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Utställningsutlåtande
Utställning av översiktsplanen pågick mellan 23 juni och 28 augusti 2021. Under utställningen har
kommunmedlemmar, föreningar, näringsliv, grannkommuner och berörda myndigheter haft
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Översiktsplanen är digital och nås via kommunens webbplats. En pdf-version av utställningsförslaget
fanns tillgänglig och kunde laddas ner via webbplatsen eller hämtas i kommunens kontaktcenter.
Utställningshandlingen har varit utställd i kontaktcenter och på Älvängens bibliotek.
Information om utställningen och formerna för detsamma har gått ut enligt följande:
• Kungörelse i lokaltidningen samt på kommunens anslagstavla
• Annons i lokaltidning
• Information på ale.se
• Utskick via e-post till myndigheter, berörda kommuner, organisationer, företag och
föreningar.
Under utställningstiden har kommunen bjudit in till digitala dialogmöten vid två tillfällen. Sex
personer valde att delta i ett digitalt dialogmöte.
Synpunkter på förslaget togs emot via en särskild e-postadress och genom vanlig postgång.
Utställningsutlåtandet
Utställningsutlåtandet, som följer utställningshandlingens struktur, sammanfattar och kommenterar
synpunkter under respektive rubrik.
Inkomna yttranden
Totalt har 27 yttranden inkommit från myndigheter, företagare, föreningar och enskilda. Samtliga
inkomna synpunkter är registrerade i kommunens diariesystem.
Följande myndigheter, regionala organ och kommuner har yttrat sig över förslaget:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Lantmäterimyndigheten
Trafikverket
Sjöfartsverket
Statens geotekniska institut
Fortifikationsverket
Svenska Kraftnät
Polismyndigheten i Västra Götaland
Lerums kommun
Kungälvs kommun
Göteborgs stad
Följande kommunala verksamheter har yttrat sig:
Sektor utbildning
Sektor socialnämnd
Följande kommunala råd har yttrat sig:
Rådet för Funktionshinderfrågor
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Följande föreningar och organisationer har yttrat sig:
Göteborgs Energi AB och Ale Fjärrvärme AB
Gryab
Skogsstyrelsen, Göteborgs distrikt
Göteborgs Stad kretslopp och vatten
LRF
Naturskyddsföreningen i Ale
OK Alehof
Därutöver har sex skrivelser inkommit från enskilda.
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Ändringar och kompletteringar efter utställning
Antagandehandling
KARTA
Pågående markanvändning:
• Tätort Alvhem - utbredning justerad
• Verksamhetsområde Bohus - utbredning justerad
Föreslagen markanvändning:
• Begreppet ”utredningsområde” ersätts med begreppet ”idéområde” som blir ett eget
kartlager under strategi
• Utredningsområde verksamheter Grönnäs – ändras till utvecklingsområde, utbredning
justerad
• Utveckling verksamheter Alvhem – området är redan ianspråktaget och läggs därför till tätort
Alvhem
• Utveckling verksamheter Bohus – området är redan ianspråktaget och läggs därför till
angränsande verksamhetsområde
TEXT
Förteckning över ändringar och tillägg i text, Ale Översiktsplan 2021, antagandehandling i
förhållande till utställningshandling.
Generellt har begreppet ”utredningsområde” ersatts med begreppet ”Idéområde”. Idéområde
definieras i del 3.
Del 2 Användning av mark- och vatten
2.2 Risk och sårbarhet
har kompletterats avseende kommunens risk- och sårbarhetsanalys
2.3 Miljökvalitetsnormer
har kompletterats avseende vatten och luft
2.5 Kompletterande utredningar
har förtydligats avseende att det är av kommunen önskade åtgärdsvalsstudier i
Trafikverkets regi som avses
2.8 Föreslagen markanvändning
definition tätort har kompletterats
utredningsområde utgår som begrepp och ersätts av idéområde
2.9 Föreslagna utvecklingsområden
har justerats och text kompletterats
Del 3 Strategi och riktlinjer
3.1.2 Idéområden
har tillkommit och definierats
3.2 Bostäder och byggande – i tätort och på landsbygd
riktlinje avseende klimatanpassning av ny bebyggelse har tillkommit
3.10 Miljö, hälsa och säkerhet
riktlinjer för risk för översvämning i älv och vattendrag samt risk vid ökad nederbörd
och kraftiga regn har justerats och kompletterats

Miljökonsekvensbeskrivning
6.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte, identifiering och bedömning av påverkan
- Påverkan på riksintressen
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begreppet utredningsområde har ersatts med idéområde och handlingen har justerats
därefter
- Miljökvalitetsnormer
text har justerats och kompletterats avseende luft och vattenförekomster
6.4 Samhällsekonomi
tabell samhällsekonomisk påverkan har justerats och kompletterats
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Del 2 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
2.8 Föreslagen markanvändning
Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Kommunen har
utifrån kommunens särskilda utmaningar tagit fram planer för den strategiska utvecklingen och den
framtida mark- och vattenanvändningen.
Hur riksintressena ska tillgodoses framgår inte av översiktsplanen. Utifrån nu kända förutsättningar
kan Länsstyrelsen därför inte utesluta att föreslagen mark- och vattenanvändning motverkar att
riksintressen tillgodoses.
Kommentar: Utredningsområden som påverkar riksintressen har tagits bort som föreslagen
markanvändning i översiktsplanen. När orternas omvandling är genomförd och i de fall då nödvändig
utbyggnad inte ryms inom orterna, föreslås idéområden. I idéområdenas riktning skulle bebyggelsen
kunna utvecklas om utredning och analys visar att markanvändningen är lämplig. Under strategiska
kartan tillkommer ett kartlager där idéområden pekas ut. Tidshorisonten för idéområdena är 20-30
år. Orterna längs Göta älv ligger där de naturgivna förutsättningarna i många fall är som mest
komplexa. Risker för människors hälsa och säkerhet som bland annat skred, erosion, översvämning
och markföroreningar ska utredas innan planering påbörjas. Strandskydd, jordbruksmark och
riksintressen har särskild lagstiftning som ska följas och eventuella avsteg ska motiveras och
kommunens ställningstagande ska tydliggöras.
Naturskyddsföreningen:
Övergripande synpunkter
Om samrådsredogörelsen:
Naturskyddsföreningen noterar att endast en mindre del av våra samrådssynpunkter redovisas i
samrådsredogörelsen och då det kommer ett svar står det i de allra flesta fall endast noteras. Vi är
medvetna om att kommunen fått många synpunkter på samrådsunderlaget men vi undrar hur ni gör
utsållningen av synpunkter? Vi tycker det finns en del viktiga synpunkter som är så konkreta att
kommunen nog skulle ha tagit upp dessa i samrådsredogörelsen. Samrådsredogörelsen är intressant
läsning inte bara för den som lämnat ett visst yttrande utan viktig läsning även för andra som lämnat
synpunkter och även för alla andra.
När det gäller svaren så är noteras det vanligaste svaret. Vi tolkar det svaret som att ni har läst vår
synpunkt men kommer inte att göra något åt det och att ni inte känner att ni behöver ge oss en
motivering. Fler motiveringar i era svar hade gett en mer transparent ÖP-process.
Vi ser ibland svar på våra synpunkter i svaret till någon annan som tyckt likadant som oss. Då bör ni
hänvisa till det svaret och ange att även vi haft samma synpunkt som t ex länsstyrelsen, som ni i
högre grad har svarat.
Det näst vanligaste svaret på våra synpunkter är ”Synpunkterna noteras inför kommande arbete med
ny översiktsplan eller planeringsstrategi”. Problemet med det svaret, som vi tycker är ett alltför
passivt beteende, är att det är denna ÖP vi vill påverka och att den förra ÖP:n är från 2007. Med
tanke på att det börjar bli bråttom med att bygga ett uthålligt samhälle, är vi inte nöjda med att
skjuta våra synpunkter till framtiden. För några av våra synpunkter kan vi ha förståelse för ett sådant
svar men undrar då vad det är för skillnad på det och ett annat svar som ibland använts till andra som
lämnat in synpunkter, nämligen ” Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller
planeringsstrategi 2024.” Vad betyder det, kommer översiktsplanen att göras om 2024 eller är det
endast en planeringsstrategi som kommer att tillkomma då?
När det gäller frågan om naturvårdsprogrammet som håller på att revideras, är ert svar till oss och
miljöenheten att ni lagt in unika naturvärden och höga naturvärden som ett kartlager, i övrigt
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inväntas det nya naturvårdsprogrammet. Naturskyddsföreningen är tacksamma för förändringen
men undrar vad som menas med att invänta. Naturvårdsprogrammet ska vara klart 2022 och
översiktsplanen ska väl vara klar tidigare än så? Vidare undrar föreningen om det är objekten från det
befintliga naturvårdsprogrammet som lagts in eller om kommunen lagt in den allra senaste
kunskapen från revideringen av naturvårdsprogrammet? Föreningen har i det avseendet medverkat
med ny information. Det är viktigt att bygga översiktsplanen på aktuell kunskap, menar vi, och ser
inga problem med att göra så även om det nya naturvårdsprogrammet inte skulle hinna antas,
eftersom värdering av naturvärdesobjekt följer metoder som objektivt klassar naturvärden. Det är
alltså inte någon subjektiv värdering eller politisk viljeyttring som ska komma till uttryck om
nuvarande förhållanden.
