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Handlingar 

• Detaljplan 211, Tillägg till planbeskrivning (denna handling), 2018-10-29 
• Detaljplan 211, Tillägg till plankarta och planbestämmelser, 2018-10-29 
• Granskningsutlåtande, 2018-07-06 
• Fastighetsförteckning, 2018-05-03 
• Stadsplan 211 för Ängarnas väg i Nödinge, 1973-06-07 
• Stadsplan 211, beskrivning och stadsplanebestämmelser, 1973-06-07 

  
Tillägget gäller tillsammans med underliggande Stadsplan 211 för Ängarnas väg i 
Nödinge.  
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TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING  
  
  
Planbeskrivningen är till för att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd och 
att redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan.  

SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Organisatoriska frågor  
Planärendet har handlagts enligt reglerna för standardförfarande enligt 5 kap. 6 § Plan- och 
Bygglagen (2010:900). Samråd hölls mellan 2018-01-08 till 2018-01-22. I samrådet framkom 
synpunkter mot planförslaget vilket föranlett att förfarandet ändras från begränsat till 
standard. Granskning har genomförts 2018-06-11 till 2018-07-02. Resultatet av samråd och 
granskning redovisas i ett granskningsutlåtande daterat 2018-07-06. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 att anta tillägget till detaljplan. Beslutet vann 
laga kraft 2018-10-25. 
 
Bakgrund  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, SBN §100, 2016-09-29, Plan.2016.8, att 
kommunen avser att inleda ett upphävande av tomtindelning. När den nya Plan- och 
Bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011, försvann fastighetsplaneinstitutet. Alla 
tidigare gällande fastighetsplaner gäller då som så kallade fastighetsindelnings-
bestämmelser i detaljplanen som gäller för respektive område. Om fastighets-
indelningen ska ändras efter t.ex. ansökan om avstyckning eller fastighetsreglering, 
måste planbestämmelser förs tas bort eller ändras genom en ändring av detaljplanen. 
Se PBL 5 kap. 38 §. 
 
Området omfattas sedan tidigare av detaljplan 211 ( kallades Stadsplan 211 för Ängarnas väg i 
Nödinge) upprättat 1973. Genomförandetiden för gällande plan har löpt ut. Planen medger 
tomtstorlekar på minst 700 m2 som kan bebyggas med fristående enbostadshus på max 175 
m2. År 1981 upprättade kommunen i samarbete med lantmäteriet de följande 7 
tomtindelningsplanerna inom planområdet för detaljplan 211 för att styra storleken på 
fastigheterna som bildades då området bebyggdes: 

1. Karta över kvarteret Maskrosen i Nödinge, Ale kommun Älvsborgs län med förslag till 
tomtindelning, akt 15-STY-3705, laga kraft (1982-04-22) 

2. Karta över kvarteret Kabbelekan i Nödinge, Ale kommun Älvsborgs län med förslag 
till tomtindelning, akt 15-STY-3706, laga kraft (1982-04-22) 

3. Karta över kvarteret Gullvivan i Nödinge, Ale kommun Älvsborgs län med förslag till 
tomtindelning, akt 15-STY-3703, laga kraft (1982-04-22) 

4. Karta över kvarteret Smörblomman i Nödinge, Ale kommun Älvsborgs län med 
förslag till tomtindelning, akt 15-STY-3700, laga kraft (1982-06-01) 

5. Karta över kvarteret Vårlöken i Nödinge, Ale kommun Älvsborgs län med förslag till 
tomtindelning, akt 15-STY-3707, laga kraft (1982-04-22) 

6. Karta över kvarteret Vitsippan i Nödinge, Ale kommun Älvsborgs län med förslag till 
tomtindelning, akt 15-STY-3712, laga kraft (1982-07-15) 

7. Karta över kvarteret Konvaljen i Nödinge, Ale kommun Älvsborgs län med förslag till 
tomtindelning, akt 15-STY-3708, laga kraft (1982-04-22) 
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Bilden visar tomtindelningsplaner inom detaljplan 211. 
 
Syfte 
Planeringens syfte är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser inom detaljplan 211 
införda i form av tomtindelningsplaner för att möjliggöra avstyckning och därmed byggnation 
av nya bostäder. 
 
