
 
 
      
      

 
 
 

Detaljplan för bostäder inom Skepplanda 8:4  
Ale kommun, Västra Götalands län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
ÄRENDETS HANDLÄGGNING 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-12 att uppdra åt Sektor samhällsbyggnad att påbörja 
detaljplaneläggning av området för bostadsändamål. 
 
Planärendet handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 
5 kap 7 §, vilket innebär att den kan antas först efter genomfört samråd och granskning. När en 
detaljplan upprättas eller ändras, skall de som har ett väsentligt intresse av detaljplanen, ges tillfälle till 
samråd. Samråd har ägt rum under tiden 30 januari till 20 februari 2018 genom att planhandlingar utsänts 
till berörda sakägare, förvaltningar, myndigheter m.fl. Samrådsmöte ägde rum den tisdag den 13 februari 
2018. Under samrådstiden inkom 19 yttranden varav 14 med kommentar och 5 utan erinran. 
 
 
INKOMNA YTTRANDEN 
1. Länsstyrelsen    2018-02-20 kommentar  
2. Trafikverket    2018-02-07 ingen erinran  
3. Lantmäteriet   2018-02-19 kommentar  
4. SGI     2018-02-15 kommentar  
5. Naturskyddsföreningen    2018-02-20 kommentar 
6. Polismyndigheten    2018-02-12 kommentar 
7. Göteborgs Energi   2018-02-20 kommentar 
8. Vattenfall    2018-02-12 ingen erinran 
9. Västtrafik     2018-02-13 ingen erinran 
10. Skanova    2018-02-07 ingen erinran 
11. Samlat yttrande från flera boende  2018-02-18 kommentar 
12. Boende Odalvägen 90    2018-02-19 kommentar 
13. Boende Påvels väg 12   2018-02-15 kommentar 
14. Boende Odalvägen 90   2018-02-20 kommentar 
15. Boende Påvels väg 11   2018-02-18 kommentar 
16. Boende Påvels väg 10    2018-03-21 kommentar 
17. Andelsinnehavare i samfällighetsföreningen Ale  
      Skepplanda ga:6   2018-02-04 kommentar 
18. Kommunala pensionärsrådet KPR  2018-02-21 ingen erinran 
19. Utbildningsnämnden   2018-02-22 kommentar 
 
       
De framförda synpunkterna i skrivelserna citeras eller sammanfattas och kommenteras med kursiv stil 
enligt följande: 

 
1. Länsstyrelsen 

GRANSKNINGSHANDLING 
Utökatförfarande 
2018-10-08 
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Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 
Länsstyrelsen anser att kommunen ska beakta framtida skyfall med 
avseende ett scenario med ett 100-årsregn. Frågan om stabiliteten behöver 
också regleras på plankartan. 
Kommunen bör också utreda om markföroreningar inom fastigheten för 
fjärrvärmekraftverket påverkar planområdet. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet med 
avseende på geoteknik och översvämning/skyfall måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas 
för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla 
lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL 
Geoteknik 
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande, daterat 2018-02- 
15, som bifogas i sin helhet. SGI ställer sig frågande om varför frågan om 
stabiliteten inte är reglerat i Plankartan. Länsstyrelsens delar SGI:s 
bedömning och anser att frågan behöver säkerställas i planförslaget. 
 
Översvämning/skyfall 
Det är positivt att kommunen utreder dagvattenfrågan och även lyfter in 
åtgärder på plankartan. Länsstyrelsen vill däremot att kommunen även 
beaktar ett framtida skyfallsscenario och hur detta skulle kunna påverka 
området. Framtidens klimat pekar på att det blir vanligare med intensiv 
nederbörd. Kommunen behöver utgå från ett scenario med ett 100-årsregn. 
 
Råd enligt PBL och MB 
Markföroreningar 
Marken inom fastigheten för fjärrvärmekraftverket är ett potentiellt 
förorenat område, dock endast branschriskklassat i Riskklass 3. Kommunen 
bör göra en bedömning om eventuella föroreningar kan påverka planen. En 
miljöteknisk undersökning bör därför utföras. 
 
Lantmäteriets synpunkter 
Lantmäteriet har lämnat ett yttrande daterat 2018-02-19, vilket bifogas i sin 
helhet. Lantmäteriet tar upp viktiga frågor för plangenomförande som måste 
förbättras. Dessa synpunkter handlar om följande punkter: 

• Den administrativa planbestämmelsen a, ”marken ska vara 
tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter”. Kommunen bör 
antingen komplettera denna med en planbestämmelse för 
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markreservat för gemensamhetsanläggningar (g-område) eller införa 
fastighetsindelningsbestämmelser. 

• Planförslagets påverkan på gemensamhetsanläggningen (ga) 
Skepplanda ga:6. Av planbeskrivningen behöver det framgå om 
gällande regler när en gemensamhetsanläggning minskas i 
omfattning. 

• Av planbeskrivningen framgår inte om ett exploateringsavtal ska 
tecknas. Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen 
redovisa bl.a. avtalets huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna 
av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera 
sådana avtal i planbeskrivningen. 
 
Länsstyrelsen delar lantmäteriets synpunkter. Läs mer om detta i 
Lantmäteriets yttrande som bifogas i sin helhet. 
 
Trafik 
Trafikverket har lämnat ett yttrande över planförslaget daterat 2018-02-07 
som bifogas i sin helhet. Trafikverket har inget att erinra mot förslaget. 
 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Samråd om behovsbedömning har skett med 
Länsstyrelsen. 
Kommentar 
En kompletterande skyfallsutredning utifrån ett 100-årsregn tas fram inför granskning. 
En kompletterande utredning med markprovtagning tas fram inför granskning, för att undersöka 
om eventuella föroreningar kan påverka planen. 
Den geotekniska utredningen kompletteras inför granskning med beräkning av stabiliteten enligt 
planförslaget. Planhandlingarna kompletteras sedan enligt utredningens resultat. 
Planbestämmelsen a tas bort och istället bildas ett utfartsservitut till förmån för Skepplanda 2:20 
genom avtal. 
Genomförandebeskrivningen kompletteras med en beskrivning av gällande regler för ändring av 
och påverkan på en gemensamhetsanläggning.  
Ett marköverlåtelseavtal ska tecknas mellan kommun och exploatör. Genomförandebeskrivningen 
kompletteras med en beskrivning av innehåll och konsekvenser av detta avtal. 
 

