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Förvaltningen konstaterar att sedan översiktsplanen och dess tillägg antogs
har mycket hänt som berör mark- och vattenanvändningen i Ale kommun.
Det blir tydligt i granskningen av översiktsplanens beskrivningar av omvärlden
och av pågående och planerat arbete. Det kan också konstateras att översiktsplanens mål, strategier och utbyggnadsinriktningar inte längre svarar upp
mot dagens förutsättningar för och konsekvenser av en hållbar stads
utveckling. Detta gäller med undantag för vindbruksplanen. Bedömningen
görs med stöd av den uppföljningsprocess som har pågått sedan våren 2016.
Förvaltningens syn på översiktsplanens enskilda delar kan sammanfattas
nedan:
•

Översiktsplan för Ale kommun (ÖP07)
Översiktsplanens mål, strategier och utbyggnadsinriktningar svarar inte längre
upp mot dagens förutsättningar.

•

Översiktsplan fördjupad för Skönningared (FÖP Skönningared)
Avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen är en utmaning i
Skönningared. Dessa kan inte lösas med översiktlig planering som hanterar
endast avvägningar mellan allmänna intressen. Översiktsplanens mål, strategier
och utbyggnadsinriktningar svarar inte längre upp mot dagens förutsättningar.
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Naturvårdsprogram, tematisk översiktsplan
Sedan antagandet har ett antal väsentliga förutsättningar förändrats såsom
exempelvis förslag till naturreservat i kommunen, ny lydelse av strandskyddet i
miljöbalken sedan 1 juli 2009, tillkomsten av Artskyddsförordningen (2007:845).
Programmet saknar även grönstrukturperspektiv med funktionalitet på landskaps
nivå. Programmet svarar därför inte längre upp mot dagens förutsättningar.

•

Kulturarvsplan, tematisk översiktsplan
Planen är inte operativ och saknar tydliga ställningstaganden i kulturmiljö
frågor som skulle kunna vägleda vid detaljplaneläggning och lovgivning. Dess
rekommendationer är få och delvis inaktuella.

Efter anmälan till kommunfullmäktige har underlaget
justerats på sid 6, 11, 15, 25, 28–46, 48. Alla justeringar
är redaktionella och påverkar inte förvaltningens
bedömning i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen drar därför slutsatsen att översiktsplan för Ale kommun, förutom vindbruksplanen är inaktuell.
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning och bedömer att förändringar
i omvärlden och ny kunskap medför behov av omfattande utredningsarbete i
samband med framtagandet av en ny översiktsplan.
Ale kommun är i en tillväxtfas och behöver en samlad bild över den
kommunala översiktsplaneringen för att säkra hållbar stadsutveckling. Förvaltningen konstaterar vidare att Ale kommun bör övergå till kontinuerlig
översiktsplanering med framtagande av ny översiktsplan, tematiska tillägg
gällande exempelvis kulturmiljö och natur samt regelbundna uppföljningar
och aktualitetsprövning. Detta är stora och resurskrävande arbetsinsatser, i
linje med slutsatserna i aktualitetsprövningen. En övergripande tid- och
resursplan för det arbetet avses tas fram senast våren 2017. Där bör även
annat strategiskt arbete i kommunen beaktas.
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INLEDNING
Denna rapport är en redogörelse för Ale kommuns översiktsplans aktualitet
framtagen av förvaltningen under våren 2016. Rapporten behandlas av
kommunstyrelsen den 23 augusti 2016 och tas upp för beslut i kommun
fullmäktige den 5 september 2016.

Översiktsplan för Ale kommun
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens
uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med
naturresurser. Detta är i sin tur viktigt för att regional och statlig planering
ska kunna väga in kommunens ställningstaganden, till exempel vid planering
av ny infrastruktur.
Ale kommuns översiktsplan (Ale ÖP07) antogs av kommunfullmäktige
den 24 september 2007. I översiktsplanen ingår även följande geografiska
och tematiska fördjupningar:
•
•
•
•

Översiktsplan fördjupad för Skönningared antagen av kommunfullmäktige
2006-10-30
Vindbruksplan, antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29
Naturvårdsprogram, tematisk översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige
2007-09-24
Kulturarvsplan, tematisk översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige
2009-06-15

Tillsammans utgör dessa fem handlingar översiktsplan för Ale kommun.
Fortsatt i rapporten benämns därför de fem rapporterna tillsammans som
översiktsplan för Ale kommun. Om endast en särskilt delrapport av översiktsplanen berörs, anges detta.

Vad är aktualitetsprövning av översiktsplan?
Översiktsplanen måste vara aktuell för att fungera som vägledning vid såväl
kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detaljplaner,
bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige ska därför minst
en gång under varje mandatperiod enligt plan- och bygglagen 3 kap. 27 § ta
ställning till om planen behöver göras om, helt eller delvis. Aktualitets
prövningen ska göras utifrån plan- och bygglagens krav i 3 kap. 5 § på vad
som ska framgå av översiktsplanen. För att kunna bedöma aktualiteten
behövs ett underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen tillämpas
och om det tillkommit nya förutsättningar och anspråk.
I aktualitetsförklaringen beslutas i vilken utsträckning översiktsplanens
intentioner fortfarande är aktuella med hänsyn till nya förutsättningar.
Den ska ge svar på om olika delar av översiktsplanen fortfarande gäller som
kommunens uppfattning i markanvändningsfrågorna.
Översiktsplanens innehåll ändras dock inte av beslutet om aktualitets
förklaring. Om hela eller delar av översiktsplanen är inaktuella ska kommunfullmäktige fatta beslut om översiktsplanen ska revideras eller ersättas med
en ny.
Läs mer om aktualitetsprövning av översiktsplaner på Boverkets hemsida.
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Syfte
Gällande översiktsplan för kommunen har aldrig aktualitetsprövats. Syftet
med aktualitetsprövningen är att presentera vilka förändringar som skett
sedan planen antogs och hur detta påverkar översiktsplanen.
Som ett led i aktualitetsprövningen av översiktsplanen genomfördes en
uppföljning av gällande översiktsplan för kommunen. Syftet med uppföljningen är att underlätta prövning av översiktsplanens aktualitet och ge en
samlad bild av den pågående översiktliga planeringen i kommunen. Uppföljningen har påbörjats under våren 2016 för att sätta de pågående fördjupningarna av översiktsplanen för Älvängen och Nödinge i ett sammanhang.

Upplägg och metod
Upplägg

ÖVERSIKTSPLANENS AKTUALITET
Förvaltningens förslag till bedömning
Förvaltningen konstaterar att sedan översiktsplanen och dess tillägg antogs
har mycket hänt som berör mark- och vattenanvändningen i Ale kommun.
Det blir tydligt i granskningen av översiktsplanens beskrivningar av omvärlden
och av pågående och planerat arbete. Det kan också konstateras att översiktsplanens mål, strategier och utbyggnadsinriktningar inte längre svarar upp mot
dagens förutsättningar för och konsekvenser av en hållbar stadsutveckling.
Bedömningen görs med stöd av den uppföljningsprocess som har pågått
sedan våren 2016.
Förvaltningens syn på översiktsplanens enskilda delar kan sammanfattas
nedan:
•

Översiktsplan för Ale kommun (ÖP07)
Översiktsplanens mål, strategier och utbyggnadsinriktningar svarar inte längre
upp mot dagens förutsättningar.

•

Översiktsplan fördjupad för Skönningared (FÖP Skönningared)
Avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen är en utmaning i Skönninga
red. Dessa kan inte lösas med översiktlig planering som hanterar endast avväg
ningar mellan allmänna intressen. Översiktsplanens mål, strategier och
utbyggnadsinriktningar svarar inte längre upp mot dagens förutsättningar.

•

Vindbruksplan, tematisk översiktsplan
Förvaltningens slutsats är att vindbruksplanen är aktuell.

Analyserna och redovisningen har skett i tre spår; de tre hållbarhetsperspektiven,
bebyggelseutveckling och ortvis analys av markanvändningen. Resultatet blir
därmed en tolkning av planeringssituationen i Ale kommun utifrån det ovan
valda arbetssättet. Analysperioden för uppföljningen har varit från 2007 till
och med 2015, en period om nio år. Under denna period har många detalj
planer och bygglov prövats och genomförts. Information har samlats in genom:

•

Naturvårdsprogram, tematisk översiktsplan
Sedan antagandet har ett antal väsentliga förutsättningar förändrats såsom
exempelvis förslag till naturreservat i kommunen, ny lydelse av strandskyddet i
miljöbalken sedan 1 juli 2009, tillkomsten av Artskyddsförordningen (2007:845).
Programmet saknar även grönstrukturperspektiv med funktionalitet på landskaps
nivå. Programmet svarar därför inte längre upp mot dagens förutsättningar.

instudering av dokument framtagna av Ale kommun, länsstyrelsen m fl –
planer, riktlinjer, strategier m.m.
stickprov av detaljplaner, översiktsplaner och deras
konsekvensbeskrivningar
översiktskartor av detaljplaner och bygglov
intervjuer och arbetsmöten med tjänstemän insatta i planering, bygglov,
social hållbarhet, naturvård och plangenomförande
workshop med en bred grupp med deltagande från många förvaltningar

•

Kulturarvsplan, tematisk översiktsplan
Planen är inte operativ och saknar tydliga ställningstaganden i kulturmiljö
frågor som skulle kunna vägleda vid detaljplaneläggning och lovgivning. Dess
rekommendationer är få och delvis inaktuella.

Denna rapport börjar med en sammanfattning av aktualitetsprövningen och
dess slutsatser. I inledningen presenteras bakgrund och syfte med uppdraget,
upplägg och metod såväl som vad en aktualitetsprövning är beskrivs. Kärnan
i rapporten är nästa kapitel, översiktsplanens aktualitet, där Ale kommuns
och länsstyrelsens bedömningar på översiktsplanens aktualitet tas upp. I nästa
kapitel presenteras analys och uppföljning av översiktsplanen; den analyseras
utifrån de tre hållbarhetsaspekterna samt bebyggelseutvecklingen. Även ortsvis analys av markanvändningen presenteras. Slutligen anges de kunskaps
underlag som ligger till grund för rapporten.

Metod för analys och uppföljning

•
•
•
•
•
•
•

Huvudsakliga delar av aktualitetsprövningen och uppföljningen har gjorts av
Ale kommun i samarbete med Radar Arkitektur och Planering AB. Ekologiska perspektivet har följts upp av Calluna AB. Ekonomiska hållbarheten
har undersökts i samband med de fördjupade översiktsplanerna för Nödinge
och Älvängen med stöd av konsultföretaget Hammar Locum Metior AB.
Det är viktigt att påpeka att konsultuppdragen ovan är i skrivande stund
endast delvis slutredovisade för kommunen.
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Förvaltningen drar därför slutsatsen att översiktsplan för Ale kommun, förutom vindbruksplanen är inaktuell.