Planområdets läge och areal 
Detaljplan 211 omfattar bebyggelsen omkring Ängarnas väg och Lövängsvägen i 
Nödinge. Bilden nedan visar hur gällande delar av detaljplan 211 vid tidpunkten för 
detta tilläggs antagande är lokaliserade i Nödinge. 
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Förslagets förenlighet med översiktsplanen 
I Ale ÖP07 är området betecknat som bebyggelse - bostäder med god tillgång till kollektiv-
trafik och annan service. Pågående FÖP Nödinge har förtätning av befintliga bebyggda 
områden som mål. Därmed bedöms förslaget förenligt med översiktsplanen. 
 
FÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 
Förslaget medför ingen förändring av markanvändning förutom möjligheten att stycka av nya 
fastigheter. Det innebär att samtliga fastighetsindelningsbestämmelser som införs genom 
tomtindelningsplaner upphöra att gälla. Övriga planbestämmelser i gällande detaljplan 211 
fortsätter att gälla, och byggrätterna liksom minsta fastighetsstorlek är utredda i den. Förslaget 
bedöms kunna ge ca 5-6 nya bostäder. Det finns goda förutsättningar för att gå eller cykla till 
skolor, pendeltågstation, dagligvaruhandel och annan service. Ljudmiljön är god och ny trafik 
ger marginell påverkan. 
 
Bedömning om planen anses medföra en betydande miljöpåverkan och 
förenlighet med miljöbalken  
Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning 
av mark- och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 
  
Kommunen bedömer att konsekvenser av tillägget till detaljplan 211 för att upphäva 
fastighetsindelningsbestämmelser inom planen inte innebär någon förändrad markanvändning 
och inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § i PBL (2010:900). En 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras.  
 

Avtal  
Planavtal har upprättats mellan ägarna till fastigheterna Nödinge 5:75, 5:87 och Sektor 
samhällsbyggnad, Ale kommun.  
  
Medverkande tjänstemän 
Planarbetet har bedrivits av planenheten på Ale kommun.  
  
Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg  
Alafors 2018-10-29 
  
  

 ………………………………  ………………………………  
Birgitta Wiktorson Ekman  Magnus Lövdahl 
Enhetschef plan  Planarkitekt  
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Forslag till stadsplan for Angarnas Våg omfattande del av fastigheten 

Nodinge Pigegården s8 m fl i Nodinge kommun, Alvsborgs lan 

BESKRIVNING OCH STADSPLANEBESTAMMELSER 
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Forslag till stadsplan for Ångarnas Vag omfattande del av fastigheten 

Nodin&e Pigegården 58 m fl i Nådinge kommun, Alvsborgs lån 

BESKRIVNING 

Planfårslaget omfattar ett område for småhusbebyggelse, belaget ca 

150 meter norr om Nodinge kyrka begränsat i söder av Nodingeån och 

i norr av den framtida "Ringleden" runt Nodinge Kyrkby. 

Området består av en smal dalgång, vilken i sin norra del vidgar sig 

till en bredd av ca 200 meter. Befintlig bebyggelse består av ca 35 

enfamiljshus, en aldre lanthandel samt en byggnad tillhorig Telegraf

verket i Goteb_org. 

En geoteknisk undersokning har utfarts av Goteborgs Fororter, Ingenjors

kontoret i maj 1971. 

Agofårhållande redovisas i bilagd markagarforteckning. 

For planområdet galler utomplansbeståmmelser. Angransande stadsplan 

år faststålld den 4.12 1969. Fårslag till stadsplan har samtidigt upv

rattats for angränsande område soder om Nodingeån. 

Forslaget åverensstarnmer i princip med en i mars 1965 upprattad dispo

sitionsplan for Nådinge Kyrkby. 

Planen avser i forsta hand att ordna trafikforhållandena inom området 

och i andra hand att skapa ytterligare egnahemstomter. Avstånd till skola 

och centrum år ca 700 meter. Bebyggelsens behov av nårlekplatser avses 

bli helt tillgodosett inom planområdet. 

Föreslaget VA-nat redovisas i sårskild bilaga upprättad av Goteborgs 

Förorter, IngenJorskontoret. 