2. Trafikverket 

Planområdet ligger cirka 500 meter söder om väg 1980 (Kvarnabovägen) och cirka 500 meter 
sydöst om väg 1978 (Skepplandavägen). Trafikverket är väghållare för både väg 1978 och 1980, 
vilka också är utpekade som riksintressen för kommunikationer enligt kap 3§8 Miljöbalken. 

 
Trafikverket har tagit del av den trafikutredning som utförts inom arbetet med detaljplanen. I 
trafikutredningen har antalet tillkommande trafikrörelser beräknats och där exploateringen bedöms 
ge ett trafikpåslag med 20 procent per i dygn i korsningspunkten Odalvägen / Skepplandavägen.  
Trafikverket anser inte att detta bör medföra någon betydande försämring av framkomligheten på 
den statliga anläggningen. 

 
Trafikverket har inget att erinra mot förslagen detaljplan och ser fram emot fortsatt deltagande i 
ärendet. 
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Kommentar 
Synpunkten noteras. 
 

3. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
Markreservat för annat enskilt ändamål än gemensamhetsanläggning är inte tillåtet utan 
fastighetsindelningsbestämmelser  
 
Under planbestämmelserna finns en administrativbestämmelse, a, ”marken ska vara tillgänglig för 
utfart från angränsande fastigheter”. När det gäller markreservat för enskilda får kommunen i 
detaljplaner som tas fram enligt PBL utan att fastighetsindelningsbestämmelser upprättas endast 
ange markreservat för gemensamhetsanläggningar (g-område). Det är möjligt att bilda ett 
utfartsservitut till förmån för Skepplanda 2:20 även utan någon bestämmelse om detta, dock kan 
det inte göras tvångsvis i förrättning. Om det ska kunna göras tvångsvis krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser. Om utfarten för Skepplanda 2:20 även är tänkt att användas av 
fastigheten öster om kan det vara lämpligt att lägga ut ett g-område längs med gränsen på 
Skepplanda 2:20.  
 
Befintlig gemensamhetsanläggning inom kvartersmark  
Lantmäteriet konstaterar att mycket talar för att hela eller delar av planområdet idag är upplåtet till 
förmån för gemensamhetsanläggningen (ga) Skepplanda ga:6. Skepplanda ga:6 tycks vara något 
felredovisad i Lantmäteriets registerkarta varför det kommer att krävas arkivutredning för att 
klargöra utbredningen för Skepplanda ga:6. Men mycket talar för att Skepplanda ga:6 finns inom 
område som är utlagt som kvartersmark i plankartan. Gemensamhetsanläggningen kommer då 
som en följd av planförslaget att behöva omprövas för minskning av upplåtna områden. Enligt 40 
a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga betala 
ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler 
som inte är dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning.  
 
Ska exploateringsavtal tecknas?  
I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas (endast ett 
marköverlåtelseavtal är nämnt). Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 
5 kap. 13 § 3 st PBL, redovisa avtalets huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen 
helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
 
Kommentar  
Planbestämmelsen a tas bort och istället bildas ett utfartsservitut till förmån för Skepplanda 2:20 
genom avtal. 
Genomförandebeskrivningen kompletteras med en beskrivning av gällande regler för ändring av 
och påverkan på en gemensamhetsanläggning. Vidare utredning av GA:6 totala utbredning inom 
detaljplanen ska göras inför ett antagande av detaljplanen. 
Ett marköverlåtelseavtal ska tecknas mellan kommun och exploatör. Genomförandebeskrivningen 
kompletteras med en beskrivning av innehåll och konsekvenser av detta avtal. 
 

4. SGI 

SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor så som ras, skred och erosion. Grundläggnings- 
och miljötekniska frågor, så som hantering av radon, ingår således inte.  
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SGI har tagit del av geoteknisk utredning, markteknisk undersökningsrapport och släntbesiktning 
av berg, som tagits fram i arbetet med detaljplan.  
 
I geoteknisk utredning och planbeskrivning framgår att beräkning av stabiliteten visar 
tillfredsställande resultat för en utbredd marklast som ej överstiger 5 kPa. SGI anser att detta även 
ska framgå i plankarta, för att säkerställa behövliga åtgärder och restriktioner för en fullgod 
säkerhet med ras och skred. Komplettering avseende detta rekommenderas.  
 
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att 
ovanstående synpunkt beträffande stabiliteten beaktas. SGI har inga andra synpunkter på de 
bedömningar som gjorts i respektive utredning. 
 
Kommentar 
Den geotekniska utredningen kompletteras inför granskning med beräkning av stabiliteten enligt 
planförslaget. Planhandlingarna kompletteras sedan enligt utredningens resultat. 
 

5. Naturskyddsföreningen 

Vi har fått flera samtal från de boende på Odalvägen och Påvels väg i Skepplanda angående 
planerad byggnation längs Påvels väg. De boende är oroliga för att byggandet skall störa och 
skrämma bort hägrarna, som har haft en koloni där dom häckat i många år. Naturskyddsföreningen 
brukar få kommunala byggplaner för yttrande, men har ej upplysts om denna byggnation. 
 