Skäl för översiktsplanens inaktualitet
Nedan anges en sammandragning av huvudsakliga skäl för översiktsplanens
inaktualitet. utifrån plan- och bygglagens krav i 3 kap. 5 § på vad som ska
framgå av översiktsplanen. Aktualitetsprövningen har därför gjorts primärt
utifrån just dessa lagkrav.
•

Grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden
ÖP07 har en tidshorisont till år 2020, vilket är få år bort. En kommun
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övergripande översiktsplan bör ha en tidshorisont om 25 år, för att peka ut
framtidsvisioner och säkra hållbar utveckling.
Översiktsplanen har till övervägande del redan genomförts, markområden har
tagits i anspråk och tätorterna utvecklas i en grad långt över planerade volymer
och gränser. Några utpekade områden har visat sig av olika anledningar svåra
att exploatera. Avsedd markanvändning har alltså genomförts och bristande
ledning finns för vidare avvägningar. Politiska mål för befolkningsökning
(ÖP07 cirka 1 % per år) ersätts år 2017 med 3 % vilket ställer nya krav på
översiktsplaneringen och andra styrdokument.
Väg- och järnvägens utbyggnad i Göta Älvdalen är genomförd. Det innebär
förutsättningar som inte helt kunde förutses i översiktsplanen, både vad gäller
pendlingsorternas attraktionskraft och påverkan från exempelvis trafikbuller.
Översiktsplanen innehåller inte heller några aktuella ställningstaganden
vad gäller exempelvis bevarande av naturen, kraftledningar, arbetsplatser,
service och jordbruksmark.
Utöver det som ingår i översiktsplan för Ale kommun har fördjupningar av
översiktsplanen samt andra strategiska dokument på kommunal och regional
nivå tillkommit eller är under framtagande. De innehåller tematiska och geo
grafiskt avgränsade ställningstaganden och riktlinjer. Det finns flera utmaningar
med detta. Riktlinjer och rekommendationer i dessa dokument finns inte samlade
så att en helhetsbild av kommunens strategiska utveckling blir läsbar. Flera av
dokumenten innehåller dessutom förhållningssätt som bedöms som inaktuell i
dagens planeringssituation i Ale kommun. Många underlag är under fram
tagande. Kommunen saknar därmed viktiga pusselbitar på övergripande nivå
inom den strategiska planeringen, och därmed också ett flertal nycklar till
hållbar utveckling av kommunen.
Framförhållningen gällande markanvändning bedöms därmed inte längre
vara aktuell.
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•

Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras
Analyser och kunskapsunderlag för den byggda miljön och dess förutsättningar
är inaktuella och speglar inte dagens planeringsfrågor. Översiktsplanen
innehåller inte alls eller har inaktuella ställningstaganden kring ett stort antal
komplexa planeringsfrågor som direkt påverkar den byggda miljön såsom fler
tal risk och säkerhetsfrågor (bland annat buller, luftföroreningar, skred och
översvämningar, farligt gods, förorenade områden, dagvattenhantering);
naturreservat, grön infrastruktur, kraftledningar, jordbruksmark.
Översiktsplanen speglar därmed inte längre kommunens syn på hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

•

Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa
gällande miljökvalitetsnormer
Flera riksintressen och miljökvalitetsnormer har förändrats eller tillkommit
efter översiktsplanens antagande. Exempel på dessa är förändrade värde
beskrivningar för riksintressen för naturvård och friluftsliv. Uppdatering av
bevarandeplanerna för Natura 2000-områden i länet pågår. Kommunen
behöver vidare göra en grundlig genomgång och redovisning av miljökvalitets
normer, inte minst för vattenförekomster inom Västerhavets vattendistrikt
samt för fisk och musselvatten.

Översiktsplanen är därmed inte längre aktuell vad gäller redovisning av
riksintressen och miljökvalitetsnormer.
•

Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer
och program av betydelse för hållbar utveckling inom kommunen
Ett stort antal relevanta nationella, regionala mål, planer och program har
tagits fram sedan översiktsplanens antagande eller pågår.
Därmed speglas inte dessa på ett aktuellt sätt i översiktsplanen.

•

Sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som aves i
7 kap. 18 § första stycket miljöbalken
Strandskyddet i miljöbalken har sedan 1 juli 2009 en delvis förändrad lydelse.
Av översiktsplanen ska det framgå sådana områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS) som avses i 7 kap. 18 § miljöbalken. Om inga LIS
områden föreslås behöver det också framgå och gärna motiveras.
ÖP07 saknar helt sådana rekommendationer eftersom lagstiftningen kring
strandskydd ändrades i efter planen antogs.

Skäl för översiktsplanens inaktualitet och vilka delar av denna berörs för de
angivna aspekterna redovisas nedan.
Tidshorisont
Översiktsplanen anger en tidshorisont till år 2020, vilket bara är några år
bort. ÖP07 har en tidshorisont till 2020, vilket är få år bort. En översiktsplan bör ha en tidshorisont om 25 år, för att peka ut framtidsvisioner och
säkra hållbar utveckling.
Särskild berörd del av översiktsplanen: ÖP07, FÖP Skönningared.
Infrastruktur och hållbara stationssamhällen
Väg- och järnvägens utbyggnad i Göta Älvdalen är genomförd. Det innebär
förutsättningar som inte helt kunde förutses i översiktsplanen, både vad gäller
pendlingsorternas attraktionskraft och påverkan från exempelvis trafikbuller.
Ale kommun har idag goda förutsättningar att utveckla hållbara stationssamhällen. Kommunen deltar också i ett tvåårigt innovationsprojekt som
genomförs i Lerum och Nödinge under åren 2016–2017. Det ger ny kunskap
som inte fanns när översiktsplanen togs fram. Ale har, trots de många pendel
tågsstationerna, utmaningar i och med att stationerna bara nås från ena
sidan, att trafiken på infrastrukturen innebär bullerproblematik samt att
orterna ofta har stora topografiska skillnader vid Göta älvdalens branta sidor.
Översiktsplanen ger mycket begränsad ledning i hur mobilitetsfrågorna och
stationsnära utbyggnad kan lösas.
Särskild berörd del av översiktsplanen: ÖP07, FÖP Skönningared.
Mål för befolkningstillväxt
Under 2016 har kommunen tagit beslut om ett årligt tillväxtmål för antalet
kommuninvånare på 3 % jämfört med tidigare 1–1,5 %. Enligt de fördjupade
översiktsplanerna för Nödinge och Älvängen är motsvarande tillväxtmål 5 %
för dessa orter.
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Det finns inget stöd i översiktsplanen för denna tillväxttakt, eller för
samsynen och samplaneringen för de tillkommande bostäder, arbetsplatser
och den extra service som tillväxtmålet motsvarar. Inte heller är motstående
konflikter mellan utveckling, bevarande samt risk- och säkerhetsfrågorna
lösta på tillräckligt bra sätt.
Särskild berörd del av översiktsplanen: alla delar.
Arbetsplatser
När det gäller arbetsplatser anger inte ÖP07 något kvantitativt mål. ÖP07
presenterar kommunens inriktning att det ska finnas verksamhet/arbets
platser i varje samhälle. Man beskriver också potentialen att utveckla verksamheter i direkt anslutning till trafikplatser på väg E45 med närhet till
pendeltågsstationerna. FÖP Skönningared anger inte heller några särskilda
riktlinjer för markanvändning för arbetsplatser och service.
Ale kommun har inte heller tagit fram några strategiska dokument eller
satt upp mål för just arbetsplatser efter översiktsplanens antagande. Sådana
tillväxtstrategier kännetecknar i övrigt kommuner som Sundbyberg, Knivsta
och Solna som även har en stark befolkningstillväxt (mer än 3 %). Kommunen
har numera stora möjligheter att utveckla hållbara stationssamhällen. Det
kräver en välutvecklad strategi även för etablering av arbetsplatser i kommunen,
vilket översiktsplanen bör spegla.
Särskild berörd del av översiktsplanen: ÖP07, FÖP Skönningared.
Utvecklingstakt
ÖP07 bedömer att det sammanlagda antalet bostäder som kan tillkomma
inom föreslagna utbyggnadsområden, genom förtätning i tätorterna och
genom spridd bebyggelse på landsbygden till maximalt 3 400 bostäder.
Vid 2015 års utgång fanns sammanlagt 1 100 bostäder i lagakraftvunna
detaljplaner samt givna bygglov utanför plan. Ytterligare 3 200 bostäder fanns
i pågående planer, dessutom 700 bostäder i vilande och just uppstartade
planer. Endast FÖP Nödinge anger 2 700 tillkommande bostäder bara i den
orten. Utvecklingstakten i ÖP07, en av viktigaste grundparametrar i en
kommuns strategiska planering, har därmed vida överskridits.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Göteborgs Regionens strukturbild
Vision 2025
Riktlinjer för byggnation på landsbygden – bedöms inaktuell
Handlingsplan för förorenade områden i Ale kommun 2007–2008 – under
framtagande
Funktionshinderpolitisk plan för Ale 2011–2014 – befintlig plan förlängd
Energi- och klimatplan
Lokalresursplan
IT-infrastrukturprogram, bredbandsutbyggnad
Renhållningsordning för Ale kommun
VA-strategi inklusive dagvattenpolicy
FÖP Nödinge – under framtagande
FÖP Älvängen – under framtagande
Avfallsplan – under framtagande
Trafikplan i Ale – revidering under framtagande
Bostadsförsörjningsprogram – aktualisering pågår
Kartläggning av indikatorer för social hållbarhet – under framtagande
Skyddsföreskrifter för Göta älv – under framtagande
Riktlinjer från räddningstjänsten – under framtagande

Särskild berörd del av översiktsplanen: ÖP07, FÖP Skönningared.

Särskild berörd del av översiktsplanen: alla delar.

Markresurser och planberedskap för bostäder
Det finns ytterst få kvarvarande markresurser som pekats ut som lämpliga
för byggnation i ÖP07. Översiktsplanens planlagda områden har »förbrukats«,
se även avsnittet Bebyggelseutveckling längre fram i rapporten. Av 25 ut
pekade utbyggnadsområden i orterna i ÖP07 återstår endast åtta, varav fyra
ligger i Skepplanda där bebyggelsetrycket är lågt för den typen av samlad
bebyggelse. De sistnämnda utbyggnadsområdena ligger inte i linje med
intentioner i Ales Energiplan och klimatplan.
I alla orter med högt tryck planeras med en större täthet än vad ÖP07 anger.
Det märks framför allt i Nödinge och Nol där aktuell detaljplanering för
bostäder överskrider bedömningarna i ÖP07 med över 150 % respektive 90 %.

Saknade aktuella planeringsfrågor
Översiktsplanen innehåller inte alls eller har inaktuella ställningstaganden kring:

Särskild berörd del av översiktsplanen: ÖP07, FÖP Skönningared.
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Övrig översikts- och strategisk planering
Utöver det som ingår i översiktsplan för Ale kommun har fördjupningar av
översiktsplanen samt andra strategiska dokument på kommunal och regional
nivå tillkommit eller är under framtagande. De innehåller tematiska och
geografiskt avgränsade ställningstaganden och riktlinjer.
Det finns flera utmaningar med detta. Riktlinjer och rekommendationer
i dessa dokument finns inte samlade så att en helhetsbild av kommunens
strategiska utveckling blir läsbar. Flera av dokumenten innehåller dessutom
förhållningssätt som bedöms som inaktuell i dagens planeringssituation i
Ale kommun. Många underlag är under framtagande. Kommunen saknar
därmed viktiga pusselbitar på övergripande nivå inom den strategiska
planeringen, och därmed också ett flertal nycklar till hållbar utveckling av
kommunen. Några exempel på dessa dokument och kunskapsunderlag är:

•
•
•
•
•
•
•
•

Förändrade geografisk avgränsning och beskrivning av områden riks
intresse, för bland annat kommunikation, naturvård och friluftsliv
Miljökvalitetsnormer
Strandskydd
Buller
Luftföroreningar
Skred och översvämningar
Farligt gods
Förorenade områden
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•
•
•
•
•
•
•

Dagvattenhantering
Naturreservat
Grön infrastruktur
Skyddsvärda vattenförekomster
Kraftledningar
Jordbruksmark
Konsekvenser på kommunens ekonomi

Särskild berörd del av översiktsplanen: alla delar

•

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster inom Västerhavets
vattendistrikt
Nuvarande översiktsplan fastställdes innan Vattenmyndigheten beslutade om
MKN, åtgärdsprogram med mera för vattenförekomsterna inom Västerhavets
vattendistrikt. Kommunen behöver därmed göra en grundlig genomgång och
redovisning av vattenförekomsternas ekologiska och kemiska status samt fast
ställda MKN.