Under planarbetets gång har ett i princip likvärdigt förslaglbehandlats 
• 

vid länssamråd. En mindre utökning åt nordost och söder samt en viss 

justering av gatunätet har emellertid vidtagits efter detta samråd. ,,, 
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' Planområdets totala areal 

Område får bostadsändamål 

Område for allmant andamål 

ca 28,70 ha 

ca 12,20 ha 

ca 0,15 ha 

Område for bostads- och handelsandamål ca 0,15 ha 

Gatu- och parkmark 

Antal lagenheter 

Goteborg i juni 1971 

G0TEB0RGS F0R0RTER ARKITEKTKONT0RET 

;!/4 dLc/ Nil~/~7 
Arkitekt SAR 

i•· i november,197: 

Ni~l~r1 

Arkitekt SAR 

ca 16,20 ha 

ca 100 st 

Stadsplaneingenjor 

~~ef7 
Stadsplaneingenjår 

Tillhbr Kolilillunfullmaktiges·i Nodinge 
beslut den 1506.1972 § 45, betygar 

,·i/4~ 
ordförande 

Tillhor Lansstyrelsens i 
Älvsborgs lan beslut den 
7 juni 1973 
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Förslag till stadsplan for Angarnas Vag omfattande del av fastigheten 

Nodinge Pigegården s8 m fl i Nödinge konnnun, Älvsborgs lån 

STADSPLANEBESTAMMELSER 

1 § BYGGNADSKVARTER 

a/ Med A betecknat område får användas endast for allmänt 

andamål. 

b/ Med B betecknat område får anvandas endast for bostads

ändamål. 

c/ Med BH betecknat område får användas endast for bostads

och handelsandamål, 

2 § MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

3 § MARK TILLGANGLIG FOR UNDERJORDISKA LEDNINGAR 

På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som 

hindra framdragande eller underhåll av underjordiska all- --,, 

' ' månna ledningar. 

I , • /, 

I 

4 § BYGGNADSSÅTT 

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som 

uppforas fristående. 

5 § TOMTS STORLEK 

På med F betecknat område får tomt icke givas mindre areal 
2 ån 700 m. 

6 § ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA PÅ TOMT 
I 

1 mom På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en 

huvudbyggnad jämte erforderliga gårdsbyggnader uppföras. 

: 2 mom På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad 

jämte erforderliga gårdsbyggnader icke uppta större sammA

lagd areal än 175 m2• Fristående uthus- eller andra- gårdsbygg-' 
' 2 ,, 

'nader, får•ej uppt~ större sammanlagd areal än 50,m. 
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7 § VÅNINGSANTAL 

1 mom På med I betecknat område får byggnad uppföras med hogst 

en våning. 

2 mom På med k betecknat område dr utöver angivet våningsantal~ 

dår terrängen så medgiver, kallare uppforas ovan mark. 

3 mom Dar våningsdntal ej finns angivet~ får byggnad uppforas med 

det antal våningar som bestammelserna angående byggnads hojd 

måjliggår. 

8 § BYGGNADS HOJD 

1 mom På med I eller Ik betecknat område får byggnad icke uppföras 

till storre håjd an respektive 4,5 och 5,5 meter. Uthus eller 

annan gårdsbyggnad får icke uppforas till större hojd än 2,5 

meter. 

2 mom På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppforas 

till hogst den hojd i meter som siffran anger. 

9 § ANTAL LAGENHETER 

På med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mera 

an en bostadslågenhet. I uthus eller andra gårdsbyggnader får 

bostad icke inredas. 

10 § UTFARTSFORBUD 

I områdesgrans som jamvål betecknats med fyllda trianglar skall 

fastighet forses med stangsel, vari ej får anordnas åppning som 

medger utfar~ ~ller annan utgång mot gata eller allmän plats. 

Goteborg i JUni 1971 
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Tillhör Kommunfu.llmåktiges i Nödinge 
beslut den 15.6.1972 § 45, betygar 

fL·. . 
Lars~ ohansson, ordförande 

Tillhor Lansstyrelsens 1 
llvsborgs lan beslut den 
7 juni 1973 

w~ 
Gert Olsson 
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