Kommentar 
Planförfattaren har haft kontakt med naturskyddsföreningen om de hägrar som finns i området. 
Hägrar omfattas inte av fridlysta arter enligt Artskyddsförordningen 2007:845 4 § och bilaga 1. 
Kommunen har gjort bedömningen att det allmänna intresset att bygga bostäder väger så pass 
tungt att störningar för hägerkolonin får accepteras. Arten är inte rödlistad eller hotad och 
ovanstående resonemang och regelverk bedöms därför ge motiv för att hägrar inte ses som ett 
hinder för att tillskapa nya bostäder på platsen 
 
Naturskyddsföreningen läggs till i sändlista inför granskning. 
 

6. Polismyndigheten  
 
Vid besiktning av aktuell plats kan konstateras att enda tillfartsväg till den nya bebyggelsen 
Skepplanda 8:4 på Påvels väg går via Odalvägen. Denna gata går genom redan nu befintligt 
småhusområde med flera mindre korsade gator. Även gångväg som leder till skola och förskola 
korsar Odalvägen vilket gör att det passerar barn och ungdomar över denna gata.  
 
Då Odalvägen genom den nya bebyggelsen kommer att belastas med ytterligare trafik bör kanske 
hastighetsdämpade åtgärder vidtas på denna gata.  
När det gäller själva byggnationen och dess närområde önskar vi att man placerar parkeringar och 
cykelställ så att dessa är överblickbara från fönstren i bostäderna. Belysning och siktlinjer är 
viktiga för att förebygga brott. Växtlighet bör heller inte ge en skyddande effekt.  
Med tanke på inbrott i bostad och källare önskar vi att dörrar till entréer förses med 
”nyckelbrickslås” så att dörrarna alltid är låsta. 
 
Svar 
I trafikutredningen som har tagits fram inom arbetet med detaljplanen föreslås att upphöjningen 
av gång- och cykelvägen som korsar Odalvägen ska utformas med en mer kraftig upphöjning och 
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tydligare markering om att det är en gång- och cykelöverfart. Detta eftersom gång- och 
cykelvägen pekas ut som primär skolväg i detaljplanen. Att detta kommer att genomföras 
säkerställs i ett avtal mellan kommun och exploatör för ny bebyggelse. 
 
Placering av parkering och cykelställ samt val av ytterdörr regleras inte i detaljplanen. Dessa 
önskemål vidarebefordras till exploatör. 
 

7. Göteborgs Energi 
 
I anslutning till aktuellt planområde bedriver idag Göteborg Energi 
värmeproduktion i Skepplanda Panncentral. Fjärrvärmen som produceras i 
anläggningen förser kunder lokalt i Skepplanda med värme. 
Göteborg Energi bedömer att detaljplanen tagit hänsyn till anläggningens dagliga 
drift. Däremot skulle detaljplanen kunna medföra komplikationer för en eventuell 
ombyggnation/utbyggnation av Skepplanda Panncentral. Göteborg Energi har för tillfället inga 
planer på att utöka verksamheten men om detta blir aktuellt får inte remitterad detaljplan begränsa 
den möjligheten. Göteborg Energi önskar att bli kontaktade av planansvarig för att diskutera 
detaljplanens eventuella inverkan på Skepplanda Panncentral. 
 
Gällande bränsletransporter och gatubredd anges motstridiga uppgifter i planbeskrivningen. I text 
anges gatubredd på Påvels väg om 5,5 meter i planområdets östra del men i Figurerna 7 och 8 
anges annat. För att underlätta transporter till och från Skepplanda Panncentral önskas en 
gatubredd om 5,5 meter i planens östra del. Om exploatören är intresserad av att ansluta planerad 
bebyggelse till det lokala fjärrvärmenätet i Skepplanda ombeds dem att kontakta Göteborg Energi.  
 
I övrigt inget att erinra på detaljplanen. 
 
Svar 
Inom arbetet med detaljplanen har en riskutredning tagits fram för detaljplanen. Utredaren har 
då haft kontakt med anläggningsägare på Göteborgs energi angående panncentralens framtida 
utveckling. Svaret var då att det mest troliga scenariot som skulle vara att en ny panna 
införskaffas är när någon av de nuvarande behöver bytas ut. Då kan den gamla rivas ut och den 
nya ställas på samma plats. Annars kan ny panna byggas parallellt med att den gamla är i drift 
och då hamna sydväst om skorstenen, enligt anläggningsägare. Ingen av dessa placeringar anses 
föra panncentralsbyggnaden närmare studerat detaljplaneområde. Skyddsavståndet beräknas från 
panncentralsbyggnaden. 
 
Efter samrådet har planförfattaren och anläggningsägare haft kontakt. Anläggningsägare har 
skickat illustration för var en eventuell ny panna skulle kunna placeras. Denna placering stämmer 
överens med tidigare beskrivning, sydväst om skorstenen. Därmed bedöms riskutredningen ha 
tagit i höjd för en eventuell framtida utveckling av panncentralen.  
 
Bildtext i planbeskrivningen för samrådsförslaget var tyvärr felaktig. Bildtexten ska justeras enligt 
den löpande texten inför granskningsskedet. Detta innebär att gatubredden på Påvels väg, 
närmast Skepplanda panncentral ska vara 5,5 m. 
 

8. Vattenfall 
 
Vattenfall har inga elnätanläggningar inom aktuella delar av fastighet Skepplanda 8:4 m.fl. i Ale 
kommun eller inom dess närområde. Vattenfall har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 
 



   
 
   
 

7 
 

Kommentar 
Synpunkten noteras. 
 

9. Västtrafik 
 
Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. Den föreslagna bebyggelsen har tillgång till god 
kollektivtrafik för resor inom kommunen och med anslutning till pendeltågstrafiken i Älvängen. 
Den föreslagna bebyggelsen ger inte i sig själv upphov till behov av ytterligare kollektivtrafik i 
området. Vi vill påminna om behovet av trygga och säkra gångvägar till hållplatserna. 
 
Kommentar 
Synpunkten noteras. 
 