•

Miljökvalitetsnormer (MKN) för fisk och musselvatten
Förordningen om MKN för fisk och musselvatten gäller för bland annat
Göta älv och Grönån. Syrehalten i Grönån har tidvis underskridit gräns
värdet. Vattendraget är därmed särskilt känsligt för ytterligare belastning av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.

•

Skyddsvärda vattenförekomster
I kommunen förekommer vattendrag och sjöar med höga naturvärden och
värdefulla fiskbestånd samt grundvattenförekomster som har potential som
vattentäkter. Några av vattendragen är riksintressen för naturvård, bland
annat med anledning av att de utgör värdefulla reproduktionsområden för
fisk. Av översiktsplanen behöver det framgå hur förslagen i översiktsplanen
förhåller sig ovanstående. Frågan är inte belyst i ÖP07.

•

Vattenskyddsområde för Göta Älv
Pågående utredning om utökning av vattenskyddsområde för Göta älv ska
beaktas vid aktualitetsförklaringen.

•

Dagvatten
Frågan är inte belyst i ÖP07 och har likt översvämningsproblematik aktualiserats
med klimatförändringarna.

•

Skredrisker och hänsyn till vattendrag och sjöar
Skredkänslig mark förekommer längs stora delar av vattendragen i Ale kommun.
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande över ÖP07 konstaterat att tillräcklig
beskrivning av riskområden och hänsyn till strandmiljöer saknas. Ställnings
tagandet är fortsatt aktuell.

•

Jordbruksmark
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Frågan är inte belyst i ÖP07.

•

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Länsstyrelsen ska på regeringens uppdrag ta fram regionala handlingsplaner
för grön infrastruktur. Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funk
tionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element
som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras
och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Kunskap
om dessa samband och nätverk saknas i kommunen. Frågan är därför inte heller
belyst i ÖP07.

Länsstyrelsens bedömning
Före kommunens aktualitetsprövning ska länsstyrelsen enligt 3 kap. 28 §
plan- och bygglagen (PBL) ge sin syn på översiktsplanens aktualitet och
redovisa statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för
översiktsplaneringen. Inför arbete med aktualitetsprövningen har länsstyrelsen
på Ale kommuns begäran bidragit med en sammanfattad redogörelse för Ale
kommuns översiktsplans aktualitet. Utöver det har länsstyrelsen även tagit
fram en sammanfattande redogörelse för hela Västra Götalands län, där
övergripande och aktuella frågor om översiktsplaneringens innehåll tas upp.
Den utgör grund för de kommunspecifika redogörelser som länsstyrelsen på
begäran tar fram för den enskilda kommunen.
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att kommunens översiktsplan
antogs år 2007 och belyser markanvändningsfrågor fram till år 2020. Därför
välkomnas att kommunen prövar översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen
bedömer vidare att förändringar i omvärlden och ny kunskap medför behov
av omfattande utredningsarbete i samband med framtagandet av en ny
översiktsplan.
Följande planeringsfrågor bedöms vara särskilt viktiga i Ales översiktliga
planering:
•
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Utveckling av hållbara stationssamhällen
Länsstyrelsen påpekar att en utveckling av hållbara stationssamhällen fyller en
viktig funktion för utvecklingen av Ale kommun och Göteborgsområdet. För
att möjliggöra tidiga ställningstaganden från länsstyrelsen behöver strategierna
för utveckling av stationssamhällena bland annat hantera frågor som gäller
påverkan på riksintresse för kommunikationer och hälso- och säkerhetsfrågor
som buller, luftföroreningar och risker. Aktuell redovisning av dessa förutsätt
ningar saknas i ÖP07.

•

Farligt gods
Frågan är inte belyst i ÖP07.

•

Översvämning
Ny kunskap om effekterna av framtida klimatförändringar är av största vikt
att ta hänsyn när det planeras och byggs nytt. Frågan är inte belyst i ÖP07.
Aspekter att ta hänsyn till är enligt länsstyrelsen exempelvis påverkan av
extrem nederbörd, kartläggning av lågpunkter och ytliga rinnvägar samt lägsta
grundläggningsnivå för byggnader vid Göta älv.

•

Förorenade områden
Frågan är inte belyst i ÖP07.
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•

•

•

Naturvård och friluftsliv
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen överväger en översyn av det
kommunala naturvårdsprogrammet, då ett aktuellt sådant är ett värdefullt
verktyg vid arbetet med att ta fram en ny ÖP. Sedan ÖP 07 antogs har nämligen
ett antal väsentliga förutsättningar förändrats, vilket kommunen behöver
beakta. Dessa bland annat är: förslag till naturreservat i Risvedens vildmark
och Iglekärr, uppdatering av bevarandeplanerna för Natura 2000-områden,
nya värdebeskrivningar för riksintressen för naturvård och friluftsliv, ny lydelse
av strandskyddet i miljöbalken sedan 1 juli och 2009, tillkomsten av Artskydds
förordningen (2007:845).
Riksintresse för vindbruk
Den senaste uppdateringen av riksintresse vindbruk genomfördes år 2013 och
tilläggsbeslut togs i maj 2015. I Ale kommun finns det inga sådana riksintressen.
Kraftledningar
En ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen
i Lerums kommun planeras i syfte att förstärka stamnätet. Den planerade led
ningen kommer passera genom Ale kommun. Översiktsplanen behöver förhålla
sig till detta.

Det påminns även att i sitt granskningsyttrande över ÖP07 bedömde länsstyrelsen att risk för påtaglig skada på riksintresse kulturmiljö föreligger i
samband med planerade utbyggnadsområden i Skepplanda.
Länsstyrelsen påpekar att utöver det som nämns ovan finns det en rad
övriga frågeställningar som översiktsplaneringen i Ale bör ta hänsyn till. För
dessa redogörs det i länsstyrelsens yttrande för hela Västra Götalands län.
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Ale kommun (2016-06-29)
respektive hela Västra Götalands län utgör bilagor till beslutet.

ANALYS OCH UPPFÖLJNING AV ALE KOMMUNS
ÖVERSIKTSPLAN
De tre hållbarhetsperspektiven
Översiktsplan för Ale kommun, särskilt ÖP07 resonerar om hållbarhets
frågor. Konsekvensbedömningen i ÖP 07, FÖP Skönningared och Vinbruks
planen tar upp de tre perspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Nedan fokuseras det särskilt på hållbarhetsperspektiven i ÖP07.

Social hållbarhet
Endast ÖP07 har analyserats utifrån sociala hållbarheten. De övriga delarna
av översiktsplanen har berörts sociala aspekterna i en betydligt mindre grad
än ÖP07, eller inte alls.
Sociala perspektiv i Ale ÖP 07
Inledningsvis berörs hållbart samhällsbyggande som något som skall genomsyra
arbetet med planering och stadsutveckling. I de inledande kapitlen, då kommunens
hållbarhetsambitioner och olika delområden gås igenom, finns också drag av
sociala värden: närhet till och förutsättningar för närrekreation, och hur skolor,
förskolor och annan välfärdsservice är utredningsfrågor redovisas.
Någon mer konkret bild av områdena avseende sociala strukturer (demografi) får man dock inte, ingen sådan statistik finns presenterad och sådana
förutsättningar diskuteras inte heller i text. »Befolkning och boende« (kap 1.1),
en egen inledande del av ÖP07 saknar beskrivning utifrån de sociala aspekterna. I ett efterföljande kapitel, »Hållbar samhällsutveckling« (kap 1.2),
presenteras Agenda 21 och kommunens relation till de nationella miljömålen.
Endast under delkapitlet »Mål – bostäder« ryms en kortare diskussion om
sociala förutsättningar, då i form av att det bostadspolitiska målet skall vara
integrerande, trygga och tillgängliga bostäder för alla.
Mer synligt blir det sociala perspektivet i kapitel 5.6 »Konsekvens
sammanställning«. Under genomgången av olika expansionsområden finns
rubriken »Sociala konsekvenser« under varje beskrivet område, bredvid
diskussioner om ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Här blir närhet
till rekreation det övergripande sociala målet, det »sociala« kopplas alltså till
diskussioner om grönstrukturer.
Mål för sociala frågor eller social hållbarhet redovisas inte särskilt i ÖP07.
Hållbar samhällsutveckling – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – är
grundläggande för den fysiska planeringen enligt det inledande kapitel 1.2.
»Hållbart samhällsbyggande ska eftersträvas« uttrycks i kapitel 4.2 – generella
rekommendationer. Sociala frågor återkommer sedan under konsekvens
bedömningen av ÖP07:s föreslagna utbyggnadsområden som »sociala konsekvenser«. Beskrivningarna där är starkt sammankopplade med boendemiljöer,
rekreationsmiljöer och möjligheter till kommunikationer.
Sociala perspektiv i detaljplaneringen med ledning av ÖP07
ÖP07 är det dokument som skall ha väglett de detaljplaner som tagits fram från
senare delen av 2000-talet och framåt. I uppföljningen har fem detaljplaner
gjorda mellan åren 2011–2015 studerats noggrannare utifrån ett socialt perspektiv.
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Ur läsningen av planer under analysperioden, kan man konstatera att de
sociala perspektiven saknas, och att frågan behandlats förenklat i de fall den
varit närvarande.
Uppföljning av det sociala perspektivet
Det har hänt mycket under det decennium som gått sedan ÖP07 vann laga
kraft. För dagens fysiska planering är sociala perspektiv en given och mer
tydlig och närvarande parameter. För att arbeta hållbart bör Ale kommun ta
ett kliv framåt gällande dessa frågor. Eftersom det antal detaljplaner som
studerats inte innehåller några sociala konsekvensanalyser behövs en kunskaps
process kring vad det sociala »är« och hur det skall ta plats i de dokument
som inte bara är vägledande utan bindande. Undantaget är FÖP Nödinge
där konsekvensanalysdelen är ett riktigt bra exempel på hur sociala frågor
kan diskuteras. Där finns en skarp och påläst diskussion, med begrepp som
är hämtade ur kulturanalytiska ramverk och en kritisk diskussion kring vad
det sociala »består av«, inte bara i allmänhet utan mer konkret i det här
specifika fallet.