När det gäller aktuell kunskap så ser naturskyddsföreningen med stor oro det yttrande som
miljöenheten lämnat. Vår oro beror inte på att vi ifrågasätter miljöenhetens synpunkter, tvärt om, de
bekräftar snarare vår farhåga om att ÖP-arbetet inte är byggt på gedigen grund där man utnyttjar
den kunskap som finns inom kommunen. Miljöenheten menar att bristerna i planförslaget och
underliggande analyser kan förklaras med att sakkunskap inom olika områden i kommunens
verksamhet inte har tagits tillvara. ÖP behöver för att vara användbar tas fram tillsammans med alla
berörda funktioner så att framtagande av fakta och tolkning sker på rätt sätt. Istället föreslår
kommunen att många underlag ska tas fram i efterskott, menar miljöenheten. Detta är olyckligt
eftersom kommande underlag och analyser kan komma att visa på helt andra behov eller andra
lämpliga användningsändamål för mark och vatten, som motsäger de förslag till markanvändning
som nu anges i samrådshandlingen.
Naturskyddsföreningen instämmer fullt ut i miljöenhetens synpunkt och menar att ÖP-arbetet
behöver ta ett steg tillbaka och få med personal från bland annat miljöenheten i detta arbete. Det
känns som att man inte startat upp arbetet på rätt sätt och att en snäv tidplan är viktigare att hålla
än att ÖP-arbetet får den funktion som är menad. Som miljöenheten skriver, ”ÖP som den ser ut nu
missar det viktigaste målet – att vara vägledande för markanvändningen. Nuvarande utformning ger
inget stöd för den efterföljande planeringen eller prövning av bygglov/förhandsbesked, eftersom alla
analyser och avvägningar fortsatt kommer att behöva göras i DP-skedet eller i det enskilda
förhandsbeskedet. Såväl pågående som föreslagen markanvändning tycks ha ritats in utan att
befintligt kunskapsunderlag eller lokalkännedom tagits tillvara”. Analysen är klockren från
miljöenhetens sida och överensstämmer väl med den bild som naturskyddsföreningen får av
översiktsplanen.
Vi vill passa på att framhålla att väldigt många av miljöenhetens synpunkter på samrådshandlingen är
viktiga synpunkter som föreningen delar och att detta bättre borde avspeglas i
utställningshandlingen.
Övriga synpunkter
•
Sid 12: Avsnitt 2.1 Hantering av målkonflikter – avvägning mellan olika allmänna och
enskilda intressen. Här framkommer att kommunen prioriterar tillkomst av bostäder och
verksamheter framför motstående allmänna intressen, t ex biologisk mångfald och fungerande
ekosystemtjänster. Vi tycker precis tvärtom. Bostäder och verksamhetsområden bör bara få komma
till stånd om man samtidigt sett till att ekologisk hållbarhet inte försämras. Exploatering som inte
klarar det, med eller utan kompensationsåtgärder, bör inte få tillkomma. Utan ekologisk hållbarhet
finns inte heller förutsättning för social och ekonomisk hållbarhet. Typiskt med triangeln som står
med den smala spetsen nedåt och att den ekonomiska hållbarheten sitter i den bredaste delen. Den
schematiska bilden bör istället ha en bred stabil bas med ekologisk hållbarhet som social och
ekonomisk hållbarhet har som grund. Eller ännu hellre en stor ring som symboliserar ekologisk
hållbarhet och som innesluter två mindre ringar som symboliserar social och ekonomisk hållbarhet.
Utan ett sådant förhållningssätt kan man inte hävda att man planerar för ett långsiktigt uthålligt
samhälle.
•
Sid 57: Föreningen välkomnar och sätter stort värde på att det nu står att ”Kommunal
skog som fungerar som närrekreationsområde ska i första hand förvaltas hyggesfritt”.
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Naturskyddsföreningen hade gärna sett att man gått ännu längre och inlett med att fokus på
närrekreationsområden ska vara att maximera rekreationsvärdena och den biologiska mångfalden.
•
Sid 57: Vi håller med om att sällsynt växtlighet och artrikedom ska värnas, men varför
har man begränsat detta till våtmarker? Det bör gälla i alla typer av biotoper.
•
Sid 57: Bra att kommunen ska bekämpa och hindra spridning av invasiva arter.
•
Sid 57: De gröna kilarna ska uppmärksammas och planeras för kommunens långsiktiga
utveckling, anges det. Bra, men på vilket vis ska det planeras? Observera att den gröna kilen
Vättlefjäll, Alefjäll och Risveden även inkluderar Alefjäll, alltså inte bara Risveden och Vättlefjälls
riksintressanta områden som sägs på sid 61. Alefjäll nämns inte där, vilket borde gjorts. Alefjäll är
visserligen inte utpekat som riksintresse men är ändå en viktig grönstruktur och därtill utgör den
mellersta delen av den gröna kilen. Utan Alefjäll fragmenteras den gröna kilen och viktiga
spridnings¬samband bryts. Texten på sid 61 bör därför ändras.
•
Sid 58: Naturskyddsföreningen välkomnar skrivningen ”Viktiga biologiska
spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna och på landsbygden”. Det är
betydelsefullt för både bevarandet av biologisk mångfald och friluftslivet.
•
Sid 59: Älvens stränder i anslutning till Ales orter ska få en mera framträdande roll i
planeringen för användning året runt, står det under gestaltning. Vad menas egentligen med det?
Älvstränderna hyser flerstädes höga naturvärden och är av riksintresse för bland annat naturmiljö.
Det gäller även i flera av våra orter. Dessa strandängar har en stor biologisk funktion under alla
årstider och de flesta behöver betas eller slås för att behålla sina naturvärden. Formuleringen är för
kryptisk. Tydliggör vad ni menar och om det innebär en annan markanvändning än den nuvarande.
Konsekvensbeskriv det i så fall. Stor risk att det står i konflikt med det som skrivs i avsnitt 3.13 om
natur.
•
Sid 66: Karta Värden och hänsyn. Det blir alldeles fel att endast kalla skyddade
områden för Natur- och kulturmiljövärden. Det finns gott om områden som har förhöjda naturvärden
och t o m höga eller unika naturvärden. De måste så klart också redovisas på denna karta.
Kommentar: Kunskaper och förutsättningar för samhällsplaneringen är under ständig förändring.
Framgent kommer kommunens översiktsplanering att följa Boverkets modell för kontinuerlig
översiktsplanering. Det innebär att översiktsplanen ständigt kan aktualitetsförklaras när ny kunskap
och nya utredningar som påverkar mark- och vattenanvändningen tillkommer. Ale ÖP 2021 är starten
för detta nya sätt att arbeta med översiktlig planering. I arbetet har behovet flera utredningsinsatser
identifierats och dessa planeringsinsatser finns listade i del 2, ”Kompletterande utredningar”. Den
digitala presentationsformen möjliggör att översiktsplanen kan uppdateras fortlöpande när
Kommunfullmäktige så beslutar. Plan- och bygglagen ändrades 1 april 2020 och det innebär att en ny
översiktsplan eller planeringsstrategi ska vara antagen senast två år efter allmänt val, annars upphör
översiktsplanen att gälla. Det innebär då att staten kommer att granska planer och bygglov som om
kommunen inte har en översiktsplan.
Naturvårdsprogrammet från 2007 gäller tills det är ersatt av ett nytt. Arbete pågår med detta sedan
2016.
Texter och illustration kompletteras. Notera att Alefjäll är med i den strategiska kartan. Vid varje
planeringsinsats ska platsens förutsättningar utredas och allmänna och enskilda intressen ska
avvägas. Översiktsplanen visar på kommunens vilja hur mark- och vattenanvändningen ska utvecklas.
Hur samhällsplaneringen blir utförd beslutas i detaljplaner och bygglov. I de frågor som kräver
fördjupningar genomförs tematiska tillägg och utredningar.
Utbildningsnämnden:
Det behövs ett förtydligande för hur lokaler ska kunna säkerställas vid förtätning i orterna.
Barnperspektivet behöver utvecklas ytterligare avseende lokaliseringens påverkan på
uppväxtvillkoren.
Kommentar: I arbetet med varje ny detaljplan ska behovet av skola, förskola med mera utredas och
säkerställas.
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2.9 Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden
Statens geotekniska institut, SGI:
SGI har i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad översiktsplan. Yttrandet är daterat
2021-03-11, diarienummer enligt ovan. Generellt sett kvarstår tidigare synpunkter med
nedanstående förtydligande.
Kommunen beskriver på ett övergripande sätt i ÖP hur de hanterar de geotekniska
riskfaktorerna vid planläggning och bygglovgivning. I ÖP nämns även översiktlig
skredriskanalys för Göta älv som SGI utfört mellan 2009-2011 samt MSB:s
Stabilitetskartering för finkorniga jordarter, som underlag som kan användas för att hantera
risker för naturolyckor. SGI saknar beskrivningar av geotekniska förutsättningar med
avseende på geotekniska riskfaktorer samt beskrivningar av hur kommunen har tagit hänsyn
till geotekniska förutsättningar i sin översiktsplanering. Ett exempel är att man skulle kunna
föra in detta i texter för resp. utvecklingsområde och tydligt redogöra för hur man tagit
hänsyn till geotekniska riskfaktorer när man har valt utvecklingsområden. Det är även viktigt
att beskriva hur man avser att hantera kvarvarande risker i senare skeden i planläggning och
bygglovgivning. Fångar man geotekniskt komplexa områden i översiktsplanen skapas bättre
förutsättningar för att hantera frågorna i kommande detaljplanering och bygglovgivning.