10. Skanova 
 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att invända 
mot planförslaget. 
 
Kommentar 
Synpunkten noteras. 
 

11. Samlat yttrande från boende på Påvels väg 11, 11A, 12, 14, 16. Vattenvägen 1, 2. Vittes 
väg 1, 2. Odalvägen 90. 

Solstudie 
Solstudien är inte tillfyllest då man inte kan redogöra för om man tagit med skogen uppe på berget 
i beräkningen för skuggningen av befintliga bostadsbeståndet.  
  
Natur 
Man har inte varit ute på plats och kontrollerat det naturområde man vill spara intill fastighet 2:22 
då man skulle behöva utöka det 15 – 20 meter för att det ska vara till nytta för människor som vill 
använda sig av naturstigarna i skogsområdet! 
Vi anser att kommunen ska behålla dom grönområden som finns kring villakvarteret! 
 
Höjdskillnader 
Man har inte tagit höjdskillnaderna i anspråk vare sig på området vid fastighet 2:22 eller fastighet 
2:20, då det inte är fullgott presenterat i detaljplanen! 
Man har inte tagit hänsyn till höjdskillnaden i utfarten på fastighet 2:22 där man ritat om den till 
en 90 graders utfart! 
 
Fiber / fjärrvärme 
Man har inte tagit hänsyn till den fiberanläggning som precis installerats då man ska anlägga 
fjärrvärme till nya fastigheter på Skepplanda 8:4, detta finns inte presenterat i detaljplanen. 
 
Trafik 
Kommunen har inte tagit hänsyn till boende på Påvels väg då man inte gjort trafikutredningen på 
Påvels väg i och med den kommande trafikökningen utan bara presenterat siffror rörande utfarten 
på Skepplandavägen! 
 
Djurliv 
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Kommunen har inte tagit hänsyn till de hägrar som häckar intill den kommande Skepplanda 8:4, 
något som pågått under våren i flera år! 
 
Kommentar 
Solstudie 
Då träd ingick i den 3D-simulering som gjorts för området har även skuggor från träd på berget 
påverkat resultatet i solstudiens bilder. Solstudien kompletteras inför granskningsskedet med 
tydligare beskrivning av hur solstudien har tagits fram och med fler bilder från olika årstider.  
 
 
 
Natur 
Passagen från Påvels väg till grönområdet söder om detaljplanen var i samrådsförslaget 9 m. 
Passagen breddas till 13 m, vilket bedöms säkerställa allmänhetens tillgänglighet till 
grönområdet. I samband med byggnationen av området kommer exploatör ansvara för 
iordningsställande av en gångstig genom passagen. Denna stig kan kopplas samman med stigen 
som finns längre in i grönområdet, inom allmän naturmark.  
 
Höjdskillnader 
Höjdskillnader är redovisade genom höjdkurvor i plankarta, illustrationskarta och grundkarta 
som utgör planhandlingar i samrådsskedet. På illustrationskartan finns även en sektion (sektion 
A) över en byggnad som är 9 m i nockhöjd, vilket är gränsen för vad som samrådsförslaget 
tillåter. I sektionen har byggnaden placerats genom souterräng utefter nuvarande höjdnivåer. 
Höjdnivåerna i sektionen under byggnader varierar ca 1–2 m, vilket kan utläsas av de höjdkurvor 
som redovisas i kartorna.   
 
Plankartan justeras och kommer inte längre att hindra utfarten för Skepplanda 2:22 i sin 
nuvarande form. Utfarten kommer att vara delvis inom kvartersmark för bostäder och delvis inom 
allmän plats för gata. Utfarten ska detaljstuderas i samband med projektering av GC-vägen, detta för 
att säkerställa att den är säker ur trafiksynpunkt. Åtgärder som eventuellt kan krävas på utfarten efter 
att den detaljstuderats ska bekostas av exploatören. 
 
Fiber/fjärrvärme 
Panncentralen i Skepplanda försörjer ett fjärrvärmenät i Skepplanda och ny bebyggelse kommer 
att anslutas till detta fjärrvärmenät, för ett hållbart och effektivt uppvärmningssystem. 
Tillkommande fastigheter kan även anslutas till befintligt fibernät.  
 
Trafik 
I trafikutredningen gjordes kapacitetsberäkningar för att se om tillkommande trafik skulle orsaka 
problem vid korsningen mellan Odalvägen och Skepplandavägen. Resultatet visar att korsningen 
kommer ha fortsatt god kapacitet. I utredningen har man föreslagit en gång- och cykelväg längs 
Påvels väg, för att säkerställa en trygg skolväg för barn i området, då Påvels väg bedöms vara en 
genväg till skolan för vissa fastigheter i Skepplanda. 
 
I trafikutredningen har ett trafikalstringstal på 6 fordonsrörelser per dygn och fastighet använts. 
Den västra delen av planområdet tillåter omkring 27 lägenheter, vilket skulle innebära totalt 162 
fordonsrörelser per dygn på denna del av Påvels väg. Idag antas 7 fastigheter använda denna del 
av Påvels väg, vilket innebär omkring 42 fordonsrörelser per dygn.  
 
Den östra delen av planområdet tillåter omkring 9 lägenheter, vilket innebär totalt 54 
fordonsrörelse per dygn. Idag bedöms 22 bostadsfastigheter och personal på 
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fjärrvärmekraftverket trafikera den östra delen av Påvels väg, samt besökare till skola och 
idrottshall. De befintliga bostäderna genererar omkring 132 fordonsrörelser totalt per dygn. 
 
Utredningen visar att planen innebär en trafikökning men det bedöms vara en acceptabel 
omfattning då det rör sig om en mindre exploatering och tillhörande trafikflöde. 
 