Sammanfattande reflektioner miljökonsekvenser
Här görs reflektioner kring uppföljningen av miljöaspekter och miljö
konsekvenser för detaljplaner som tagits fram efter ÖP07 och med denna
som utgångspunkt. Reflektionerna baseras på de stickprov av planer med
risk för betydande miljöpåverkan som redovisas ovan.
•

•

•
•

•

Ekologisk hållbarhet
Miljökonsekvenser i ÖP 07
Miljökonsekvensbeskrivningen för ÖP07 ligger i ett eget kapitel (kap 5).
Konsekvensbedömningen fokuseras på de ortsvis utpekade områdena för
utbyggnad/utveckling. Därutöver redovisas konsekvenser av »spontan gles
bebyggelse« samt kumulativa effekter för ett antal miljöaspekter – natur och
friluftsliv, kulturmiljö, hälsa och säkerhet samt naturresurser. För orterna
och deras utbyggnadsområden beskrivs dels »miljökonsekvenser« för samma
miljöaspekter, dels »hållbarhetsbedömning« med ekologiska, sociala och
ekonomiska konsekvenser. De ekologiska aspekter som bedöms är naturvård
och friluftsliv.
MKB för ÖP07 är översiktlig och hanterar snarare möjlig påverkan/risk
för konsekvenser i ett område, än utgör en utförlig konsekvensanalys. Kedjan »förutsättning – påverkan – effekt – konsekvens« är inte fullbordad och
bedömda konsekvenser är därmed svåra att utläsa. Det har gjort uppföljningen svår. Uppföljning av de faktiska konsekvenserna för utbyggda och
ianspråktagna platser har inte genomförts. Det kräver att områdena är
utbyggda och tagna i anspråk under en viss tid, för att konsekvenser ska
kunna bedömas. Alla studerade områden har inte kommit till det stadiet.
Det kräver dessutom en annan typ av studie med fältbesök m.m. Således har
planbeskrivningarnas hantering av miljöaspekter samt måluppfyllelse inom
naturvårdsprogrammet utgjort grund för uppföljningen.
De utbyggnadsområden där det i MKB för ÖP07 bedömdes kunna uppstå negativ miljöpåverkan, har följts upp på en övergripande nivå. Områden
där påverkan bedömdes bli små eller inga har inte ingått i analysen. För att
få större förståelse för hur stor påverkan har blivit på respektive utbyggnadsområde valdes fyra detaljplaner ut som studerades närmare genom planhandlingar och intervjuer med kommunekolog och handläggare. Dessa
planer är Risheden 7:1 (ingår i B9), Kronogården (ingår i B12), Nol 13:1
(förtätningsprojekt) samt Backa 1:13 (område B5).
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•

Miljö- och naturfrågorna har hanterats i alla planbeskrivningar i studerade
detaljplaner i enlighet med naturvårdsprogrammets mål. Till exempel har
naturinventeringar genomförts.
Energi- och klimatplanens mål om energisystem och kollektivtrafik har
beaktats.
Resonemang kring klimatanpassning saknas generellt.
Översvämningsrisker och dagvattenhantering utreds, men det är svårt att
få till stånd en bra dagvattenhantering i exploateringsskedet då stort ansvar
läggs på exploatören.
Kumulativa och indirekta effekter bedöms generellt inte i enskilda detalj
planer. Det gör att påverkan och konsekvenser för naturmiljöer och andra
miljöaspekter kan uppstå trots att den enskilda planen inte ger betydande
påverkan eller konsekvenser. Man har heller inte tillräckligt stöd av ÖP07:s
beskrivning av kumulativa effekter (kapitel 5.5) eftersom de är allt för översiktliga.
Det finns inga rutiner för uppföljning av planernas genomförande. Det
finns risk för negativ påverkan eller utebliven positiv effekt om exploatören
inte känner till/arbetar efter vilka hänsynstaganden och riktlinjer som är
inskrivna i planen.

Miljömål framhållna i ÖP07
Miljö- och hållbarhetsperspektivet finns med på flera sätt i ÖP07. I visionen
för ÖP07 finns till exempel miljö- och naturfrågan med som delar i en god
planering: Bostadsbyggandet är naturanpassat och erbjuder en vacker och ren
närmiljö och Miljövänlig energi används som uppvärmning i de flesta bostäder.
Tre av de nationella miljömålen pekas ut som betydelsefulla för arbetet med
ett hållbart samhällsbyggande; Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö
och Ett rikt växt- och djurliv. Preciseringar som kan anses vara särskilt relevanta
för översiktsplaneringen är:
•
•

•
•
•
•
•

Minskade utsläpp av växthusgaser.
Planering för
a) miljöanpassade och resurssnåla transporter
b) kulturhistoriska och estetiska värden,
c) grön- och vattenområden
d) effektivare energianvändning och förnyelsebar energi.
Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Minskat buller.
Bättre energianvändning i byggnader.
Hejdad förlust av biologisk mångfald.
Minskad andel hotade arter.
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Lokala miljömål som i ÖP07 föreslås gälla under målen God bebyggd miljö
och Begränsad klimatpåverkan är:
•
•
•
•
•

Planera för en samhällsutbyggnad där färre transporter av människor och
varor krävs.
Främja en utveckling som erbjuder alternativ till bilen i form av attraktiv
kollektivtrafik och bra cykelvägnät.
Bevara befintliga grönområden nära bebyggelse.
Genomför kretsloppslösningar där så är möjligt.
Miljöanpassade drivmedel, biobaserade respektive fordonsgas, ska finnas
tillgängliga på flera tankställen i Ale.

Förutom ovanstående mål anges att även relevanta mål i Miljöprogrammet,
Energi- och klimatplanen samt Naturvårdsprogram är vägledande för
samhällsplaneringen. Vägledande är likaså de generella rekommendationer
som redovisas i ÖP07 (kapitel 4.2). Exempel på rekommendationer som har
speciell bäring i miljöfrågan är att:
•
•
•
•
•

enskilda avlopp måste lösas på ett godtagbart sätt
energisystemet ska till övervägande del baseras på förnyelsebara energi
källor och energisnåla system
bostadens omgivning ska vara fri från miljöstörningar som buller och
dålig luftmiljö
närhet ska finnas till rekreationsområde
bostäder och bostadsområden bör lokaliseras så att det finns goda
kommunikationsmöjligheter.

Rekommendationer finns även direkt kopplat till natur, kulturmiljö, friluftsliv och jord- och skogsbruk. Naturmiljön ska värnas, bevaras och utvecklas
genom att exempelvis riktlinjer vid planering och tillstånd ska följas. Kommunen bedömde vidare i ÖP07 att en grönstrukturplan borde tas fram samt
att de stora opåverkade områdena i kommunens norra och östra delar så
långt möjligt bör beaktas så att de inte fragmenteras och splittras i onödan.
Uppföljning av de lokala målen i Miljöprogrammet, Naturvårdsprogrammet
och Energi- och klimatplanen har gjorts årligen mellan 2008 och 2014 och
bilagts Ale kommuns årsredovisning.
Uppföljning av miljömål
I naturvårdsprogrammet finns mål som på ett tydligt sätt adresserar den
process som är viktig för att miljö- och naturfrågor ständigt ska beaktas i
planeringsskedet. Under den uppföljda perioden har målet om att erforderlig
hänsyn ska tas till områden med naturvärden vid samråd, tillsyn och tillståndsärenden i stort sett genomförts med redovisning i de sammanställningar
som gjorts årligen. I gällande översiktsplanering är målet att ekologiskt känsliga områden inte ska omfattas av exploatering samt att särskilt värdefulla
naturområden ska läggas med i översiktsplanen som »ekologiskt särskilt
känsliga områden«. Naturområdena är numera integrerade i översiktsplanen
och den senare delen av målet är uppfyllt.
Alla planförfrågningar stäms av mot underlaget som visar var ekologiskt
känsliga områden finns. Målet om att ekologiskt känsliga områden inte ska

18
18

omfattas av exploatering har uppnåtts under ett flertal av åren 2010–2014,
men undantag finns (till exempel år 2014) där andra intressen fått råda över
bevarandet av de utpekade områdena.
Det tredje målet rör detaljplanering och även det är en pågående process
som dock inte nått ända fram till måluppfyllnad. Kunskapsåterföringen kan
förbättras och det finns exempel när negativa konsekvenser uppstått i
genomförandeskedet. Bland annat saknas kunskap om hur olika faktorer
samverkar och påverkar naturvärden utan att de i planen har exploaterats.
Exempel på detta är när förorenat dagvatten hamnar i vattendrag, när det
exploateras för nära ekologiskt känsliga områden (exempelvis fågellokaler).
Den indirekta och kumulativa påverkan är alltså i många fall stor.
I planeringsarbetet görs lokala naturvärdesinventeringar. Genom att ta fram
mer kunskapsunderlag om habitatnätverk och ekosystem i ett större perspektiv
kan samband bevaras. I ÖP07 står att en grönstrukturplan ska tas fram, det
har inte gjorts. Det skulle främja möjligheterna till ett helhetsperspektiv.
Nationella miljömål
Det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan har lyfts fram som viktigt
planeringsmål. Utbyggnaden av pendeltågstrafiken har inneburit stora
möjligheter för övergång från bil till kollektivtrafik. Mellan åren 2011 och
2014, före och efter införandet av Alependeln, har dock bara en mindre
överflyttning från användandet av bil till kollektivtrafik och cykel skett.
Många tar fortfarande bilen till pendeltågsstationerna då »matartrafiken«
inte fungerar effektivt. Uppfattningen är att också att planering fortfarande
sker utifrån »bilsamhället«, vilket kräver stora ytor för parkering i centrala
lägen. Kommunen har även varit relativt generös i att ge bygglov utanför
planlagt område. Det begränsar tillgängligheten till kollektivtrafik och
bidrar till att service som skolskjuts och färdtjänst sker ineffektivt ur klimatsynpunkt.
Ett rikt växt- och djurliv är ett mål som ligger nära målen i naturvårds
programmet, vilka har fått genomslag i form av en process i planerings
arbetet. Hur planeringen påverkar växt- och djurlivet i exploateringsskedet
finns det dock inga rutiner för att följa upp. Övergripande utredningar, särskilda artutredningar samt mer fokus på biologisk mångfald saknas. I övrigt
har genomförandet av ÖP07 ökat tillgängligheten till Göta älv genom att
detaljplaner vid älven har upphävts till förmån för bland annat strandängar
och återinfört strandskydd. Även rekreationsområden har säkrats i närheten
av bebyggelse.
Målet om en God bebyggd miljö är kopplade till båda ovanstående mål.
Det har även beaktats genom att till exempel buller är en återkommande
fråga som hanteras politiskt i och med närheten till E45 och pendeltåget.
Effektivare energianvändning främjas i planerna som studerats (även om
ingen uppföljning har säkrat att effektiva energilösningar använts) samt att
fjärrvärme delvis byggts ut. Miljöanpassade och resurssnåla transporter
skulle kunna gynnas mer, se målet Begränsad klimatpåverkan. Planering för
grön- och vattenområden ligger nära naturvårdsprogrammets mål om att
säkra rekreationsområden. Klimatanpassning och översvämningsproblematik
är frågor som fått större och större genomslag de senaste åren. Kommunens
läge vid Göta älv ger frågorna hög prioritet.
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Nya förutsättningar för ekologiska dimensionen i översiktsplanering
Förändringar i omvärlden och ny kunskap medför behov av omfattande
utredningsarbete gällande ekologiska dimensionen i samband med fram
tagandet av en ny översiktsplan. Följande planeringsfrågor bedöms vara
särskilt viktiga i Ales att beakta:
•

•

Förorenade områden
Frågan är inte belyst i ÖP07.

•

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Nuvarande ÖP fastställdes innan Vattenmyndigheten beslutade om MKN,
åtgärdsprogram med mera för vattenförekomsterna inom Västerhavets vatten
distrikt. Kommunen behöver därmed göra en grundlig genomgång och redovis
ning av vattenförekomsternas ekologiska och kemiska status samt fastställda MKN.
Förordningen om MKN för fisk och musselvatten gäller för bland annat
Göta älv och Grönån. Syrehalten i Grönån har tidvis underskridit gränsvärdet.
Vattendraget är därmed särskilt känsligt för ytterligare belastning av närings
ämnen och syreförbrukande ämnen.

•
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Skyddsvärda vattenförekomster
I kommunen förekommer vattendrag och sjöar med höga naturvärden och
värdefulla fiskbestånd samt grundvattenförekomster som har potential som
vattentäkter. Några av vattendragen är riksintressen för naturvård, bland
annat med anledning av att de utgör värdefulla reproduktionsområden för
fisk. Av översiktsplanen behöver det framgå hur förslagen i översiktsplanen
förhåller sig ovanstående. Frågan är inte belyst i ÖP07.