Inom områden med kvicklera eller långsträckta slänter med låg stabilitet kan det vara svårt
att lösa frågorna inom ramen för enskilda detaljplaner och bygglov. Översiktsplanen kan
användas som ett verktyg för att hitta de områden där det krävs att frågorna hanteras tidigt
för att skapa bättre förutsättningar för att kunna detaljplanera eller ge bygglov.
Kommentar: Se svar till Naturskyddsföreningen ovan avseende kontinuerlig översiktsplanering. Den
nya digitala modellen för översiktsplanering ger nya möjligheter till fortlöpande kunskapshöjande
informations- och kunskapslager. Samhällsplanerarna har tillgång till mer material än vad som
presenterats i översiktsplanen externt. Ale kommun är väl medveten och kunnig om risker och
komplexitet med rådande geotekniska förutsättningar. Ortsutvecklingen är föreslagen framför allt i
Göta älvdalen där riskerna är stora och förutsättningar är komplexa. Förtydligande av idéer om vilka
områden som på längre sikt kan komma att utvecklas är betecknade som idéområden. I dagsläget
finns inga projekt eller utredningar i dessa områden, det är en viljeinriktning i vilken riktning orterna
kan utvecklas. Förutsättningar är avläsbara i kartlager, men analysarbetet kvarstår. Analys är
kopplad till projekt.
UTREDNINGSOMRÅDE TÄTORT SURTE/BOHUS
Naturskyddsföreningen:
Naturskyddsföreningen gillar idén om att man först och främst undviker skada på befintliga värden
och tillser att höga naturvärden kan säkerställas. För de naturvärden som inte har lika hög klassning
och skulle kunna undvaras, sker kompensation så att nettoeffekten av exploateringen på sikt inte
försämras för naturvärdena.
Kommentar: Noteras.
UTVECKLINGSOMRÅDE TÄTORT NÖDINGE
Naturskyddsföreningen:
Naturvärden ska beaktas, står det här. Ingen kompensation då som i utredningsområde tätort
Surte/Bohus och inget säkerställande av naturvärden heller? Varför inte agera på samma sätt? Vad
betyder i så fall beaktas? Föreningen vidhåller sin ståndpunkt från yttrandet över
samrådshandlingen.
Föreningen ser med tillfredsställelse att det inte längre ingår i ÖP-förslaget att bygga ut Nödinge
småbåtshamn på de öppna strandängarna norr om Hållsdammsbäcken. Föreningsmedlemmar
noterade under försommaren 2021 skäggmes, vattenrall, enkelbeckasin, gulärla, sävsångare,
sävsparv m fl känsliga arter på strandängarna väster om Nödinge centrum under häckningstid. Även
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rördrom, rosenfink, kungsfiskare och småfläckig sumphöna har observerats i området. Därtill rikligt
med vattenstånds och en notering av karminspinnare som lever på stånds. Vår bedömning är att en
sådan exploatering som föreslogs i samrådshandlingen hade kunnat orsaka en påtaglig skada på
riksintresset för naturvård.
Kommentar: I utvecklingsområdet pågår planering och nödvändiga utredningar och avvägningar
utförs inom detaljplanearbetet.
UTREDNINGSOMRÅDE TÄTORT HÅLLSDAMMSBÄCKEN 1 OCH 2
Fastighetsägare:
Undertecknad som är markägare till ett 5 ha stort markområde beläget inom utredningsområde
Hållsdammsbäcken vill framföra följande.
Jag har inget intresse av en utredning gällande omfattande bostadsbyggnation på min mark, däremot
ser jag gärna en utredning gällande möjligheterna att ta tillvara de stora natur-, kultur- och
rekreationsvärdena som finns i utredningsområdet.
Kommentar: Området visas som idéområde i antagandehandlingen. Som framgår i del 2 ”Föreslagen
markanvändning” av utställningshandlingen så är det markägaren som har rådighet av hur marken
exploateras. Kommunen öppnar en möjlighet till prövning av utveckling inom föreslaget område.
OK Alehof:
Med anledning av planerat utredningsområde för bebyggelse i närhet till nuvarande motionsspår vid
Dammekärr, öster om Nödinge vid Granåsvägen, vill vi som förening påpeka vikten av att behålla
skog runt motionsspåret. Idag finns bostadsområde i direkt anslutning till motionsspårets norra del.
Detta förenklar för många att nå motionsspåret vilket är positivt. I södra ändan av motionsspåret
finns motionsanläggningen Dammekärr, med möjlighet till dusch, ombyte och även ett utegym som
komplement till spåret. Men för att motionsspåret ska behålla sitt stora värde för rekreation är det
viktigt att resterande delar av motionsspåret går genom skog. Det finns många studier som visar hur
viktig skogen är för att få människor att finna ro och ett avbrott från de ljud som ständigt omger oss.
Delar av spåret har idag utmärkts som område med ljudnivå under 30 dB, vilket är viktigt att bevara.
Motionsspåret bör därför behålla nuvarande skogsområde som avskärmar från bebyggelse.
I den uppdaterade översiktsplanen, efter att samråd skett under våren 2021, har utredningsområdet
för bebyggelse utökats österut, vilket riskerar att minska skogsområdet som omger motionsspåret.
OK Alehof anser att man vid utredning av området behöver lägga stor vikt vid värdet av ett
samhällsnära friluftsområde samt värdet av att bevara skogen som omger motionsspåret. För att
ytterligare öka tillgängligheten kan en gång/cykelväg anläggas som anslutning mellan Dammekärr
och Granåsvägen.
I översiktsplanen har också angetts ett område för skyddsvärd natur, samt område som används som
rekreationsområde, i närheten av Dammekärr, Nödinge. Dessa områden bör utökas, för att på så sätt
skydda skogen som finns i området så att den bevaras. Nödvändiga skogliga åtgärder som måste
vidtas, t ex vid angrepp av skadedjur, ska utföras, men i övrigt bör skogen i området bevaras för att
behålla sin funktion som natur- och rekreationsområde. Vid nödvändig avverkning ska detta göras
med stor hänsyn till friluftslivet och området måste även fortsättningsvis vara tillgängligt och
inbjudande att vistas i.
Närhet till naturen är en av de viktigaste anledningarna till att människor väljer att flytta till Ale
kommun. Att skydda och bevara denna tillgång är därför en viktig del av kommunens plan för utökat
invånarantal under de kommande åren. Detta gäller både våra vildmarksområden men även de
samhällsnära och lätt tillgängliga delarna av naturen.
Kommentar: Noteras. Området visas som idéområde i antagandehandlingen. Syftet med
utredningsområdet, numera idéområdet, är att möjliggöra tillgänglighet till naturområdet och
prövning av eventuell förtätning av befintlig bebyggelse.
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Naturskyddsföreningen:
Förslaget innebär fortfarande att exploatering föreslås långt in i riksintresse för friluftsliv, vilket gör
att rekreationsvärden går förlorade närmast Nödinge där befolkningen bor. En hel del av
naturvärdena i dalgången är kopplade till att jordbruksmarken betas. Redan idag ser man tydliga
igenväxningstendenser. Nytillkommande bebyggelse får inte försvåra för fortsatt betesdrift i
dalgången. Att säkerställa att bostäder inom detaljplanerat område inte störs av flugor eller
lukt/allergi skulle äventyra möjligheterna att hålla djur som hästar, kor och får i området vilket skulle
ge stora ekologiska landskapsförändringar med förlust av biologisk mångfald men också en
försämrad landskapsbild. I övrigt gillar föreningen kravet på kompensation för naturvärden som trots
allt går förlorade.
Kommentar: Noteras. Området visas som idéområde i antagandehandlingen. Syftet med
utredningsområdet, numera idéområdet, är att möjliggöra tillgänglighet till naturområdet och
prövning av eventuell förtätning av befintlig bebyggelse.
UTREDNINGSOMRÅDE TÄTORT BRANDSBOBERGEN
Enskilda personer:
Strövområde Brandsbobergen
I takt med den ökade medvetenheten om de positiva hälsoeffekterna av rörelse och vistelse
i skog och mark, samt det ökade intresset för utevistelse under de senare åren, föreslår vi
att man tillgängliggör Brandsbobergets tätortsnära skog.
Förslaget består i att göra Brandsbobergen mer tillgängligt genom att märka upp en
vandringsled som binder ihop Nödinge Nol Alafors samt att bygga upp rastplatser.
I förslaget används de befintliga stigarna som märks
upp, samt går att nå från fyra stycken
ingångar från de olika samhällena (se bifogad karta)
Hallbacken (Nödinge)
Norra Kilandavägen /Gallåsvägen (Nödinge/
Bryggarebacken (
Sjövallen (Alafors)
I förslaget finns också två platser markerade som vi anser
skulle kunna vara bra rastplatser.
I ett senare skede kan man exempelvis röja skog för
utsiktsplatser, då det finns många
höjder men där utsikten idag skyms av träd och annan
växtlighet. Man skulle även kunna
spånga i vissa mossar för att göra alternativa rundor eller
avstickare.
Vi tror att uppmärkta stigar skulle öka intresset för och användandet av skogen, samt även
skapa en känsla av trygghet då uppmärkt led för många känns tryggare än en liten stig.