Djurliv 
Planförfattaren har haft kontakt med naturskyddsföreningen om de hägrar som finns i området. 
Hägrar omfattas inte av fridlysta arter enligt Artskyddsförordningen 2007:845 4 § och bilaga 1. 
Kommunen har gjort bedömningen att det allmänna intresset att bygga bostäder väger så pass 
tungt att störningar för hägerkolonin får accepteras. Arten är inte rödlistad eller hotad och 
ovanstående resonemang och regelverk bedöms därför ge motiv för att hägrar inte ses som ett 
hinder för att tillskapa nya bostäder på platsen 
 
Naturskyddsföreningen läggs till i sändlista inför granskning. 
 
 

12. Boende Odalvägen 90 

I direkt anslutning till det planerade området häckar varje år flera hägerfamiljer. 
Vi i området befarar att hägrarnas häcknings- och boplats hotas av byggnation av 
flerfamiljshus. Vi i området värdesätter högt den naturupplevelse som hägerfåglar (och rådjur) 
som håller till på bergssluttningen ger oss, med möjlighet att följa naturens och hägrarnas 
livscykler. Lämpligare plats för nybyggnation borde finnas. 
 
Kommentar  
Planförfattaren har haft kontakt med naturskyddsföreningen om de hägrar som finns i området. 
Hägrar omfattas inte av fridlysta arter enligt Artskyddsförordningen 2007:845 4 § och bilaga 1. 
Kommunen har gjort bedömningen att det allmänna intresset att bygga bostäder väger så pass 
tungt att störningar för hägerkolonin får accepteras. Arten är inte rödlistad eller hotad och 
ovanstående resonemang och regelverk bedöms därför ge motiv för att hägrar inte ses som ett 
hinder för att tillskapa nya bostäder på platsen 
 
Naturskyddsföreningen läggs till i sändlista inför granskning. 
 
 
 

13. Boende Påvels väg 12 
Kan ej acceptera en utfart mittemot våran utfart, vägen är trafikfarlig enligt oss. Den kommer att 
vara brant så olyckor kan uppstå. Bilar kan hamna rätt in i vår utfart. Detta kommer att överklagas 
vid granskningsmötet om ingen hänsyn tages till detta. 
Varför ska man förtäta så mycket? Ett förslag är att bygga två huskroppar och lös parkering samt 
in- och utfart i bägge ändar av markdispositionen. Vem vill bo i ständig skugga? Minska 
huskropparna, vänd byggnaderna 90 grader så att uteplatser får sol från väster. Då kan man flytta 
upp byggnaderna så långt upp som möjligt och frigöra markyta för parkering och lägga in- utfart 
utan att de hamnar rätt ut mot befintlig in-utfart från Påvels väg 12. 
 
Kommentar 
Placering av in- och utfarter regleras inte i detaljplanen, utan detta avgörs först i bygglovsskedet. 
Illustrationskartan som visar in- och utfarter är inte juridiskt bindande och ska endast ses som ett 
exempel på hur området skulle kunna utformas. 
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Placering av byggnader med kortsida mot Påvels väg har diskuterats men på grund av att 
planområdet är långsmalt blir det svårt att få plats.  
 

14. Boende Odalvägen 
Efter att tagit del av det förslag på detaljplan som presenteras, så är vår starka önskan att det som 
markerats som park mellan Påvels väg och vår fastighet, lämnas utan ingrepp, då den delen sedan 
huset byggdes 1971 varit en del av fastighetens trädgård och det skulle skapa stora problem om 
detta område inte får bli orört. Dock är det ca 1 meter som ligger längs Påvels väg som kan 
användas utan att det påverkar i någon större utsträckning.  
 
Vidare så har vi funderingar på den trafik som redan belastar Odalvägen/Påvels väg. Vi anser att 
det vore en stor vinst för hela området att man stänger av Påvels väg efter nerfarten till 
Vattenvägen, för att på så sätt minska trafiken med alla fordon till värmecentralen och inte minst 
till simhallen. Då vi har stora problem med vibrationer i marken, så är det också av största vikt att 
det går så lite tung transport som möjligt förbi våra fastigheter. Detta är också något som man 
måste ta hänsyn till vid en eventuell byggnation i området för att inte riskera att skada befintliga 
fastigheter. 
 
Kommentar 
I samband med byggnation av området ska Påvels väg kompletteras med en gång- och cykelväg 
och för att fortfarande uppnå god gatustandard krävs att delar av allmän parkmark görs om till 
allmän gatumark. I nuläget varierar avståndet mellan Påvels väg och fastighet Skepplanda 2:54 
mellan 6–6,5 m. Avståndet kommer att minska med omkring 2 m. 
 
Gatan ner mot Albotorget är idag begränsad till gång- och cykeltrafikanter samt panncentralens 
personal- och bränsletransporter. Kommunen är medveten om att resor till skola och simhall görs 
via Påvels väg. Detta är inte något som aktuell detaljplan påverkar. 
Aktuell detaljplan medger endast bostäder vilket inte innebär ökad andel tung transport. 
Vibrationer kan förekomma under byggskeden och det ansvarar exploatören för, men aktuellt 
förslag innebär en mindre exploatering och området har en låg fordonshastighet. Vibrationer 
bedöms inte utgöra ett större problem.  
 

15. Boende Påvels väg 
 
Man har inte tagit hänsyn till höjdskillnaden på garageuppfarten då man valt 
att göra en 90 graders utfart från min fastighet. 
 
Man har inte visat några dokumenterade siffror i detaljplanen om husets höjd i 
dagsläget vilket kan ställa till problem för framtida bygglov på fastigheten. 
 
Man har valt att lägga ett prickat område söder/öst om huset vilket i framtiden 
kan försvåra en utbyggnad av fastigheten och detta trots att det enbart är 
skogsmark åt syd/öst. 
 
I övriga har man inte tagit hänsyn till nuvarande mark i det naturområde man 
valt att lägga syd/väst om min fastighet 2:22 då den remsas idag består av 
sumpmark, träd och buskar. Området skulle behöva breddas 15-20 meter för 
att vara tillfredsställande för människor som vill komma upp till grönområdet i 
skogen! 
 