Nulägesanalys av ekonomiska perspektivet i kommunens strategiska dokument
inklusive ÖP07 har gjorts. Nulägesanalysen visar att:
•

•
•
•

•

•

•

•

det finns ett omfattande planeringsunderlag som bygger på förutsättningen
att Ale växer med 1–1,5 % per år. Det gäller både regionala och kommunala utredningar.
befintliga beslut om strategier och handlingsplaner grundas med något
undantag på nivå 1–1,5 % befolkningsökning per år i Ale kommun.
några planeringsdokument som är på väg fram (bl.a. riktlinjer för bostadsförsörjning) grundas på en tillväxt som är 2–3 % per år.
de regionala och kommunala rapporterna och strategierna är mycket
fokuserade på klassiska markanvändningsfrågor dvs. inriktat på restriktioner och hinder för ändrad markanvändning och belyser inte genomförandeaspekter och ekonomiska aspekter i särskilt hög grad.
GRs strukturbild är fokuserat på stråkutveckling, transporter och allmänna kommunikationer och saknar helt fakta och analys av centrala
samhällsbyggnads- och fastighetsmarknadsfrågor samt kommun
ekonomiska frågeställningar.
det saknas bedömningar beträffande åtgärder som krävs inom olika
områden för att växa med 3 % per år. Kommunstyrelsens förslag till
budget för 2017–2020 pekar dock på vilka stora frågor som måste
hanteras för att växa med 3 % per år, men anger inte hur exempelvis
ökade investeringar ska kunna finansieras genom skapande av
exploateringsnyttor.
det saknas djupare underlag och analyser av möjligheter att genomföra
den stora tillväxten genom att huvudsakligen satsa på de två orterna
Nödinge och Älvängen.
det saknas samhällsbyggnadsstrategier och verktyg, exempelvis en ny
kommunal markpolitik och lokal bostadshyrespolitik, som kan medverka till att den stora befolkningsökningen kan åstadkommas genom
kraftigt ökat bostadsbyggande.

•

Vattenskyddsområde för Göta Älv
Utredning om utökning av vattenskyddsområde för Göta älv pågår.

•

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer
och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och
förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga
ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Kunskap om dessa samband och
nätverk saknas i kommunen. Frågan är därför inte heller belyst i ÖP07.

Bebyggelseutveckling

Naturvård och friluftsliv
Kommunen bör överväga en översyn av det kommunala naturvårdsprogrammet,
då ett aktuellt sådant är ett värdefullt verktyg vid arbetet med att ta fram en
ny ÖP. Sedan ÖP 07 antogs har nämligen ett antal väsentliga förutsättningar
förändrats, vilket kommunen behöver beakta. Dessa bland annat är: förslag
till naturreservat i Risvedens vildmark och Iglekärr, uppdatering av bevarande
planerna för Natura 2000-områden, nya värdebeskrivningar för riksintressen
för naturvård och friluftsliv, ny lydelse av strandskyddet i miljöbalken sedan
1 juli 2009 och tillkomsten av Artskyddsförordningen (2007:845).

•

•

20

Översvämning
Ny kunskap om effekterna av framtida klimatförändringar är av största vikt
att ta hänsyn när det planeras och byggs nytt. Frågan är inte belyst i ÖP07.
Aspekter att ta hänsyn till är exempelvis påverkan av extrem nederbörd, kart
läggning av lågpunkter och ytliga rinnvägar samt lägsta grundläggningsnivå
för byggnader vid Göta älv.

Ekonomisk hållbarhet

Sammanfattning uppföljning av bebyggelseutveckling
•

•
•

•

Bebyggelseutvecklingen har i stort skett i enlighet med ÖP07. De utbyggnads
områden som specificeras i ÖP07 har utvecklats vidare genom detaljplaner
som vunnit laga kraft eller är under framtagande.
Några områden har utgått p.g.a. olämpliga förutsättningar.
Endast ett fåtal detaljplaner som inte överensstämmer med OP07 har upprättats, bl.a. Surte 1:271 och Utby 2:7.
De utpekade utbyggnadsområdena i ÖP07 har i stor utsträckning ex
ploaterats. Av de 25 utpekade områden i ÖP07:s ortsredovisning är endast
8 outnyttjade. Av dessa ligger 4 i Skepplanda där bebyggelsetrycket är lågt.
ÖP07 ger därför inte längre den framförhållning i planeringen som behövs
i en framsynt planering.
För de orter där bebyggelsetrycket är och har varit stort, överskrids den
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Givna bostadsbygglov 2007–2:a kvartalet 2016
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Diagrammet redovisar antalet givna bygglov inom respektive utom detaljplanelagt område
under perioden 2007–2:a kvartalet 2016.

•

Uppföljning av antal bostäder inom DP 2007–2015 jämfört med antal bostäder i ÖP07
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Måluppfyllelse för bebyggelseutveckling
Målsättningar hämtade från ÖP07 kapitel 1.3. Nedan följer en samman
fattning av målformuleringarna följt av utfall.
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Diagrammet redovisar antalet bostäder som planerades ÖP07 i relation till det antal bostäder
som sedan planerats i detaljplaner under uppföljningsperioden 2007–2015.

markresurs/planeringspotential som anges i ÖP07 av gällande och pågående
detaljplanearbete. ÖP07 anger alltså inte längre någon framförhållning i
det avseendet. Det gäller framför allt Nödinge, Älvängen, Nol och Surte.
Generellt sett omfattar de aktiva detaljplanerna från de senare åren fler
bostäder och mer verksamheter jämfört med de första åren som översiktsplanen gällde. Kommunen planerar sedan år 2013 för en tätare struktur.
Bostäder genom förtätning i tätorterna omskrivs i ÖP07 som marginella
tillskott till bostadsbeståndet, utan uppgifter om antalet möjliga bostäder.
Just förtätningsprojekt utgör en stor del av detaljplanerna (33 % av planerna),
särskilt de sentida planerna som är pågående/under uppstart. Sammanlagt
är det ca 1 100 bostäder i förtätningsplaner i undersökningsperioden.
I översiktsplanen föreslås att fördjupningar av ÖP (FÖP) tas fram för alla
orter, detta är ännu inte gjort – en FÖP för Nödinge och en för Älvängen
är nu under framtagande. FÖP Brandsbobergen och Nol är vilande. FÖP
Skönningared, mellan Älvängen och Skepplanda, är den enda antagna
FÖP:en (2006)
ÖP07 anger att sammanlagt antal bostäder som planen medger är upp till
3 200 stycken. Det sammanlagda antalet bostäder i detaljplaner under den
undersökta perioden är närmare 5 000. I FÖP Nödinge (pågående) anges
att antalet tillkommande bostäder är ca 2 700, en ort som enligt ÖP07
bedömdes kunna erbjuda 225 bostäder. Översiktsplaneringen har alltså
antagit helt nya nivåer när det gäller bostadsutvecklingens omfattning.
De underlag som finns för bygglovsprövninge upplevs sammantaget ge en
allt för liten ledning till prövningsprocessen. ÖP07 saknar konkreta riktlinjer och kompletterande riktlinjedokument upplevs inte tillräckliga för
att göra en god prövning för en hållbar utveckling. Avsaknaden av FÖP:ar
beskrivs också vara en del av bristen.

•

Mål: från 27 000 invånare (år 2007) till 30 000 invånare (år 2020).
Utfall: Kommunen når 30 000 redan enligt aktuell befolkningsprognos.
Brantare ökningstakt än förutsett, särskilt efter 2013 – större projekt, större
detaljplaner efter utbyggnaden av väg och järnväg.
Mål: Struktur med mindre samhällen positiv – livskraftiga samhällen i
kombination med levande landsbygd ses som en förutsättning för kommunens utveckling.
Utfall: Detaljplanering har inte skett i alla orter. Mycket ojämnt fördelat.
Mål: Nödinge, Nol och Alafors kommer troligen att byggas ihop.
Utfall: Planlagd mark förbinder idag de tre orterna.
Mål: Alafors, Älvängen och Skepplanda kommer troligen att byggas ihop.
Utfall: Orterna har inte byggts samman.
Mål: Bohus och Nödinge – gemensamt verksamhetsområde (Höjderna
norra).
Utfall: Planarbeten pågår/vilar.
Mål: Vägkorridorer för att hålla samman samhällena i öster.
Utfall: Har inte byggts sammanhängande genom/på alla orter.
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•

•

•

Mål: Hänsyn till lokal byggnadskultur samt natur-/kulturmiljöer.
Utfall: Se uppföljning av miljömål och miljökonsekvenser under avsnittet
Ekologiskt perspektiv.
Mål: Goda kommunikationer – underlätta kollektivtrafik, minska bil
beroendet.
Utfall: Kommunikationerna mycket goda med utbyggd järnväg och
motorväg. Denna uppföljning har inte analyserat huruvida det minskat
bilberoendet eller ej.
Mål: FÖP/OB/ortsanalyser ska/bör göras enligt ÖP07.
Utfall: En FÖP antagen (Skönningared), två FÖP:ar pågår (Nödinge och
Älvängen), två FÖP vilar (Brandsbobergen, Jakobsdal), strukturstudier
framtagna för Nödinge och Älvängen.

Övriga reflektioner kring bebyggelseutveckling
Reflektioner efter studier samt genomförd workshop där mål och strategier
stod i fokus.
Markresurser
Överlag har planeringen i stort skett i enlighet med den gällande översiktsplanen. I och med att exploateringstrycket nu är betydligt större än 2007 är
bedömningen att översiktsplanen, vilken har horisontåret 2020, nu redan är
tagen i anspråk i stor utsträckning. Sett till antal bostäder/verksamheter är
det markant fler som det planeras för i Nödinge, Nol och Älvängen jämfört
med övriga orter. Flest detaljplaner tas fram i Nödinge och Älvängen, medan
Nol har en enskild detaljplan med många bostäder – 1000 stycken.
Fördjupningar av översiktsplanen
Fördjupningar av översiktsplanen och ortsanalyser har inte utförts i den
omfattning som ÖP07 anger. En tolkning är att med det förhållandevis låga
exploateringstryck som rått, har inte behovet av samlade bedömningar och
riktlinjer.
Arbetsplatser
När det gäller arbetsplatser anger inte ÖP07 något kvantitativt mål. Kommunen har inte heller senare satt upp mål för arbetsplatser. ÖP07 presenterar
kommunens inriktning att det ska finnas verksamhet/arbetsplatser i varje
samhälle. Man beskriver också potentialen att utveckla verksamheter i direkt
anslutning till trafikplatser på väg E45 med närhet till pendeltågsstationerna.
Områdena ska vara lämpliga för samhällena såväl som attraktiva för företagen.
Inriktningen bör vara personalberoende verksamheter.
Jämförande statistik för Göteborgsregionen (GR) som Business Region
Göteborg (BRG) tagit fram för perioden 2008–2014 visar bland annat att:
•
•
•
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•

•

hälften av de yrkesverksamma som bor i Ale kommun arbetar någon
annanstans (nattbefolkning) – den lägsta andelen i GR tillsammans med
Lerums kommun.
branschbalansen i Ale präglas i dagsläget i mycket hög grad av tillverkande
industri i en tid då tjänstesektorn är på frammarsch, vilket kan påverka
framtida arbetstillfällen.