Kommentar: Synpunkterna vidarebefordras till sektor kultur- och fritid, som ansvarar för att
tillgängliggöra områden för rekreation- och friluftsliv.
Naturskyddsföreningen:
Föreningens synpunkter på samrådshandlingen vidhålls. Vi ser nu också att foten av berget västerut
inkluderas samt en del av den fårbetade dalgången och lövskogen väster om denna. En sådan
exploatering skulle sannolikt innebära att gården med hästar och får som betar i dalgången inte
skulle kunna ha kvar sin verksamhet. Idag går stigar som är viktiga för det rörliga friluftslivet och inte
minst närrekreationen både i dalgångens västra och östra skogsbryn.
Kommentar: Förtydligande av idéer om vilka områden som på längre sikt kan komma att utvecklas är
betecknade som idéområden i antagandehandlingen. I dagsläget finns inga projekt eller utredningar i
dessa områden, det är en viljeinriktning hur orterna ska utvecklas.
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UTREDNINGSOMRÅDE BROLÄGE
Naturskyddsföreningen:
En ny bro över Göta älv (oklart om den skulle ersätta Jordfallsbron eller utgöra ytterligare en
förbindelse över Göta älv) behöver utredas först i en åtgärdsvalstudie (ÅFS) och därefter i en vägplan.
I ÅVS:en behöver syftet och ändamålet med förbindelsen klarna, men för denna typ av åtgärd
behöver olika lokaliseringsalternativ studeras i en formell planeringsprocess (något som en ÅVS inte
är), vilket behöver ske i en lokaliseringsutredning som ingår i vägplanearbetet. Till vägplanen behöver
en MKB ingå om det finns risk för betydande miljöpåverkan (vilket det gör i detta fallet). Således bör
det vara alldeles för tidigt för såväl kommunerna som Trafikverket att ta ställning till en lokalisering
av bro över Göta älv i detta läge. Det finns helt enkelt inget underlag för det. Vi ser betydande
konflikter med motstående intressen i detta läget, varav en del är riksintressen. Spontant känns läget
vid Jordfallsbron som ett mer strategiskt läge från trafiksynpunkt.
Kommentar: Se svar till Trafikverket och Sjöfartsverket.
UTREDNINGSOMRÅDE VERKSAMHETER OSBACKEN
Naturskyddsföreningen:
Föreningen har viss förståelse för behovet av mark för verksamheter, men sådana måste väljas med
omsorg. Kommunen ger en antydan om att verksamhetsområden måste fram till varje pris, vilket är
ett äventyrligt tankesätt om man samtidigt hävdar att man planerar för ett långsiktigt hållbart
samhälle. I detta fall finns risk att man kommer att påverka en av de få delarna av Göta älvs dalgång
med strandängar som fortfarande är oexploaterad och fri från bullret från väg 45. I det avseendet
skiljer den sig markant från andra viktiga strandängs-miljöer som t ex Stora Viken. De motstående
intressena är riksintressen som inte får skadas påtagligt. Ett kommunalt exploateringsintresse får inte
orsaka påtaglig skada på något riksintresse. Föreningen vidhåller därför sin ståndpunkt från
samrådshandlingsskedet och menar att de delar av denna exploatering som stör den oexploaterade
dalgången inte bör få komma till stånd. Bron över väg 45 till Äskekärr är anpassad för att djur ska
kunna ta sig över väg 45. Därtill finns en möjlighet för mindre och medelstora djur att kunna ta sig
genom underfarten vid Häljered. Båda dessa stråk kommer att påverkas av kommunens båda förslag
till exploateringar. Hur tänker sig kommunen att djur ska kunna passera väg 45 i området?
Kommentar: Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
UTVECKLINGSOMRÅDE VERKSAMHETER HÄLJERED
Naturskyddsföreningen:
Området ligger i ett stråk som små och medelstora djur kan ta för att passera under väg 45 vid
underfarten i Häljered. Den andra möjligheten för djur att ta sig förbi väg 45 i området ligger vid bron
över till Äskekärr, men den platsen äventyras av den föreslagna utbyggnaden av verksamheter. Hur
tänker sig kommunen att djur ska kunna passera väg 45 i området?
Kommentar: Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
UTVECKLINGSOMRÅDE TÄTORT ÄLVÄNGEN
Naturskyddsföreningen:
Den föreslagna exploateringen samt förbifart Älvängen påverkar tillsammans med
utvecklingsområdet för verksamheter i Häljered små och medelstora djurs möjligheter att ta sig förbi
väg 45. Hur tänker sig kommunen att djur ska kunna passera väg 45 i området? Jordbruksmark
kommer att tas i anspråk, vilket visar kommunens verkliga hållning till vikten av att behålla
jordbruksmark.
Kommentar: Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
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UTREDNINGSOMRÅDE FÖRTÄTNING STARRKÄRR
Naturskyddsföreningen:
Norr om Starrkärrsvägen ligger ett område med högt naturvärde, objekt 83 i befintligt
naturvårdsprogram. Varför är det inte utpekat på kartan så att konflikten med naturvården syns? I
området finns äldre observationer av hasselmus. Samtliga dessa exploateringskartor behöver
kompletteras med de naturvärden som finns, även klass 3-objekten. Större delen av objekt 83 är
nyckelbiotop. Vad vi kan se försvinner en del jordbruksmark, vilket inte är uthållig samhällsplanering.
Att bygga bostäder helt nära Alingsåsvägen, som kommunen därtill vill att ska få betydligt mer trafik,
är inte att rekommendera. I spetsen mellan Starrkärrsvägen och Alingsåsvägen kommer buller att
uppkomma från två håll. I området finns ett äldre täljstensbrott som utgör kulturvärde.
Kommentar: Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas. En utredning för
värdering av jordbruksmark pågår.
Björk Markinvest i Göteborg AB:
Vår synpunkt gäller utbredningen av ”Utvecklingsområde tätort Älvängen- föreslagen
markanvändning”, bild 13- sidan 34.
Den stämmer inte helt med vårt inlämnade material, som gav ett positivt planbesked i augusti 2020.
Den täcker inte in hela vårt Starrkärrs-Torp 3:21 i det södra hörnet, tidigare Starrkärrs-Torp del av
3:1.
Kommentar: Översiktsplanens avgränsningar är ungefärliga och är inte bindande. I detaljplaneskedet
bestäms lämplig avgränsning.
UTVECKLINGSOMRÅDE VERKSAMHETER KROKSTORP
Naturskyddsföreningen:
Detta är i huvudsak jordbruksmark av det bördigare slaget. Förslaget visar kommunens verkliga
hållning till vikten av att behålla jordbruksmark. Föreningen anser att denna exploatering inte går i
linje med att samhällsplanera på ett uthålligt sätt. Påverkan kommer också bli stor på
landskapsbilden.
Kommentar: En utredning för värdering av jordbruksmark pågår.
UTREDNINGSOMRÅDE VERKSAMHETER HAMNEN
Naturskyddsföreningen:
Detta är i huvudsak jordbruksmark av det bördigare slaget. Förslaget visar kommunens verkliga
hållning till vikten av att behålla jordbruksmark. Föreningen anser att denna exploatering inte går i
linje med att samhällsplanera på ett uthålligt sätt. Påverkan kommer också bli stor på
landskapsbilden.
Kommentar: Området visas som idéområde i antagandehandlingen. En utredning för värdering av
jordbruksmark pågår.
UTREDNINGSOMRÅDE VERKSAMHETER GRÖNNÄS
Naturskyddsföreningen:
Det finns uppgifter om att havsöring går upp i bäcken i den sydöstra delen av exploateringsområdet.
Dessa värden får inte äventyras.
Kommentar: Området visas som utvecklingsområde och avgränsningen har ändrats i
antagandehandlingen. Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
UTREDNINGSOMRÅDE FÖRTÄTNING ALVHEM
Naturskyddsföreningen:
Området utgörs delvis av jordbruksmark som inte bör exploateras.
Kommentar: Området visas som idéområde i antagandehandlingen. Om och när detaljplanering blir
aktuell får olika intressen avvägas.
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UTREDNINGSOMRÅDE VERKSAMHETER SKEPPLANDA 1
Naturskyddsföreningen
Exploateringen tar jordbruksmark i anspråk, vilket inte är en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Kommentar: Området visas som idéområde och ändrat namn till Skepplanda 2 i
antagandehandlingen. Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
UTREDNINGSOMRÅDE VERKSAMHETER SKEPPLANDA 2
Naturskyddsföreningen:
Här låg en gång Grönköp. Avståndet till både Forsån och Grönån oroar. Även detta innebär
ianspråktagande av jordbruksmark. Påverkan kommer också bli stor på landskapsbilden.
Kommentar: Området visas som utvecklingsområde och ändrat namn till Skepplanda 1 i
antagandehandlingen. Trafikverket planerar en åtgärdsvalsstudie för Förbifart Skepplanda. Om och
när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
UTREDNINGSOMRÅDE TÄTORT SKEPPLANDA
Naturskyddsföreningen:
I stort sett hela exploateringsområdet är ett klass 3- objekt i naturvårdsprogrammet. Det är ett
skogsområde genomkorsat av strövstigar och motionsspår och ett område som har stor betydelse
som närrekreationsområde. Därtill en skolskog. Mycket fornlämningsmiljöer. Är detta område
verkligen rätt att exploatera?