Anser inte heller att man tagit höjdskillnaderna på tomterna intill 2:22 och 
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2:20 när man gjort illustrationen hur man tänkt med framtida fastigheter och 
vill därför överklaga och kräva en noggrannare skiss i detaljplanen med 
utsatta mått då tomterna skiljer sig mycket i höjd till vägen på området. 
 
Vill också överklaga detaljplanen av den anledningen att man inte på ett 
korrekt sätt kunnat påvisa hur man tänkt lägga den planerade gång och 
cykelbanan med tanke på den parkmark som finns nedanför fastigheterna 
2:22 och 2:20 samt fastigheten däremellan.  
 
Inget framkommer angående den nylagda fiberanläggningen och hur man ska hantera den samt 
framtida läggning av fjärrvärme i vägen. 
 
Kommentar 
Utfart 
Plankartan justeras och kommer inte längre att hindra utfarten för Skepplanda 2:22 i sin 
nuvarande form. Utfarten kommer att vara delvis inom kvartersmark för bostäder och delvis inom 
allmän plats för gata. Utfarten ska detaljstuderas i samband med projektering av GC-vägen, detta för 
att säkerställa att den är säker ut trafiksynpunkt. Åtgärder som eventuellt kan krävas på utfarten efter 
att den detaljstuderats ska bekostas av exploatören. 
 
Hushöjder 
Efter samrådet har detaljplanen kompletterats med en inmätning av de tre befintliga enbostadshus 
som ingår i plankartan. Kommunen har efter detta kontaktat fastighetsägare för Skepplanda 2:22 
via epost angående resultatet.  
Inmätningen har utgått från en laserscanning vilket innebär att höjden mäts i ett tätt 
punktmönster. Det finns därför gott om punkter både på huset och på omkringliggande mark. 
Kommunen har mätt nockhöjden vid husets östra gavel, alltså den sida som vetter mot Skepplanda 
2:314. Där är höjden cirka 6,7 meter räknat från marknivån direkt nedanför nocken. Kommunen 
har även tittat på plushöjden, alltså höjden angiven i förhållande till grundkartans nollplan. 
Höjden vid nock är då knappt 32 meter.   
Bostadshuset på Skepplanda 2:314 har nockhöjden 7,8 m och en plushöjd på ca 33,2 m. Huset på 
Skepplanda 2:20 har en nockhöjd på 8 m och plushöjd på 32,3 m. 
Angiven högsta nockhöjd för enbostadshusen i samrådsförslaget ska justeras till 8,0 m.  
 
Prickmark 
Den prickade marken utgjorde i samrådsförslaget omkring 10 m från fastighetsgräns och kommer 
att minskas till 4,5 m. 
 
Natur 
Passagen från Påvels väg till grönområdet söder om detaljplanen var i samrådsförslaget 9 m. 
Passagen breddas till 13 m, vilket bedöms säkerställa allmänhetens tillgänglighet till 
grönområdet. I samband med byggnationen av området kommer exploatör ansvara för 
iordningsställande av en gångstig genom passagen. Denna stig kan kopplas samman med stigen 
som finns längre in i grönområdet, inom allmän naturmark.  
 
Höjdskillnader 
Höjdskillnader är redovisade genom höjdkurvor i plankarta, illustrationskarta och grundkarta 
som utgör planhandlingar i samrådsskedet. På illustrationskartan finns även en sektion (sektion 
A) över en byggnad som är 9 m i nockhöjd, vilket är gränsen för vad som samrådsförslaget 
tillåter. I sektionen har byggnaden placerats genom souterräng utefter nuvarande höjdnivåer. 
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Höjdnivåerna i sektionen under byggnader varierar ca 1–2 m, vilket kan utläsas av de höjdkurvor 
som redovisas i kartorna.   
 
Cykelbana och parkmark 
I samband med byggnation av området ska Påvels väg kompletteras med en 3 m bred gång- och 
cykelväg och för att fortfarande inrymma god gatustandard krävs att delar av allmän parkmark 
görs om till allmän gatumark. I nuläget varierar parkmarken mellan Påvels väg och fastigheterna 
åt norr mellan 3,5 – 6,5 m. Avståndet kommer att minska med omkring 2 m.  
 
Fiber/fjärrvärme 
Panncentralen i Skepplanda försörjer ett fjärrvärmenät i Skepplanda och ny bebyggelse kommer 
att anslutas till detta fjärrvärmenät, för ett hållbart och effektivt uppvärmningssystem. 
Tillkommande fastigheter kan även anslutas till befintligt fibernät.  
 

16. Boende Påvels väg 10 
 
1. Det finns ingen sol på hela vår gata från oktober-mars. 
Solen kommer visa sig ännu mindre på den eventuella byggnationen. 

 
2. Trafiken kommer öka rejält mitt i samhället. 
Alla gator runt om Påvels väg kommer bli påverkade av mer trafik. 

 
3. Vilka kommer flytta in? Barnfamiljer vill hellre bo i hus. Äldre människor söker sig mer till 
centralt som till Älvängen där allt finns. Då återstår det att ni fyller lägenheterna med 
bidragstagare. 

 
4. Vid en eventuell byggstart, kommer kommunen stå för hotellkostnader för de 
som har nattarbete? Ett byggprojekt som kommer vara över 4–5 år med hård trafik på vår gata. 
Det lär inte finnas en chans att någon kommer kunna sova med sprängning och hård trafik alldeles 
utanför. Markarbeten & sprängning kommer att göras med följd av sättningar och sprickbildningar 
i våra hus. Den notan står kommunen för? 
 