Företagsklimatet uppges dock ha vänt uppåt enligt mätningar gällande
företagarservice. Ale bedöms vara den kommun i GR som behöver arbeta
hårdast med tillväxt, branschbalans samt dag- och nattbefolkning för att
skapa levande samhällen.
Offentlig service
Planering av offentlig service har inte utvecklats i samma takt som bostadsplaneringen. Kommunen har inte arbetat med nyckeltal för när olika typer
av service behövs. Kommunen äger dessutom generellt begränsat med mark
som kan användas för service eller markbyten, vilket också minskar möjligheten att få förskolor och annan service på lämpliga ställen. Det minskar
även möjligheten att ta initiativ, ställa krav och ligga i framkant vad gäller
planering av offentlig service. Att säkra tillgången till service, men också för
att geografiska lägen för service som exempelvis förskolor hamnar på ändamålsenlig och attraktiv mark är ytterst viktigt i en tillväxtkommun som Ale.
Bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område och på landsbygden
Bygglov som givits utanför detaljplanelagt område utgör 20 %, där de flesta
givits på landsbygden. Vid lovgivning på landsbygden krävs välfungerande
stöd. En ny översiktsplan skulle kunna utgöra ett sådant.
Utanför tätorter och detaljplanelagda områden prövas tillkommande
bebyggelse genom bygglov. Översiktsplanen innehåller endast översiktliga
rekommendationer och riktlinjer för denna prövning. Preciseringar av riktlinjerna finns i »Riktlinjer för byggnation på landsbygden« (beslut i SBN,
2013-10-17). Dokumentet har dock visat sig svårt att tillämpa på grund av
vissa brister i rättssäkerheten. Idag används riktlinjerna och PBL tillsammans
med Kulturarvsplanen, Energi- och klimatplanen samt Naturvårds
programmet.
Bygglovshanteringen hade kunnat få tydligare riktlinjer om fördjupningar
hade gjorts av varje ort så som ÖP07 anger. I dagsläget är det svårt att bedöma
om en bygglovsansökan är i enlighet med översiktsplanen eller inte. Särskilt
svåra bedömningar görs i områden som i ÖP07 betecknas som »tätortsnära
områden« och »utredningsområden«.

Ale kommun har haft den lägsta utvecklingen i GR gällande antal
anställda i privat sektor.
Ale kommun har haft den lägsta utvecklingen i GR gällande tillväxt i
förädlingsvärde samt i antal företag.
Ale kommun har den näst största utpendlingen inom GR och den näst
minsta inpendlingen.
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ORTSAVGRÄNSNING I ALE KOMMUN
Ortsvis uppföljning av kommunens markanvändning
Markanvändningen för de tio orter som beskrivs i ÖP07, Vindbruksplanen och
FÖP Skönningared analyseras nedan utifrån de mål för bebyggelseutveckling,
bostäder och verksamheter som finns för respektive ort. Därefter har en samman
ställning gjorts för att stämma av hur väl detaljplaneringen har skett i enlighet
med gällande översiktsplan.
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SURTE
TECKENFÖRKLARING
Uppföljning av Ale ÖP07

Skårdal

Byggt/Byggnation pågår

Bohus Skans, planarbete avbrutet
p. g. a. föroreningar (Bohus)

Planarbete pågår
Orttsindelning (Statistikområde)
Detaljplanelagt område (2016-06-30)

Bygglov utom detaljplan
2007–2012, antalet bostäder per bygglov

Viksjön

1
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Svartvattnet

2013, antalet bostäder per bygglov

Valeberget

AF1

ÖP07 föreslår inga nya områden för byggnation, utan planerar
endast för förtätning. Förtätning har också skett men även ut
veckling av nya områden som alltså är utöver/i strid med gällande
ÖP (Surte 1:271).
Sju av 13 detaljplaner avser förtätningsprojekt. Hur stor
förtätningspotential som utnyttjats och hur mycket som återstår
är svårt att bedöma utan noggrannare platsspecifika studier och
för att den förtätningsstudie som rekommenderas i ÖP07 inte
genomförts. När det gäller mark för verksamheter är i stort sett all
mark såld enligt Mark- och exploateringsavdelningen.
Vindbruksplan utpekar ett område öster om Surte (1) där
vindbruk inte bör tillkomma.
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Surte

Surte

Övriga kommentarer på ÖP07:s utredningsbehov m.m.
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2014, antalet bostäder per bygglov
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AF1 Surte östra ind. område
ingen förändring
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2015, antalet bostäder per bygglov
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Förbindelse mellan Fågeldammsvägen och Rördalsvägen är inte
byggd.
Utvecklingsmöjligheter för norra Surte har genomförts i privat
regi.
Mötesplatser har studerats i ett projekt inom Kultur- och fritidsförvaltningen.
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E45

Klevebergen
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Södra
Surte

Pågående planering ur ÖP07
Bostäder, större områden
Bostäder, mindre områden
Verksamheter, större områden
Verksamheter, mindre områden

Dammen

Golfbaneanläggning

Keillers väg, byggnation pågår ca 110 lgh

Slutsats
Slutsatsen är att ÖP07 inte ger tillräcklig ledning för fortsatt
planering i Surte eftersom helt nya områden, ej angivna i gällande
ÖP, nu tas i anspråk genom detaljplaneläggning, och att planerad
mark för verksamheter saknas. Ett område detaljplaneras i strid
med ÖP. Förtätningsmöjligheterna är inte heller utredda.
Förvaltningen drar därmed slutsatsen att ÖP07 bedöms vara
inaktuell vad gäller markanvändningen i Surte medan medan
vindbruksplanen bör fortsätta gälla.

Förslag till utbyggnadsområden ur ÖP07
Bostäder och bostadskomplement

Keillers

Byar, förtätning/komplettering
Verksamheter
Verksamheter – omvandling
Utredningsområde
Utredningsområden, lång sikt

Vindbruksplan
Möjliga utbyggnadsområden för vindkraft

Givna bostadsbygglov
2007-01-01–2016-06-30
 utom plan
 inom plan

500m skyddszon,
ingen ny bebyggelse får tillkomma
Områden där vindkraftsanläggningar
inte bör tillkomma

FÖP Skönningared
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BOHUS
TECKENFÖRKLARING
Uppföljning av Ale ÖP07
Byggt/Byggnation pågår
Planarbete pågår
Orttsindelning (Statistikområde)
Detaljplanelagt område (2016-06-30)

Bygglov utom detaljplan
2007–2012, antalet bostäder per bygglov
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2013, antalet bostäder per bygglov
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2015, antalet bostäder per bygglov
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Förslag till utbyggnadsområden ur ÖP07

Skårdalsvägen, bygglov överklagat

•

4
8

Vinningsbo

Ridhus

•

1

Höjden, verksamhet
pågår (Nödinge)

L. Mettj.

B3

4

2014, antalet bostäder per bygglov

St.
Mettjärnen

Bocke- mossen

Övriga kommentarer på ÖP07:s utredningsbehov m.m.
•

8

L. Viken
Djupedal

Området B3 har inte påbörjats på grund av dåliga geotekniska
förhållande m.m. Förtätning har skett i enighet med ÖP07. Inga
detaljplaner pågår eller är i uppstartsfasen. Tre av fem gjorda
detaljplaner avser förtätningsprojekt – samtliga för bostäder. Hur
stor förtätningspotential som utnyttjats och hur mycket som återstår är svårt att bedöma utan noggrannare platsspecifika studier
och eftersom den förtätningsstudie som föreslås i ÖP07 inte
genomförts.
Vindbruksplan utpekar ett område öster om Bohus (1) där
vindbruk inte bör tillkomma.

2
6

Videtjärnen

Kvarndammen

Bohus

•

Alternativa vägförbindelser inom Bohus har inte studerats.
Studie angående lämpliga förtätningsmöjligheter har inte gjorts.
Översyn av parkeringsbehov/framtida kollektivtrafikförbindelser
har skett, dock är antalet p-platser för få.
Skolan har byggts ut på samma tomt – ny tomt har inte studerats.
Skjutbanan har viss verksamhet kvar.
Studier av vägförbindelse mellan Bohus till Stora Viken lades ned.
När ÖP:n togs fram arbetades det med ett planprogram för
Bo Skans med cirka 200 lägenheter, arbetet med den lades dock
ned av miljöskäl.

Slutsats
Slutsatsen är att ÖP07 inte ger tillräcklig ledning för fortsatt planering i Bohus eftersom de större markresurser som i ÖP07 antogs
byggbara har dåliga förutsättningar. All vidare planering sker
genom förtätning, men någon samlad utredning av förtätningsmöjligheterna som föreslås i ÖP07 har inte gjorts.
Förvaltningen drar därmed slutsatsen att ÖP07 bedöms vara
inaktuell vad gäller markanvändningen i Bohus medan medan
vindbruksplanen bör fortsätta gälla i Bohus.

Bostäder och bostadskomplement

Bohus Skans, planarbete avbrutet
p. g. a. föroreningar (Bohus)

Byar, förtätning/komplettering
Verksamheter
Verksamheter – omvandling
Utredningsområde
Utredningsområden, lång sikt

Vindbruksplan
Möjliga utbyggnadsområden för vindkraft

Givna bostadsbygglov
2007-01-01–2016-06-30
 utom plan
 inom plan

500m skyddszon,
ingen ny bebyggelse får tillkomma
Områden där vindkraftsanläggningar
inte bör tillkomma

FÖP Skönningared
Planområde

0

0

0,5
0,5

1 Kilometer
1 Kilometer

N
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NÖDINGE
TECKENFÖRKLARING
Uppföljning av Ale ÖP07

FÖP Nödinge pågår

Byggt/Byggnation pågår
Planarbete pågår

Norra Kilandavägen, ändrad markanvändning (skola)

Orttsindelning (Statistikområde)
Detaljplanelagt område (2016-06-30)

U4 Nol östra, ingår i FÖP Brandsbobergen, vilande

2007–2012, antalet bostäder per bygglov

U4

1

Hältorps
mosse

Trollevik

Nödinge

åsen

8
1

Vimmersjön
41

4

Hästverksamhet, bebyggt

6
8

Kroken

2014, antalet bostäder per bygglov

Huvud
Ekebacken Långmossen

Fagerhult

Rydet

Granås

2
4
6
8

U1 Bräckans väg, ej påbörjat

2015, antalet bostäder per bygglov
1
2

Burås

4

b.

Mollsjö

U1

1

Vimmersjön syd, bebyggt

62

Golfbana

Jakobsdal

2

Lindåsen
Tuvorna

Backa

B5

6

Dammen

U1
Lahalls-

4

2013, antalet bostäder per bygglov

Berget
Lillbacka

2

Ale Höjd – Hallbacken, planarbete avbrutet
p. g. a. exploateringskostnader

Hallbacken

4

Bygglov utom detaljplan

6

Fritidsområde, ej utbyggt

Dammekärr

8

Relsbo
Öxnapotten

B5 Lahallsåsen,
planarbete pågår
större omfattning än ÖP07

Valbergs
öga

Bönabo

Grönefjäll

Pågående planering ur ÖP07
Bostäder, större områden

Lommetj.