Kommentar: Området visas som idéområde i antagandehandlingen. Om och när detaljplanering blir
aktuell får olika intressen avvägas.

Del 3 STRATEGI OCH RIKTLINJER
3.2 Bostäder och byggande - i tätort och på landsbygd
Funktionshinderföreningarna i rådet för funktionshinderfrågor:
I beskrivningen, i olika delar av översiktsplanen är inte texten konsekvent när den benämner
personer med funktionsnedsättning. I ena läget skriver man: personer med funktionsnedsättning; i
nästa: personer med variation i funktionsförmåga. Viktigt att man är konsekvent och använder
samma begrepp i hela texten så den som läser handlingen vet vad det handlar om. Begreppet
tillgänglighet används på flera håll men man är inte tydliga i vad man menar att det avser. Ex
Tillgänglighet till kollektivtrafik och trygga cykel- och gångbanor ska prioriteras; Offentliga rum, gator,
torg och parker, ska ha god tillgänglighet. Vid planläggning där grönytor tas i anspråk kan de negativa
konsekvenserna minskas genom att höja kvalitén på kvarvarande grönytor, exempelvis genom ökad
tillgänglighet; Kulturmiljöer ska vara tillgängliga. Menar man med tillgänglighet att det skall vara för
alla inklusive för personer med funktionsnedsättning eller menar man att det ex med god
tillgänglighet eller ökad tillgänglighet att det kommer finnas fler av samma sak att välja på, fler
parker, grönytor etc så fler får ett större utbud av dessa. Tillgänglighet till kollektivtrafik, kan ju lika
gärna innebära ökad turtäthet, fler busshållplatser etc och det behöver inte innebära att öka
möjligheten för alla oavsett funktionsnedsättning eller ej att resa. Det är en viktig sak att fundera
över, så man är tydlig i denna plan med vad man menar för risken för missförstånd är annars stor.
Den som skrivit avsnittet är kanske klar med vad den menar, men när någon annan läser samma text
är förväntningarna kanske helt annorlunda.
Kommentar: Noteras.

15/24

3.3 Landsbygdsutveckling
LRF:
Till en början vill vi uttrycka vår besvikelse kring hur denna version av tänkt ÖP har utvecklats sedan
den var ute på samråd första gången. Det är tydligt i den feedback som Länsstyrelsen i Västra
Götaland har lämnat att det finns stora brister i hur man som utvecklingstänkare i Ale ser på den
jordbruksmark som finns i kommunen. Den tidigare versionen hade en svag text där definitionen
kring vad jordbruksmark är, dock visade utvecklings- och utredningsområdenas placering att man på
vissa ställen ändå valt att inte flyta ut över just jordbruksmarken. I denna version har dock dessa
områden utvidgas och mycket mark som idag är aktiv jordbruksmark betraktas som utvecklings- och
utredningsområden i Ale kommuns framtid.
Länsstyrelsen har tydligt hänvisat till det som tydligt ses i den tidigare miljökonsekvensbeskrivningen
”att Ale kommun är en av de kommuner i Västra Götalands län där mest jordbruksmark exploaterats
på senare år.” Här efterfrågas tydliga riktlinjer för hur jordbruksmarken skall hanteras och att det
tydligt finns skrivet i miljöbalken (3 kap. 4§) vilka åtgärder som behöver vidtas innan man förändrar
markanvändningen för jordbruksmark.
Vi ställer oss frågande till hur en sådan viktig sak har glömts bort i revideringen av denna ÖP.
Ingenstans uttrycker man tydligt att jordbruksmarken i längsta möjliga mån skall vara fredad eller är
tydlig i hur utredningar skall ske - genom att ge tydliga exempel på undantag som skulle kunna leda
till att jordbruksmark kan behövas tas i anspråk.
Att nämna att man skall ta fram ett tematisktillägg för jordbruksmarkens värde räcker inte då man
inte gjort en korrekt definition av vad jordbruksmark är. Det finns inget som säger att jordbruksmark
endast är mark som ligger till grund för jordbrukarstöd, så som man i denna ÖP under 2.7 väljer att
definiera jordbruksmark. Det finns många som idag inte når upp i de arealer som krävs för att få söka
stöd men det betyder inte att den mark de brukar och använder i sin näring är mindre värd än mark
som ger jordbrukarstöd.
Vi i LRF:s kommungrupp anser att jordbruksmarken uttryckligen bör värnas om på en mycket högre
nivå än vad man under en lång tid gjort i Ale kommun. Man kan inte fortsätta att exploatera i den
takt som man visar i sina utvecklings- och utredningsområden - exempelvis i Starrkärr där man lagt
ett helt gårdscentrum med aktiv jordbruksproduktion som möjlig tätortsutredning. Detsamma gäller
ett stort område i Alvhem där man valt att förlägga utredningsområde för tätort och den
huvudsakliga förtätningen av samhället mitt i en jordbruksfastighet.
Att lägga utredningsområde över idag aktiva och till och med i vissa fall unga jordbrukares fastigheter
känns oseriöst och ogenomtänkt. Detta sänder dåliga signaler till kommunens aktiva näringsidkare
genom att deras mark och därmed verksamhet ses som potentiell framtida tätort – mark som idag
avkastar mat till kommunens invånare.
Det står i denna ÖP under 3.3 Landsbygdsutveckling ”med strategisk utveckling eftersträvas en bra
balans mellan en långsiktigt hållbar markanvändning och förutsättningar för en livskraftig bygd.”. Där
man satt upp riktlinjer som säger ”för att säkerställa möjligheten till framtida försörjning ska
jordbruksmark generellt värnas från exploatering.”. Vi i LRF:s kommungrupp ställer oss mycket
frågande till en formulering som innefattar ordet generellt. När Länsstyrelsen tydligt uttryckt att det
är viktig att man nogsamt utreder i enlighet med miljöbalken så uppfattar vi ordet generellt som vagt
oc invånare. Det sänder också signaler till dem som brukar de marker som belagts med utvecklingsoch utredningsområden att deras verksamhet inte är värdefull. Vi i LRF:s kommungrupp tycker att
det är mycket olyckligt att man sänder ut dessa signaler mot de gröna näringarna i Ale kommun
gällande framtidsutveckling och tydligt med detta signalerar att utvecklings- och utredningsområden
för både verksamhet och tätort är viktigare än dagens aktiva näringsidkares dagliga och potentiellt
framtida verksamhet. Man kan inte skapa yta för nytt så kallat näringsliv på bekostnad av redan
befintlig sådan!
Under punkten 3.2 står det om generationsboenden på landsbygden och hur ”detta skall ske i närhet
av befintlig bostadsbyggnad.”. Detta anser vi vara en mycket dålig formulering och det sänder
signaler om att man inte har rättighet att använda sin mark för att bygga sitt generationsboende där
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man önskar. Det ska inte vara en tjänstemans tolkning av en otydlig definition som gör att någon
nekas att bygga ett generationsboende på landsbygden. Att det även, som man skriver i punkten
innan, skall byggas på landsbygden för att stärka de redan befintliga byarna och inte byggas solitärer
tycker vi talar emot en utveckling av landsbygden. Vill man ha en utvecklande landsbygd så måste
man låta dem som väljer att bosätta sig där välja sin plats och inte få den utpekad av någon annan.
Alla de gröna näringarna som finns i Ale finns inte omnämnda i denna ÖP. Hästverksamheten står
inte nämnd, det är en viktig del av lantbruket och många inom just hästnäringen har inte arealer som
i omfattning berättigar jordbrukarstöd. Marken är för dessa lika värdefull som för vilken lantbrukare
som helst som brukar sin mark i syftet att få fram föda till sina djur, oavsett slag. Hästnäringen är en
stor del av Ale kommun och denna måste benämnas och tas i beaktande när man utvecklar Ale
kommun!
En annan grön näring som inte finns nämnd i den skala som den borde är skogsnäringen. Skogen är
en näring och inte enbart en plats för rekreation för kommunens invånare. Verksamheten är precis
som övrig näringsverksamhet en viktig del av kommunens näringsidkare. Skogsbruket skall inte heller
användas som ett hinder för byggnation på landsbygden när man i samhällena exempelvis Älvängen
och Nödinge lägger sina största utvecklings- och utredningsområden på just områden med skog.
Ale kommun behöver göra och tänka om när det gäller utvecklingen av landsbygden, hur man
definierar jordbruksmark, ta bort de utvecklings- och utredningsområden som är förlagda över
jordbruksmark och idag aktiva jordbrukare av framtiden. De utvecklings- och utredningsområde som
utvidgats över jordbruksmark måste tas bort och jordbruksmarken måste fredas till varje pris.h det
ger inga signaler om att man i framtiden vill värna om marken som skall föda kommunens invånare.
Det sänder också signaler till dem som brukar de marker som belagts med utvecklings- och
utredningsområden att deras verksamhet inte är värdefull. Vi i LRF:s kommungrupp tycker att det är
mycket olyckligt att man sänder ut dessa signaler mot de gröna näringarna i Ale kommun gällande
framtidsutveckling och tydligt med detta signalerar att utvecklings- och utredningsområden för både
verksamhet och tätort är viktigare än dagens aktiva näringsidkares dagliga och potentiellt framtida
verksamhet. Man kan inte skapa yta för nytt så kallat näringsliv på bekostnad av redan befintlig
sådan!
