
De boende i det befintliga huset önskar kunna stycka av en del av sin fastighet och på denna uppföra
ett bostadshus.

Med vänlig hälsning
Jessica Sahl
Plankoordinator

Alingsås Kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Växeln: 0322-616000
Tel: 0322-617260
E-post: jessica.sahl@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se

https://epost.alingsas.se/owa/#path=/mail/inbox
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Dnr LOV 2020-000973 – Ankom 2020-12-11

Tjänsteanteckning, Ändring av Detaljplan för Opalgatan 22 (Bärnstenen 2)

Telefonsamtal med Ida Lundqvist 2020-12-18

Jag berättar att vi under samrådet fått in godkännanden från tre av fem sakägare, vilket innebär att
planprocessen utöver samråd också behöver gå ut på granskning.
Jag tar också upp den nya informationen som kommit in genom Idas och Christians bygglovsansökan,
samt att det förmodligen innebär att vi behöver göra om samrådet, om frågan ska med i planen, i och
med att deras byggrätt är överskriden redan idag och att förvaltningen därmed inte kan föreslå ett
positivt bygglov till samhällsbyggnadsnämnden.

Ida berättar att de tagit upp frågan 2016 med förvaltningen, och att de då fick uppfattningen om att
det inte var möjligt att få en utökad byggrätt. Vi kommer överens om att Ida att även ska prata med
Henrik Wüst på bygglovsenheten som just fått ärendet, och att vi sedan ska höras igen efter jul.

Noterades av:
Lovisa Grahn, planarkitekt