Bostäder, mindre områden
Verksamheter, större områden

Relsbo
damm

Verksamheter, mindre områden
Golfbaneanläggning

Orrekärr
Bönabo
damm

Förslag till utbyggnadsområden ur ÖP07
Bostäder och bostadskomplement
Byar, förtätning/komplettering
Verksamheter
Verksamheter – omvandling
Utredningsområde
Utredningsområden, lång sikt

Vindbruksplan
Möjliga utbyggnadsområden för vindkraft
500m skyddszon,
ingen ny bebyggelse får tillkomma

Givna bostadsbygglov
2007-01-01–2016-06-30

Områden där vindkraftsanläggningar
inte bör tillkomma

 utom plan
 inom plan

FÖP Skönningared
Planområde

0

0

0,5
0,50,5

1 Kilometer
1 Kilometer
1 Kilometer

N

Nödinge
I huvudsak har planering skett i enlighet med ÖP07. Områdena har
visat sig ha större möjligheter än förutsett i ÖP. På Lahallsåsen (B5)
planeras exempelvis för 1 000 bostäder jämfört med de 225 som an
givits i ÖP07. Utöver det har många nya områden tillkommit. Totalt
överstiger nu planerade bostäder ÖP07:s bedömningar/planering
med mer än 150 %.
ÖP07:s namngivna plan- och utredningsområden har kommit
vidare i planeringen, även om Stora Viken (A2) och FÖP Brandsbobergen (U4) vilar. Undantaget är Bräckans väg – Granåsvägen –
Hållsdammsbäcken (U1) som ej startats. Angivet friluftsområde
söder om Backa diskuteras.
FÖP för Nödinge har påbörjats, vilket anges i ÖP07. Här sätts
ännu större fokus på förtätning än vad som angavs i ÖP07. Nödinge
berörs också av FÖP Brandsbobergen och FÖP Jakobsdal – båda
är vilande.
Vindbruksplan utpekar ett område väster om Nödinge (5) där
vindbruk inte bör tillkomma.
Övriga kommentarer på ÖP07:s utredningsbehov m.m.
• Studie om förskola/skola är vilande.
• Studier om framtida kollektivtrafikförbindelser och vägangöring
sker framförallt genom FÖP Nödinge.
• VA-anslutning för området Hallbacken ingår i detaljplanen för
Ale höjd.
• Gokartbanan borttagen. Ingen ny placering av gokartbanan
föreslås inom Ale kommun.
• Studier för vägangöring söderut mot Stora Viken pågår.
• Framtida väg mot Nol – Alafors har delvis utretts i samband
med detaljplan för Alehöjd och program för FÖP Brandsbo
bergen som nu vilar.
• Studier om GC-väg runt Vimmersjön pågår.
• Höjden–Jakobsdal har studerats men är nu vilande, området är
återställt efter utfyllnad.
• Bedömning om kabelläggning av större kraftledningar sker i
samband med framtida exploatering.
Slutsats
Slutsatsen är att ÖP07 inte ger tillräcklig ledning för fortsatt planering i Nödinge eftersom omfattande exploatering/planering för
exploatering har skett både av angivna områden och genom förtätning.
I ÖP07 planerades för ytterligare 225 bostäder plus förtätning. Nu
planeras för drygt 1 700 bostäder i detaljplaner. Ortens utveckling
utreds närmare i den pågående FÖP Nödinge och strategierna
skiljer sig delvis från ÖP07, framförallt genom en tydligare
förtätningsambition med pendeltågstationen som utgångspunkt.
Förvaltningen drar därmed slutsatsen att ÖP07 bedöms vara
inaktuell vad gäller markanvändningen i Nödinge medan medan
vindbruksplanen bör fortsätta gälla.
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NOL
TECKENFÖRKLARING
Uppföljning av Ale ÖP07
Byggt/Byggnation pågår
Planarbete pågår
Orttsindelning (Statistikområde)
Detaljplanelagt område (2016-06-30)

AF2 Nols ind. område
Omvandling pågår

Bygglov utom detaljplan
2007–2012, antalet bostäder per bygglov
1

AF2

Delar av planområdet upphävd,
spara strandängarna

2

Nol
Områdena Nolbergen (B7), Lunnavägen-Bryggarebacken (B8) och
Nödinge – Nol – Alafors (U4) ingår i FÖP Brandsbobergen som
nu är vilande. I övrigt har planer för bostäder tillkommit genom
förtätning vilket ÖP07 anger. Arbete med detaljplan för Nol
norra pågår i enlighet med översiktsplanen (AF2). Att binda ihop
Lunnavägen i Alafors med Nol Östra har studerats. Bygglov ges i
enlighet med gällande detaljplaner.
Vindbruksplan utpekar ett område norr om Nol (5) där vindbruk inte bör tillkomma.

4

Vattenreservoar

6
8
2013, antalet bostäder per bygglov
1

Nol

2
4
6
8
2014, antalet bostäder per bygglov
1
2
4

Brandsbobergen

6
8

Övriga kommentarer på ÖP07:s utredningsbehov m.m.
• Studie om förtätnings/utvecklingsmöjligheter/parkeringsplatser
har genomförts. Oklart om materialet används som planeringsunderlag.
• Kollektivtrafikförbindelse har inte skett mot öster, dock har det
skett vid pendelstationen.
• Bedömning om kabelläggning av större kraftledningar sker i
samband med framtida exploatering.
• Översyn av DP 301a har genomförts.
• Planarbete pågår inom Nols industriområde.

2015, antalet bostäder per bygglov
1
2
4

U4

6
8

Pågående planering ur ÖP07

Södergården

Bostäder, större områden

B7

Bostäder, mindre områden
Verksamheter, större områden
Verksamheter, mindre områden

B8 Lunnavägen-Bryggarebacken,
ingår i FÖP Brandsbobergen, vilande

Slutsats
Planering har mestadels skett i enlighet med ÖP07. Bedömningen
är att gällande översiktsplanen inte ger stöd för en fortsatt utveckling av orten efter att pågående planer blir antagna. Då är den
utvecklingspotential som ÖP07 anger till stor del utnyttjad, i
synnerhet med tanke på att FÖP Brandsbobergen är vilande.
Förvaltningen drar därmed slutsatsen att ÖP07 bedöms vara
inaktuell vad gäller markanvändningen i Nol medan medan vindbruksplanen bör fortsätta gälla.

Golfbaneanläggning

Förslag till utbyggnadsområden ur ÖP07
Bostäder och bostadskomplement

Norra Kilandavägen (Nödinge)
Hagen

U4 Nol–Nödinge – Alafors, ingår i
FÖP Brandsbobergen, vilande

Byar, förtätning/komplettering
Verksamheter
Verksamheter – omvandling
Utredningsområde

B7 Nol östra, ingår i
FÖP Brandsbobergen, vilande

Utredningsområden, lång sikt

Vindbruksplan
Möjliga utbyggnadsområden för vindkraft

Ale Höjd (Nödinge)

500m skyddszon,
ingen ny bebyggelse får tillkomma

Givna bostadsbygglov
2007-01-01–2016-06-30

Områden där vindkraftsanläggningar
inte bör tillkomma

 utom plan
 inom plan

FÖP Skönningared
Planområde

0

0

0,5
0,5

1 Kilometer
1 Kilometer

N
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ALAFORS
TECKENFÖRKLARING

A5 Häljered, planarbete pågår (Älvängen)

Uppföljning av Ale ÖP07
Byggt/Byggnation pågår

B15
Valås
Vattenreservoar

Orttsindelning (Statistikområde)

Torp

A5

Äskekärr

Planarbete pågår

Detaljplanelagt område (2016-06-30)

Bygglov utom detaljplan

Älebräcke

18

2007–2012, antalet bostäder per bygglov

Mossen

1
2

Alafors
De angivna utbyggnads- och utredningsområdena i ÖP07 har
förverkligats i olika grad. Detaljplanering för Rished (B9) är inte
påbörjad och Osbacken (A4) är vilande. Område B8 och U4 ingår
i FÖP Brandsbobergen där arbetet är vilande. För utrednings
området Hälltorpssjön (U2) sker inget arbete. Ingen direkt förtätning har skett i Alafors. De flesta bygglov har givits i enlighet med
gällande detaljplaner och ÖP07.
Vindbruksplan utpekar ett område norr om Alafors (5) där
vindbruk inte bör tillkomma.

E4
5

4

Alevillan

8

Osbacken

A4 Osbacken, planarbete klart

5

6

Furorna

2013, antalet bostäder per bygglov
1

28

A4

U2

2

Rished

4
6
8
2014, antalet bostäder per bygglov
1
2
4

Övriga kommentarer på ÖP07:s utredningsbehov m.m.
• Att binda ihop Lunnavägen i Alafors med Nol Östra har studerats.
• Studie om framtida väg mellan Nödinge – Nol – Alafors har
gjorts.
• Studie om centrumbildning samt kollektivtrafikförbindelser till
pendelstationen har gjorts.
• Campingplats vid Hälltorpsjön har inte gjorts.
• Beslut om FÖP för delar av Alafors finns inte.

6

B9

B8 Lunnavägen- Bryggarebacken,
ingår i FÖP Brandsbobergen

8

B9 Rishedsområdet, ej påbörjat

2015, antalet bostäder per bygglov
1

B8

Höjden

2
4

Rannberget

6
8

Hältorpssjön

Pågående planering ur ÖP07
Bostäder, större områden

U2 Hälltorpssjön, ej påbörjat

Bostäder, mindre områden
Verksamheter, större områden

Hältorp

Verksamheter, mindre områden

Slutsats
Planering har mestadels skett i enlighet med ÖP07. Utrednings
område Hälltorpssjön (U2) kvarstår att utreda. Bedömningen är
att gällande översiktsplan inte ger stöd för en fortsatt utveckling
av orten efter att pågående planer blir antagna. Då är utvecklings
potentialen enligt ÖP07 tills stor del utnyttjad, särskilt som FÖP
Brandsbobergen och detaljplan Osbacken är vilande.
Förvaltningen drar därmed slutsatsen att ÖP07 bedöms vara
inaktuell vad gäller markanvändningen i Alafors medan medan
vindbruksplanen bör fortsätta gälla.

Golfbaneanläggning

Förslag till utbyggnadsområden ur ÖP07
Bostäder och bostadskomplement

Stampa

Byar, förtätning/komplettering
Verksamheter
Verksamheter – omvandling
Utredningsområde
Utredningsområden, lång sikt

Vindbruksplan
Möjliga utbyggnadsområden för vindkraft
500m skyddszon,
ingen ny bebyggelse får tillkomma

Givna bostadsbygglov
2007-01-01–2016-06-30

Områden där vindkraftsanläggningar
inte bör tillkomma

 utom plan
 inom plan

FÖP Skönningared
Planområde

0

0

0,5
0,5

1 Kilometer
1 Kilometer

N
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ÄLVÄNGEN
TECKENFÖRKLARING
TECKENFÖRKLARING
Uppföljning
av Ale ÖP07
Byggt/Byggnation
pågår
Byggt/Byggnation
Planarbete pågår pågår
Planarbete pågår
Orttsindelning (Statistikområde)
Orttsindelning
Detaljplanelagt(Statistikområde)
område (2016-06-30)
Detaljplanelagt
område (2016-06-30)
Bygglov
utom detaljplan

2007–2012, antalet bostäder per bygglov

Bygglov utom detaljplan

Solhem

A9 Norr om reningsverket, ej påbörjat

1
2007–2012, antalet bostäder per bygglov
2
1
4
2
6
4
8
6
2013, antalet bostäder per bygglov
8
1
2013, antalet bostäder per bygglov
2
1
4
2
6
4
8
6
2014, antalet
bostäder per bygglov
8

Hamnen

AF3 Älvängen västra, upprustning pågår
AF4 F. d. cementfabrik/ponnyranch
delvis omvandlad (verksamhet)

A9 Sågverk
1

Upphävande av planområdet pågår

AF3

1
2014, antalet bostäder per bygglov
2
1
4
2
6
4
8
6
2015, antalet
bostäder per bygglov
8

B12 Kronogårdsområdet,
byggnation pågår ca 500 lgh

AF4

B15 Torpvägen,
planförfrågan för
del av området

Älvängen

Paradiset
Motorbana

Skola

12

Maden

Tollered

1
2015, antalet bostäder per bygglov
2
1
24

Bostäder,
större områden
Pågående
planering
ur ÖP07

Verksamheter,
större
områden
Bostäder,
mindre
områden
Verksamheter, mindre områden
Verksamheter, större områden
Golfbaneanläggning
Verksamheter, mindre områden

B15
Ollebergen

•

•

Byar, förtätning/komplettering
Verksamheter – omvandling

Utredningsområde
Utredningsområden,
lång sikt
Möjliga utbyggnadsområden
för vindkraft

Vindbruksplan
500 m skyddszon,

ingen ny bebyggelse får tillkomma
Möjliga utbyggnadsområden för vindkraft
Områden där vindkraftsanläggningar
inte bör
tillkomma
500m
skyddszon,
ingen ny bebyggelse får tillkomma

Givna bostadsbygglov
2007-01-01–2016-06-30
 utom plan
 inom plan

FÖP Skönningared

Områden där vindkraftsanläggningar
inte
bör tillkomma
Planområde

FÖP Skönningared
Planområde

N

•
•

Byar, förtätning/komplettering
Bostäder och bostadskomplement
Verksamheter

Arvids
hög

•

Bostäder och bostadskomplement

Vindbruksplan

0

•

Förslag
till utbyggnadsområden ur ÖP07
Golfbaneanläggning

Verksamheter – omvandling
Utredningsområden, lång sikt

1 Kilometer
1 Kilometer

•

Bostäder, större
mindre
områden
Bostäder,
områden

Verksamheter
Utredningsområde

0,5
0,5

•

8

Förslag till utbyggnadsområden ur ÖP07

0

Övriga kommentarer på ÖP07:s utredningsbehov m.m.