Under punkten 3.2 står det om generationsboenden på landsbygden och hur ”detta skall ske i närhet
av befintlig bostadsbyggnad.”. Detta anser vi vara en mycket dålig formulering och det sänder
signaler om att man inte har rättighet att använda sin mark för att bygga sitt generationsboende där
man önskar. Det ska inte vara en tjänstemans tolkning av en otydlig definition som gör att någon
nekas att bygga ett generationsboende på landsbygden. Att det även, som man skriver i punkten
innan, skall byggas på landsbygden för att stärka de redan befintliga byarna och inte byggas solitärer
tycker vi talar emot en utveckling av landsbygden. Vill man ha en utvecklande landsbygd så måste
man låta dem som väljer att bosätta sig där välja sin plats och inte få den utpekad av någon annan.
Alla de gröna näringarna som finns i Ale finns inte omnämnda i denna ÖP. Hästverksamheten står
inte nämnd, det är en viktig del av lantbruket och många inom just hästnäringen har inte arealer som
i omfattning berättigar jordbrukarstöd. Marken är för dessa lika värdefull som för vilken lantbrukare
som helst som brukar sin mark i syftet att få fram föda till sina djur, oavsett slag. Hästnäringen är en
stor del av Ale kommun och denna måste benämnas och tas i beaktande när man utvecklar Ale
kommun!
En annan grön näring som inte finns nämnd i den skala som den borde är skogsnäringen. Skogen är
en näring och inte enbart en plats för rekreation för kommunens invånare. Verksamheten är precis
som övrig näringsverksamhet en viktig del av kommunens näringsidkare. Skogsbruket skall inte heller
användas som ett hinder för byggnation på landsbygden när man i samhällena exempelvis Älvängen
och Nödinge lägger sina största utvecklings- och utredningsområden på just områden med skog.
Ale kommun behöver göra och tänka om när det gäller utvecklingen av landsbygden, hur man
definierar jordbruksmark, ta bort de utvecklings- och utredningsområden som är förlagda över
jordbruksmark och idag aktiva jordbrukare av framtiden. De utvecklings- och utredningsområde som
utvidgats över jordbruksmark måste tas bort och jordbruksmarken måste fredas till varje pris.

17/24

Kommentar: Som framgår i del 2 ”Föreslagen markanvändning” av utställningshandlingen så är det
markägaren som har rådighet av hur marken exploateras. Kommunen öppnar en möjlighet till
prövning av utveckling inom föreslaget område. Om och när detaljplanering blir aktuell får olika
intressen avvägas. Notera att områden som visades som utredningsområden i utställningshandlingen
i flera fall visas som idéområden i antagandehandlingen. Se kommentar till länsstyrelsen under 2.8
Föreslagen markanvändning. En utredning för värdering av jordbruksmark pågår.

3.7 Vatten- och Avloppsförsörjning (VA-försörjning)
Kretslopp och vatten:
De områden Kretslopp och vatten önskar särskilt ska beaktas är:
• VA-nätets dimensionering för utbyggnaden av bostäder och verksamheter, med skyfalls- och
klimatanpassning. Även arbetet att minska tillskottsvatten är viktigt för att minimera bräddningar på
ledningsnät och avloppsreningsverk, för minskad påverkan på Göta älv.
• Dagvattenhantering och rening av dagvatten.
• Skredsäkring av skredkänsliga områden. Utförlig geologisk undersökning innan exploatering. Detta
är extra viktigt för förorenade områden nära älven. För rätt hantering krävs kunskap om de
förorenade områdena, och plan för saneringsåtgärder bör finnas.
• Vid anläggande av nya verksamheter vid Göta älv bör försiktighetsprincipen användas.
Verksamheten bör inte vara miljöfarlig eller riskera att ge någon påverkan på Göta älv som
råvattentäkt. De kommande vattenskyddsföreskrifterna för Göta älv och Vänersborgsviken ska
användas som utgångspunkt för val av verksamhet och riktlinjer för krav på verksamheten.
• Verkningsfull tillsyn och relevanta krav på verksamheter, för att minimera verksamheters påverkan
på Göta älv. För det kommande nya vattenskyddsområdet bör fokus vara på att tillräckligt skydd
samlas på ett ställe. För att vattenskyddsområden ska vara effektiva krävs även en omfattande
tillsyn.
Kommentar: Noteras.
Gryaab:
Gryaab konstaterar under nu pågående granskning att man i samrådsredogörelsen noterat våra
synpunkter som främst rör tillskottsvatten och avloppstunnel. Gryaab förutsätter att dessa
synpunkter framgent arbetas in i kommande detaljplaner etc.
Gryaab noterar också att Länsstyrelsens synpunkter rörande Ryaverkets kapacitet, tillskottsvatten etc
har inarbetats i utställningshandlingen under kapitel 5.1, Teknisk infrastruktur.
Ovanstående ser Gryaab som positivt.
Gryaab har inga ytterligare synpunkter rörande översiktsplanen.
Kommentar: Noteras.

3.10 Miljö, hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen:
Utifrån nu kända förutsättningar går det inte att bedöma om det som föreslås medverkar till att MKN
enligt 5 kap. MB följs. För MKN vatten framgår inte vilka risker för överskridande av MKN som finns
eller vilka åtgärder som behövs i den fysiska planeringen för att uppnå god vattenstatus. För MKN luft
kan det i kommande detaljplanering att krävas luftutredningar vid planering av bostäder nära väg
E45 och andra högt trafikerade vägar.
När det gäller människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion finns
många och komplexa planeringsförutsättningar att hantera i efterföljande planering. Utifrån
underlaget i översiktsplanen kan Länsstyrelsen därför inte utesluta att det som föreslås kommer att
medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor,
översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att
ingripa enligt 11 kap. PBL.
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Kommentar: Översvämningar på grund av skyfall respektive högt vatten har förtydligats. Riktlinjer
har lagts till. Påverkan på redan byggd miljö har kompletterats.

Del 4 VÄRDEN OCH HÄNSYN
4.1.4 Kommunikationer
Sjöfartsverket:
Förtydliga påverkan på riksintresset sjöfart avseende broläge.
Kommentar: Trafikverket har rådighet i åtgärdsvalsstudie för nytt broläge och kommunen är öppen
för alternativa lösningar. Det är många både allmänna och enskilda intressen som ska avvägas i
urvalsprocessen, innan slutligt läge väljs.
Trafikverket:
Trafikverket har yttrat sig över översiktsplanen i samrådsskedet. Synpunkterna har delvis bemötts
och hanterats i granskningshandlingen. Följande synpunkter har inte bemötts och kvarstår:
Trafikverket kan inte ta ställning till föreslaget broläge över Göta älv förrän en fördjupad utredning
eller ÅVS har tagits fram av Trafikverket. Det finns i dagsläget inget beslut på att utreda eventuellt
nytt broläge. På sikt kommer Jordfallsbron att behöva byggas om eller kompletteras med en ny bro,
men det ligger långt fram i tiden. Trafikverket delar Sjöfartsverkets synpunkt att utredning om nytt
broläge inte innebär påverkan på riksintresset men en broförbindelse i sig kan göra det.
Det är viktigt att i ett tidigt skede utreda frågan om väghållarskap för förbifart Älvängen då processen
ser annorlunda ut beroende på vilken funktion förbifarten ska ha och i så fall om den ska vara statlig
eller kommunal. Att bygga en stat-lig väg kräver prioritering och finansiering i nationell eller regional
plan. Eftersom en eventuell förbifart påverkar det befintliga statliga vägsystemet deltar Trafikverket
gärna i dialogen inför fortsatt utredning.
Trafikverket har inlett ett ÅVS-arbete för att utreda brister och ta fram åtgärder som ökar
trafiksäkerheten på befintlig väg 1978 genom Skepplanda. VGR har gett Trafikverket i uppdrag att
inom ÅVS’en ta fram kostnader för kommunens förslag till förbifart.
I översiktsplanen redovisas under rubriken ”Utredningar åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Trafik-verket
Broläge Göta älv
Förbifart Skepplanda, planerad 2021/22
Förbifart Älvängen
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder väg 1968”
Det kan uppfattas som att dessa utredningar är beslutade, vilket inte är fallet, rubriken bör ändras.
På ett flertal ställen i samrådsredogörelsen hänvisar kommunen till att ÅVS (åtgärdsvalsstudie) ska
genomföras för olika konkreta åtgärder. Syftet med ÅVS-metodiken är att i första hand studera och
komma överens om vilka brister och behov som finns, för att där-efter komma fram till förslag på
åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Metodiken är ett sätt att komma fram till de åtgärder som ger mest
nytta för de resurser som finns eller kom-mer att finnas i en nära framtid.
Kommentar: Trafikverket har i åtgärdsvalsstudie för Jordfallsbron, uppmanat kommunerna Ale och
Kungälv att komma överens om ett framtida utredningsläge för ny älvförbindelse. Utpekat läge är
avstämt med Kungälv och det överensstämmer med den koppling som anges i Kungälvs ÖP
strukturbild utblick 2050. När det blir aktuellt att utreda frågan ytterligare kan fler lägen övervägas.
Det är många både allmänna och enskilda intressen som ska avvägas i urvalsprocessen, innan slutligt
läge väljs. Trafikverket har rådighet i denna process och kommunen är öppen för alternativa
lösningar.