5. Har Länsstyrelsen gjort undersökning på den för Väst-Sverige unika faunan som växer på ängen 
och i dess omgivningar?  
Kommentar 
1. Solstudien har kompletterats inför granskning med fler bilder, se solstudien som utgör en 
separat handling. Kommunen är medveten om ljusförhållandena på platsen för ny bebyggelse. 
Skuggor från ny bebyggelse på befintlig bebyggelse framkommer i solstudien och påverkan 
bedöms vara acceptabel. 
 
2. Angöring till planområdet sker via Odalvägen och Påvels väg. Dessa gator kommer att 
påverkas av detaljplanen. Trafikökning, kapacitetsberäkningar och påverkan på barnens 
skolvägar har studerats i en trafikutredning.  
 
3. Med anledning av ett stort behov av bostäder i Ale kommun, inom många olika kategorier så 
som ungdomar, äldre och nyanlända, beslutade kommunfullmäktige i Ale kommun 2016-10-10 § 
170 att revidera ägardirektivet till Alebyggen, så att Alebyggen under perioden 2017–2019 ska 
öka produktionen med 300 lägenheter. Revideringen innebär att under tre år tredubbla 
nyproduktionen till sammanlagt drygt 450 lägenheter under åren 2017 - 2019. Kommunen 
bedömer att exploateringen utgör ett positivt tillskott av bostäder i området. 
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4. När en detaljplan vinner laga kraft ska exploatören ansöka om bygglov. När byggskedet för 
aktuell detaljplan väl är igång bedöms det inte kräva 4–5 år. Detaljplanen bedöms inte heller vara 
så omfattande att byggskedet orsakar oacceptabla olägenheter för boende. Det är byggherrens 
ansvar att se till att ljudnivåerna ligger under riktvärdena för buller från byggplatser. Riktvärdena 
anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. 
 
5. Gräsytorna har inga förhöjda värden vad gäller flora och fauna. De öppna ytorna utgörs av 
gräsmattor, med bredbladiga gräs och andra vanliga arter, och hyser inga arter knutna till 
ängsmark (slåttermark).  
 

17. Andelsinnehavare i samfällighetsföreningen Ale Skepplanda ga:6  
 
Nuvarande lagtext för PBL, innefattar ett ansvar för kommunen att vara huvudman för 
allmän plats. Undantag från denna grundregel sker genom att pröva vilka särskilda skäl 
som föreligger från ett avsteg från grundregeln. Förhållandet anges i PBL (2010:900) 4 Kap 
7§. Motsvarande ansvar fanns även i tidigare PBL (1987:10) 6 Kap 26§. Således har denna 
huvudregel mer än 30 års aktualitet. 
 
Ale kommun har under senare tid insett vilka problem som avsteg från huvudregeln 
innebär och en delmängd av dessa tas även upp i planbeskrivningen. Där beskrivs också Ale 
kommuns nuvarande inriktningsbeslut vad avser huvudmannaskap för detaljplanerade 
områden inom kommunen. 
 
Dagen efter kungörelsen deltog företrädare för Ale kommun i lokaltidningen Ale Kuriren 
och ämnet för artikeln var just huvudmannaskap inom Ale kommun. I artikeln beskriver 
kommunens företrädare ytterligare problem som avsteg från huvudregeln innebär med 
bland annat dubbelbeskattning av fastighetsägarna inom detaljplanen. Artikeln visar också 
på kommunens arbete med övertagande av huvudmannaskapet från nuvarande 
samfälligheter och beskriver arbetet och tidsåtgången för detta arbete. Först ut är 
Älvängen med en beräknad tidsåtgång på ca 2 år. 
 
Förhållandet om ansvaret för huvudmannaskapet är känt inom samfälligheten och hos 
lantmäteriet. Lantmäteriet fastställde trots detta anläggningsbeslutet 2006, fullt medveten 
om felaktigheten och trots medlemmarnas protester som resulterade i ett andra möte om 
förrättningen. 
 
I den tidigare vägföreningens extra insatta möte, 041216 inför anläggningsarbetet, finns 
frågan om avsteg från huvudmannaskapet redovisat. 
Av ekonomiska skäl ska inte ändring av nuvarande förrättning ske, som orsakar 
andelsinnehavare ökade kostnader eller utökade arbetsåtaganden. 
Ale kommun, med ansvar för huvudmannaskapet, kan välja att sköta detaljplanen i egen 
regi eller lägga ut den på entreprenad. 
 
Inom en kommande framtid, ska samfälligheten Ale Skepplanda ga:6 upplösas när Ale 
kommun övertar ansvar enligt grundregeln för samtliga detaljplaner inom Ale kommun. 
Det är ett omfattande “mer” arbete, att först göra ett avsteg från huvudregeln för att 
“sen” ändra detaljplanen till huvudregelns syfte om kommunens ansvar. 
Av ovan angivna orsaker vill jag ha rättning på huvudmannaskapet i detaljplan för 
kommande bebyggelse utmed Påvels väg. Särskilda skäl för avsteg från grundregeln saknas. 
 
Kommentar 
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Enligt 4 kap. 7 § Plan- och bygglagen (2010:900) får kommunen bestämma att huvudmannaskapet 
i stället ska vara enskilt för en eller flera allmänna platser.  
Kommunen är huvudman för allmän plats som ligger söder om Påvels väg, mark som har 
beteckningen NATUR i plankartan. Enskilt huvudmannaskap gäller för övrig allmän plats, d.v.s. 
allmän plats markerad som GATA och PARK.  
Det är idag enskilt huvudmannaskap på Odalvägen och Påvels väg, där Garnvindans vägförening 
står för drift och underhåll. Den del av befintlig gata samt tillkommande gång- och cykelväg och 
intilliggande park norr om gatan som regleras i detaljplanen får även fortsatt enskilt 
huvudmannaskap, detta för att få en enhetlig förvaltning med intilliggande vägar som har enskilt 
huvudmannaskap sedan tidigare. Kommunen har för avsikt att i framtiden ta över alla 
vägföreningar i tätorterna. Då kommer alla vägföreningens vägar övertas vid samma tidpunkt 
vilket också är vägföreningens önskan.  
Ett giltigt särskilt skäl att frångå huvudregeln om kommunalt huvudmannaskap enligt rättspraxis 
är att det är enskilt huvudmannaskap i området sedan tidigare eller i angränsande områden. 
Kommunen bedömer att det inte innebär betydande merarbete att nu planlägga för enskilt 
huvudmannaskap och sedan ändra då det utgör en mycket liten del i helheten.  
 