Läge och väghållare för förbifart Älvängen kommer att utredas i planerad trafikstrategi och fördjupad
översiktsplan för Älvängen.
Texten förtydligas avseende kommunens önskemål om att Trafikverket genomför åtgärdsvalsstudier.
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Fastighetsägare:
Vi har tidigare lämnat in synpunkter i Samrådsprocessen kring ny ÖP för Ale kommun. Vi ser i
utställningsmaterialet att förslaget kring Förbifart Älvängen ligger kvar utan ändringar.
Vi kvarstår med våra starka invändningar när det gäller vägsträckning av Förbifart Älvängen som
kommer skära igenom område Paradiset. I den korridor som är utritad så ser vi stor risk att en
eventuell förbifart kommer innebära en stor olägenhet för våra fastigheter och vårt välmående.
En förbifart som dras i den korridor som är utritad kommer bli en barriär mellan vår och övriga
fastigheter i Paradiset samt till övriga samhället i Älvängen.
Vid en eventuell utbyggnad av fler bostäder i området skulle en förbifart innebära en stor olägenhet i
form av buller. Vi hävdar att korridoren inte kommer att klara en miljöprövning avseende buller för
våra fastigheter.
En större led innebär en säkerhetsrisk för våra barn och djur. Det begränsar även våra barns
möjligheter att ta sig till skolan, fritidsaktiviteter, kommunikation mm. En större trafikled kommer
innebära en kraftigt ökad bullernivå. Vi valde vår boplats med omsorg och tittade på tidigare ÖP när
vi köpte vår fastighet, i den fanns inte Förbifart Älvängen med.
Vi ser en risk att värdet på vår fastighet sjunker då vi dels blir avskurna från samhället, bullernivåerna
ökar och Paradisets värde som rekreationsområde försvinner. Alla investeringar vi gjort på vår
fastighet riskerar att gå om intet.
Vi ifrågasätter även själva syftet med Förbifart Älvängen vilket också framkommer i våra
gemensamma synpunkter då det redan finns trafikvägar passera Älvängen på.
Vi yrkar på att vägkorridoren tas bort från ÖP samt att förslaget förkastas i första hand i den korridor
som nu är utritad.
Kommentar: Läge och väghållare för förbifart Älvängen kommer att utredas i planerad trafikstrategi
och fördjupad översiktsplan för Älvängen.
Fastighetsägare:
Vi vill härmed lämna våra gemensamma synpunkter gällande den del av förslaget i ÖP 2021 som
avser ”förbifart Älvängen” och det som är markerat utredningsområde tätort. Våra synpunkter avser
i huvudsak det område där vi är fastighetsägare men även intilliggande områden.
Området det gäller är övre delen av Paradiset öster om Älvängen samt några angränsande områden.
Området är i förslaget till ÖP 2021 markerat som utredningsområde tätort och en vägkorridor är
inritad mitt i området. Vi är medvetna om att en del av området är mark som ägs av kommunen. Om
kommunen avser att exploatera sin mark så är det ok om det görs varsamt med hänsyn taget till
närliggande områden. Det vi har synpunkter på är att kommunen i förslaget tänker sig att även vi
skall ändra inriktning på hur vi använder vår mark och dessutom ta delar av den i anspråk för att
tillgodose sitt eget tänkta behov av markanvändningen.
Om kommunen vill exploatera sin egen mark med bostäder så bör trafikflödet matas nerifrån på
kommunens egen mark. Vi kan inte se något behov att leda trafik över våra fastigheter för att
tillfredsställa det behovet. Det finns en redan väldigt funktionell ”förbifart” som passerar Älvängen i
form av en europaväg (E45). Vi kan inte se behovet att mata trafik genom vårt område om det inte
skall exploateras med ny bebyggelse. Den viljan finns inte hos oss fastighetsägare som bor i området
och undertecknat detta dokument.
Om ett av syftena med med en ”förbifart” är att avlasta Starrkärrsvägen genom centrum så förstår vi
att den delen av vägen som är inritad ifrån Starrkärrsvägen och söderut med anslutning till E45
hjälper till då majoriteten som passerar genom Älvängen centrum och inte har ett ärende där skall
mot Göteborg. Däremot kan vi inte se att den sträckningen som går från Starrkärrsvägen och norrut
genom vårt område fyller någon väsentlig funktion som ”förbifart” då det inte finns någon påfart
norrut nere på E45.
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Vi föreslår också att tjänstemännen som utformat förslaget och politikerna som skall ta beslut om
innehållet när ni har möjlighet tar en utflykt till nämnda område. Ta en promenad på Paradisvägen
nästa soliga vårdag och känn in den nuvarande miljön. Ni kommer att möta många människor som
tar sin dagliga promenad, löptur, ridtur eller cykeltur. Det är ett fint naturområde som idag nyttjas av
många människor för rekreation. Det är värt att bevara denna möjlighet i detta område och vi är
villiga att fortsätta sköta om det för att bibehålla denna stadsnära oas för rekreation.
Vi har svårt att se behovet av en ”förbifart” som passerar över eller i närheten av våra fastigheter.
Sedan detta förlag med efterföljande diskussion var uppe redan i samband med förarbetet av ÖP
2007 har inte mycket förändrats. Redan då konstaterades att det var orimligt att ha med en sådan
inriktning i översiktsplanen när det inte finns något intresse hos fastighetsägarna att exploatera
området. Ingen av oss har i dagsläget inom överskådlig framtid några planer på att ändra inriktningen
på hur vi vill använda våra fastigheter. I det föreslagna området finns idag fem aktiva hästgårdar. Vi
har köpt våra fastigheter och flyttat hit med förutsättningen att kunna leva och bo i ett område där vi
kan utöva våra fritidsintressen. Det finns numera också nära access till säkra ridvägar i ALE som vi är
mycket tacksamma över att Kommunen har skapat. Om ÖP 2021 antas i den form som nu föreslås så
ändras dessa förutsättningar drastiskt för oss. Den psykosociala pressen som vi utsätts för under
denna process är inte enkel att hantera. De flesta av oss har varit med om detta redan inför ÖP 2007.
Då slutade det med att förslaget drogs tillbaka och vi kunde återgå till ett normalt liv. Om ÖP 2021
antas i sin nu föreslagna form så permanentas denna psykosociala press och vi tvingas hantera den
under en betydligt längre tidsperiod. Detta anser vi är orimligt.
Kommentar: Läge och väghållare för förbifart Älvängen kommer att utredas i planerad trafikstrategi
och fördjupad översiktsplan för Älvängen.
Fastighetsägare:
Förbifart Älvängen
Delen Starrkärrsvägen – Helgered
Behov av denna genomgående trafikled saknas. Att ansluta Förbifart Älvängen till lokalvägen i
Helgered är helt fel. Alingsåsvägen, väg 1968 ansluter idag till E45 vid trafikplats 87. Av
utredningsmaterial, sid 31, framgår att Ale kommun har pekat ut möjlig anslutning av broförbindelse
över Göta älv i nära anslutning till trafikplats 87. Alingsåsvägens anslutning till E 45 skall därför förbli
där den är i dag. Ny förbindelselänk mellan Alingsåsvägen och E45 möjliggörs (sid 34)
Att Trafikverket skulle bygga ytterligare en trafikplats är uteslutet. Vikareds området i södra Älvängen
är där tätortsnära natur ansluter till Älvängens tätort. Förbifart Älvängen avgränsar här effektivt
koppling till tätortsnära natur. (sid 34)
Jag föreslår utbyggnad enligt följande:
Starrkärrsvägen: Bygg gång och cykelbana mellan Hövägen och Göteborgsvägen i Älvängen. (den
delen som saknar GC bana) Bygg en rondell vid anslutning till Alingsåsvägen. Bygg samtidigt ett
frigående körfält mot Alafors. (Med invävning) Behov av fördjupade trafikstudier vid
Timglashållplatsen önskas. Behov av fördjupade studier av Hövägens anslutnig. Utreda behovet av
extra körfält på kortare sträckor.
Kronogården
Fortsättning av utbyggnaden av vägnätet i Kronogården och söder ut mot Torpvägen.
Det bör inte byggas någon genomfart mellan Starrkärrsvägen och Helgered. Genomfarter ökar
hastigheten, skapar mer buller och otrivsel.
Gång och cykelbanan öster om Maden – Olof Persgården, är mycket omtyckt av alla, så som skolväg
för barnen, och för motionärer att ta sig till spåret i Furulund. Här har Älvängenborna nära till
grönområdet.
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I det nya området söder om Vikadamm bor många nya inflyttade familjer. Man har flyttat till Ale
kommun bla. för att här är nära till naturen. Dessutom är det nära till hälsovård, skola och butiker
samt bra kollektivtrafik. Pendeltågförbindelse sedan 2012.
Kommentar: Noteras. Läge och väghållare för förbifart Älvängen kommer att utredas i planerad
trafikstrategi och fördjupad översiktsplan för Älvängen.

Del 5 MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
5.1 Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande
kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Kommentar: Noteras
Lerums kommun:
Översiktsplanen är överskådlig och redovisar planförslaget i beskrivande text och på kartor.
Förslaget innebär inga uppenbara konflikter när det gäller de mellankommunala frågorna. Lerums
kommun ser positivt på att utveckling främst kommer ske i anslutning till befintliga tätorter så att
gemensamma natur- och friluftsområden bevaras.
I strategikartan visas en tvärförbindelse i öst-västlig riktning lokaliserad i samma sträckning som väg
1968, Kilandavägen. Lerums kommun har identifierat samma behov av tvärförbindelse och ser gärna
gemensam dialog om lokalisering av tvärförbindelsen samt att detta är en viktig mellankommunal
fråga.
Utmed väg 1968, Kilandavägen, utpekas ett reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Trafikverket är väghållare för vägen som går in i Lerums kommun och ansluter till väg 190 i höjd med
Sjövik. Lerums kommun håller med om behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed vägen.
Kommentar: Samsyn råder om mellankommunala frågor. Fortsatt dialog förordas.
Kungälvs kommun:
De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun och som kräver fortsatt dialog och
samarbete är Göta älv som gemensam vattentäkt samt föreslagen koppling över älven. Kommunen
har även i samrådsskedet informerat om Dösebacka vattenverk och dess vattenskyddsområde som
fortsatt kommer finnas kvar.
Synpunkterna kvarstår avseende att behov och bakgrund till ny bro borde tydligare beskrivas ur Ales
perspektiv i Ales ÖP samt beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart resande och
kollektivtrafiken saknas i Ales ÖP samt GRs strukturbild och inriktningsplanering.
Kommentar: Samsyn råder om mellankommunala frågor. Fortsatt dialog förordas. GR:s strukturbild
ligger i kartmaterialet i den digitala versionen av förslag till översiktsplan, under rubriken ”Övriga
kartlager”.
Göteborgs stadsbyggnadskontor
Ale kommuns förslag till ny översiktsplan förbereder för en relativt stor tillväxt gällande både
invånare och näringsliv. De större orterna Älvängen och Nödinge utvecklas främst med ny bebyggelse
och med närhet till järnvägsstationerna. I riktlinjerna till strategikartan tydliggörs att älven ska
skyddas som dricksvattentäkt och att Ale ska skyddas mot stigande vattennivåer.
Efter samrådet, som byggnadsnämnden besvarade under våren 2021, har handlingen främst
kompletterats och justerats redaktionellt. Synpunkterna Göteborgs stad framförde då har delvis
beaktats men stadens frågor gällande bland annat hur Ale i ett regionalt perspektiv med sin
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planerade kraftiga tillväxt verkar för åtgärder som minskar biltrafiken och trängsel i Göteborg och
bidrar till att Göteborg kan klara 1,5 graders målet saknas.
Stadsbyggnadskontorets synpunkter på granskningshandlingen är att klimatanpassningsmålet
behöver skärpas till max 1,5 grader istället för 2-gradersmålet, förslagsvis som ett efterföljande
arbete.
Göteborgs stads vill framföra att det är viktigt med ett mellankommunalt samarbete när det gäller
förbindelsen mellan Surte och Lövgärdet, att öka andelen kollektivtrafikresor till regionkärnan
framöver, samt parkeringsfrågor och diskussioner om uppställningsplatser för gods för att på sikt kan
effektivisera och optimera tunga transportflöden genom Göteborg.
Kommentar: Fortsatt dialog i mellankommunala frågor förordas. Den planerade trafikstrategin kan
ge en del svar på efterfrågade ställningstaganden. En lista på i dagsläget identifierade nödvändiga
utredningar finns i del 2 ”Kompletterande utredningar”. Uppställningsplatser för gods får utredas i
samband med utredning om verksamhetsmark.

MKB
Naturskyddsföreningen:
Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning
•
Sid 1: ”Förtätningen kan innebära att tätortsnära jordbruksmark behöver tas i anspråk
i viss utsträckning på lång sikt”, står det. Naturskyddsföreningen anser att det är en försköning av
förslaget. Utställningshandlingen innebär förslag om att flera exploateringar ska genomföras på
jordbruksmark, en del värdefull sådan. Dettas är inte att planera för ett uthålligt samhälle.
Jordbruksmark är därtill ett riksintresse.
•
Sid 4: Här står följande under rubriken Nollalternativ: ” Nollalternativet belyser en
trolig utveckling om planförslaget inte genomförs. ÖP 2007 utan korrigerande åtgärder ställs i
relation till den nya översiktsplanen, som skiljer sig i flera punkter.” Föreningen anser att det är fel
att ha 2007-års ÖP som nollalternativ. ÖP 2007 är inte det mest troliga scenariot för ett framskridet
nuläge 2030 (d v s nollalternativ). Om man slår ihop alla kommuners förväntade invånarantal i en
framtid, skulle man få en helt orimlig folkmängd i Sverige. ÖP ska snarare ses som en optimistisk
viljeyttring från politikernas sida och sålunda inte den mest troliga utvecklingen.
•
Miljökonsekvenserna av Ale ÖP 2021 ska jämföras med nuläget och detsamma ska ett
framskridet nuläge göra. Genom detta kan sedan konsekvenserna av Ale ÖP 2021 och nollalternativet
jämföras. När effektbedömningen görs, behöver den bygga på beskrivningen av miljötillståndet så att
bedömningen inte riskerar att bli relativ, står det i en nyutkommen handbok om att skriva MKB som
heter Miljöbedömningar i miljöbalken, skriven av Annika Ryegård och Ann Åkerskog för
Studentlitteratur. Det kan den nämligen bli om den endast görs mellan nollalternativet som bygger
på en mängd antaganden, fortsätter författarna. Naturskyddsföreningen menar att Ale kommun gått
i precis den fällan.
•
Sid 6: Föreningen noterar att de positiva effekterna av ÖP står som självklara
förbättringar medan fem av sju negativa effekter börjar med ”risk för”, som om det eventuellt kan bli
så. Vad är det för osäkerhet i påståendet att man får en minskad biologisk mångfald genom att
naturmark exploateras och att man får en försämrad ljudmiljö och luftkvalitet vid förtätning nära
trafikled? Detta är helt enkelt ett sätt att mildra beskrivningen av negativa konsekvenser, menar
föreningen. Gör som med jordbruksmarken, där ni rakt av konstaterar att man får förlust av
odlingsbar mark.
•
Sid 6: I samma tabell står följande: ”Ökad biologisk mångfald genom gröna områden
mellan orterna”. Alldeles fel, är föreningens uppfattning om detta. Grönområden finns redan idag
mellan orterna. Konsekvensen av utbyggnadsplanerna blir istället minskad biologisk mångfald när
mark exploateras som ÖP föreslår. Det som står under negativa effekter d v s ”risk för minskad
biologisk mångfald genom att naturmark exploateras” stämmer bättre, bortsett från att ”risk för” bör
strykas.
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•
Minskad fragmentering av jordbruksmark, står det. Så blir det inte jämfört med
nuläget, är föreningens uppfattning.
•
Sid 8: ”I skyddade naturmiljöer, där värdet av natur och friluftsliv är högt, ska
skogsbruket bedrivas varsamt”, står det. Vad menas med det? Med skyddade naturmiljöer menas
naturreservat, fågelskyddsområden, naturminnen, mm. Inte ens riksintressen räknas som skyddade
områden, då de endast skyddas från påtaglig skada och om det finns ett motstående riksintresse så
är inte ens det säkert. Skogsbruk i skyddade områden bör bara ske om syftet är att stärka de
utpekade skyddsvärdena, menar föreningen.
•
Sid 9: Naturskyddsföreningen vill att konsekvenserna av intrången i riksintresset för
kulturmiljövården i Skepplanda beskrivs. Förhållandet till påtaglig skada bör tas upp. Verksamheter i
området får inte påtagligt skada riksintresset, eftersom verksamheterna knappast kan ses som ett
motstående riksintresse. Angivna motiv till exploateringen är ihåliga. Kommunen har att bygga ett
långsiktigt hållbart samhälle idag, det gjorde man inte på 1960- och 1970-talen. Detsamma gäller för
exploatering i riksintresset Vättlefjäll.
•
Sid 10: Beskriv konsekvenserna för riksintressena på sid 9 och 10. Det gör ni inte nu. Ni
anger dem bara som skäliga.
•
Sid 11: Analysen om buller och vibrationer landar inte i miljökonsekvenser och heller
inte i om miljökvalitetsnormerna kommer att klaras eller inte. Detta behöver utvecklas.
•
Sid 11: Innebär Ale ÖP 2021 att inte några miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
påverkas negativt? Vi tycker det ser ut som att flera vattenförekomster kommer att påverkas
negativt.
•
Föreningen ifrågasätter om samhällsekonomi ska ingå i MKB:n. Däremot behöver
avsnitt 6.5, sociala konsekvenser, vidareutvecklas.
•
Avsnitt 6.6 är en mycket märklig läsning och vi har svårt att hålla med om ett flertal
bedömningar, som vi anser är för positiva. Det är jättesvårt att förstå hur man kommer fram till dessa
konsekvenser, när man inte får stöd i löpande text som förklarar hur man tänkt. Det finns ju inga
ordentliga konsekvensbeskrivningar av miljön i denna MKB över huvud taget. Hela MKB:n behöver ha
bättre fokus på miljökonsekvenser. I bästa fall landar ni i påverkan och läsaren är osäker på vad man
då jämför med, nuläge eller nollalternativ (och om det då är konsekvenserna av Ale ÖP-07).
•
6.7 Uppföljning: Biologisk mångfald är inte bara skog och inte heller bara i skyddad
sådan. Det som föreslås mätas speglar inte på något sätt utvecklingen av biologisk mångfald.
Kommentar: Noteras.
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