18. Kommunala pensionärsrådet KPR 
 
Vi har tagit del av förslaget och har inga invändningar mot det som föreslås. 
 
Kommentar 
Synpunkten noteras. 
 

19. Utbildningsnämnden 
Om befolkningsprognosen för åren 2017–2021 är framräknad med generella tal för antal personer 
per lägenhet, har planerad bebyggelse på Skepplanda 8:5 liten påverkan på förskolor och skolor. 
Det ska dock påpekas att idag kan inte befintliga förskolor i Skepplanda täcka behovet av 
förskoleplatser, vilket innebär att plats erbjuds på andra orter i kommunen.  
 
Om det sker en ökning av befolkningen i Skepplanda enligt framräknad prognos finns det en risk 
att Garnvindeskolan inom några år inte kan ta emot alla elever. Vid olyckliga delningstal mellan 
årskurserna kan underkapacitet uppstå tidigare än befolkningskapaciteten visar. 
 
Utbildningsnämnden anser att slutsatser i Trafikutredning Skepplanda 8:4 (2017-10-11) ska följas. 
Det innebär en ny gång- och cykelväg längs med Påvels väg för att öka trafiksäkerheten och ge 
positiva konsekvenser för barns skolväg från planområdet. Anslutning till befintliga gång- och 
cykelvägar är en förutsättning för att gångbanan ska gynna så många som möjligt. Där den 
upphöjda gång- och cykelöverfarten, för den primära skolvägen, korsar Odalvägen behöver 
överfarten förstärkas genom att den görs mer upphöjd samt markeras tydligare att det är en gång- 
och cykelöverfart. 
 
Kommentar 
Planförfattaren har haft kontakt med utvecklingsavdelningen i Ale angående förskoleplatser i 
Skepplanda och framtida planer. Den befolkningsökning som den här detaljplanen ger bör 
rymmas inom befintlig verksamhet utifrån det man känner till idag om framtiden. Det finns i 
dagsläget inga beslut eller investeringsmedel för lokalprojekt inom skola och förskola 
Skepplanda. Däremot kan det i framtiden finnas behov av en samlad F-6 skola och fler 
förskoleplatser. 
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Ett genomförande av gång- och cykelbana samt upphöjning av gång- och cykelöverfarten som 
korsar Odalvägen ska säkerställas i avtal med exploatör. 
 
 
SAMMANFATTNING 
Inkomna synpunkter har föranlett följande mindre förändringar av planförslaget: 
 

• Utfart 
Plankartan justeras och kommer inte längre att hindra utfarten för Skepplanda 2:22 i sin 
nuvarande form. Utfarten kommer att vara delvis inom kvartersmark för bostäder och delvis inom 
allmän plats för gata. Utfarten ska detaljstuderas i samband med projektering av GC-vägen, 
detta för att säkerställa att den är säker ut trafiksynpunkt. Åtgärder som eventuellt kan krävas 
på utfarten efter att den detaljstuderats ska bekostas av exploatören. 

 
• Hushöjder 

Efter samrådet har detaljplanen kompletterats med en inmätning av de tre befintliga enbostadshus 
som ingår i plankartan. Kommunen har efter detta kontaktat fastighetsägare för Skepplanda 2:22 
via epost angående resultatet.  
Inmätningen har utgått från en laserscanning vilket innebär att höjden mäts i ett tätt punktmönster. 
Det finns därför gott om punkter både på huset och på omkringliggande mark. Kommunen har mätt 
nockhöjden vid husets östra gavel, alltså den sida som vetter mot Skepplanda 2:314. Där är höjden 
cirka 6,7 meter räknat från marknivån direkt nedanför nocken. Kommunen har även tittat på 
plushöjden, alltså höjden angiven i förhållande till grundkartans nollplan. Höjden vid nock är då 
knappt 32 meter.   
Bostadshuset på Skepplanda 2:314 har nockhöjden 7,8 m och en plushöjd på ca 33,2 m. Huset på 
Skepplanda 2:20 har en nockhöjd på 8 m och plushöjd på 32,3 m. 

Angiven högsta nockhöjd för enbostadshusen i samrådsförslaget ska justeras till 8,0 m.  
 

• Prickmark 
Den prickade marken utgjorde i samrådsförslaget omkring 10 m från fastighetsgräns och kommer 
att minskas till 4,5 m. 

 
• Natur 

Passagen från Påvels väg till grönområdet söder om detaljplanen var i samrådsförslaget 9 m. 
Passagen breddas till 13 m, vilket bedöms säkerställa allmänhetens tillgänglighet till grönområdet. 

 
• Bildtext 

En bildtext i planbeskrivningen för samrådsförslaget var tyvärr felaktig. Bildtexten justeras enligt 
den löpande texten inför granskningsskedet. Detta innebär att gatubredden på Påvels väg, närmast 
Skepplanda panncentral ska vara 5,5 m. 
 

• Solstudie  
Solstudien kompletteras inför granskningsskedet med tydligare beskrivning av hur solstudien har 
tagits fram och med fler bilder från olika årstider. 

 
 
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i plan- och genomförandebeskrivningen. 
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Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg 
Alafors 2018-10-08 
 

 
 
 

……………………………………… …………………………………… 
Birgitta Wiktorson Ekman   Alexandra Romanov 
Enhetschef plan   Plankonsult 
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