Pågående planering ur ÖP07

Nordmarken

B12

Utby

A5 (se Alaforskartan)

Utveckling av de angivna utbyggnads- och utredningsområdena i
ÖP07 pågår i olika grad. Byggnation av Kronogårdsområdet
(B12) sker enligt antagen detaljplan och positivt planbesked har
givits för del av Torpvägen/ Jutakärr (B15). Planläggning av
Häljered (A5) pågår med en plan för verksamhetsmark. För
Älvängen norra (A9) har planläggning inte påbörjats. Viss
omvandling sker av Älvängen Västra (AF3) samt f. d. cement
fabriken/ponnyranchen (AF4), den senare dock endast med
verksamheter och inte med handel och bostäder som ÖP07 anger.
Utöver detta sker förtätningsprojekt. Arbetet med en FÖP för
Älvängen pågår. Bygglov sker mestadels inom planlagd mark i
enlighet med översiktsplan och detaljplan.
Vindbruksplan utpekar ett område norr och sydväst om
Älvängen (5) där vindbruk inte bör tillkomma.

46
68

Knaptorp

Jutakärr

Häljered

Älvängen

•

Studier angående vägförbindelse mellan Häljered och
Starrkärrsvägen har genomförts.
Studie om utvecklings- och förtätningsmöjligheter har genomförts genom strukturstudier. Fortsättning sker genom arbetet
med FÖP Älvängen som pågår.
Utredning angående kultur- och turistcentrum samt
utvecklingsmöjligheter med koppling till Vikingagården har
delvis genomförts. Fortsättning genom detaljplaneläggning
pågår.
Bedömning om kabelläggning av större kraftledningar sker i
samband med framtida exploatering.
Studier angående framtida kollektivtrafikförbindelser har skett.
Ny lokalväg för trafikmatning av verksamhetsområdet norr om
Folkets hus har skett.
Planering för flytt av motocrossbanan pågår.
Nytt idrottsområde i norra Älvängen har inte studerats.
Planprogram för hästby i Hamnen har påbörjats.

Slutsats
Planering har mestadels skett i enlighet med ÖP07. För de angivna
utbyggnadsområdena för bostäder i ÖP07 har detaljplaneläggning
startats/genomförts. För verksamheter återstår Älvängen norra
(A9) att utveckla. ÖP07 ger inte någon styrning angående en
ytterligare utveckling av bostäder på orten förutom via förtätning.
I utkanten av östra och norra Älvängen har ett flertal bygglov
givits utanför detaljplanelagt område där bedömningen varit att
de inte har stöd i ÖP07. Detta aktualiserar det FÖP-arbete för
orten som påbörjats.
Förvaltningen drar därmed slutsatsen att ÖP07 bedöms vara
inaktuell vad gäller markanvändningen i Älvängen medan medan
vindbruksplanen bör fortsätta gälla.

39

SKEPPLANDA
TECKENFÖRKLARING
Uppföljning av Ale ÖP07
Byggt/Byggnation pågår
Planarbete pågår
Orttsindelning (Statistikområde)
Detaljplanelagt område (2016-06-30)

Bygglov utom detaljplan

Rapenskår

2007–2012, antalet bostäder per bygglov
1
2
4
6

Skår

Lid

8
2013, antalet bostäder per bygglov
1

Skepplanda
För angivna utbyggnadsområden i ÖP07 sker väldigt lite fortsatt
planering. Området öster om Skepplanda industriområde (A6)
har fått positivt planbesked, men arbetet vilar. För området
Vadbacka/Grönnäsvägen (A10) har beslut tagits om att ändra
inriktning till bostäder. Ingenting sker med utbyggnadsområdena
för bostäder norr om Arnes väg (B17), för Vadbacka övre (B18)
eller för utredningsområdet Skönningared – Fors – Vadbacka (U3).
Vindbruksplan utpekar ett område inom och öster om Skepplanda (4 respektive 2) där vindbruk inte bör tillkomma.
FÖP Skönningared utpekar mark lämplig för bebyggelse såväl
som bevarandevärd jordbruksmark och natur.
Övriga kommentarer på översiktsplanens utredningsbehov m.m.

2

Tussebo

4

Blinneberg

B17 Arnes väg, ej påbörjat

•

6
8
2014, antalet bostäder per bygglov

Färdsle

Frövet

A6 Skepplanda ind. område
ej påbörjat

1

Stenkullen

2
4
6
8

Ryksdamm

B18 Vadbacka Övre, ej påbörjat

B17
A10 Vadbacka/Grönnäsvägen
(ändrad markanvändning till bostäder)

6
8

Bostäder, större områden
Bostäder, mindre områden

B18

Verksamheter, större områden
Verksamheter, mindre områden

Uddetorp

U3
Tokatorp

Golfbaneanläggning

Förslag till utbyggnadsområden ur ÖP07

Gunntorp

Bostäder och bostadskomplement
Byar, förtätning/komplettering
Verksamheter

Hult

Verksamheter – omvandling
Utredningsområde
Utredningsområden, lång sikt

Vindbruksplan

FÖP Skönningared, två planer
har tagits fram inom området

U3 Skönningared – Fors – Vadbacka,
ej påbörjat

Möjliga utbyggnadsområden för vindkraft

Givna bostadsbygglov
2007-01-01–2016-06-30
 utom plan
 inom plan

0

0,5
0,5

1 Kilometer
1 Kilometer

Slutsats
Någon planering på detaljplanenivå sker inte i Skepplanda i dagsläget, dock prövas bygglov på landsbygden som har stöd enligt
ÖP07 men som inte omfattas av detaljplan. Av orterna i analysen
skiljer Skepplanda ut sig då antalet bostäder som givits bygglov
och ligger utanför detaljplanelagt område är stort, nära två tredjedelar. ÖP07:s stöd för bygglovgivning på landsbygden, utanför
detaljplanelagt område, är svagt och istället finns antagna rikt
linjer för denna typ av lovgivning. Dessa riktlinjer anses dock
utgöra ett alltför svagt stöd i bygglovsprocessen. ÖP07 och FÖP
Skönningared ger stöd för en fortsatt utveckling av ännu inte
ianspråktagna angivna områden (B17, B18, A10, U3).
Förvaltningen drar därmed slutsatsen att ÖP07 såväl som FÖP
Skönningared bedöms vara inaktuella vad gäller markanvändningen i Skepplanda medan vindbruksplanen bör fortsätta gälla.

500m skyddszon,
ingen ny bebyggelse får tillkomma
Områden där vindkraftsanläggningar
inte bör tillkomma

FÖP Skönningared
Planområde

0

•

Pågående planering ur ÖP07

Sålanda

Fors
Skönningared

2
4

A10
Vadbacka

1

Ryk

Skepplanda

A6

•

2015, antalet bostäder per bygglov

Studier av förtätningsmöjligheter och omstrukturering av
Skepplanda centrum samt kulturhistorisk inventering har inte
skett. Det kan även påpekas att i sitt gransknings-yttrande över
ÖP07 bedömde länsstyrelsen att risk för påtaglig skada på riksintresse kulturmiljö föreligger i samband med planerade
utbyggnadsområden i Skepplanda.
Studier på transporter och kollektivtrafikförbindelser har delvis
skett.
Avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen är en
utmaning i Skönningared. Dessa kan inte lösas med översiktlig
planering som hanterar endast avvägningar mellan allmänna
intressen.
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ALVHEM
TECKENFÖRKLARING
Uppföljning av Ale ÖP07
Byggt/Byggnation pågår
Planarbete pågår
Orttsindelning (Statistikområde)
Detaljplanelagt område (2016-06-30)

Bygglov utom detaljplan
2007–2012, antalet bostäder per bygglov

Videkärr

1
2
4

Vallered

Haj
Hajs

Marieberg

6
8
2013, antalet bostäder per bygglov
1

Rödkroken

Alvhem

gård

2

L. Alvhem

B 19

Hästhagen

6

Gullringen

Övriga kommentarer på ÖP07:s utredningsbehov m.m.
•
•

2014, antalet bostäder per bygglov
1

B19 Glänteviområdet, en
mindre del har planlagts

Hajs sjö

Ramstorp

•

2
4
6

Kungsgården

Holmaberget

För Glänteviområdet (B19) finns en lagakraftvunnen detaljplan
som medger ca 20 bostäder att jämföra med de 50–100 som föreslogs i ÖP07. För verksamhetsområdet Alvhem södra (A7) har
ingen fortsatt planering skett – ett förslag finns att området flyttas.
Generell förtätning som krävt detaljplan har inte skett. Arbete
med att tillgängliggöra älvstranden har skett. Lödöse Södra station
har byggts i Lilla Edets kommun vid gränsen mot Ale, men ingen
övrig bebyggelse-/tätortsutveckling har skett kring stationen.
Vindbruksplan utpekar ett område väster om Alvhem (5) där
vindbruk inte bör tillkomma.

4
8

A7

Alvhem

•

8
2015, antalet bostäder per bygglov

Ljung

Båstorp
Båstorpsbergen

Örnäsb.
Ängen

2
4
6

Fröveberget

34

8

Pågående planering ur ÖP07

Paulsgården
Högeberg

Bostäder, större områden

Förstudie för
Grönnäs – Kattleberg, har
tagits fram (verksamheter)

Verksamheter, större områden
Verksamheter, mindre områden

Grönnäs

Golfbaneanläggning

Kattleberg

Förslag till utbyggnadsområden ur ÖP07
Bostäder och bostadskomplement
Byar, förtätning/komplettering
Verksamheter
Verksamheter – omvandling
Utredningsområde

Förstudie för Båstorp – Kattleberg,
har tagits fram

Utredningsområden, lång sikt

Vindbruksplan
Möjliga utbyggnadsområden för vindkraft

Givna bostadsbygglov
2007-01-01–2016-06-30
 utom plan
 inom plan

500m skyddszon,
ingen ny bebyggelse får tillkomma
Områden där vindkraftsanläggningar
inte bör tillkomma

0

0,5
0,5

1 Kilometer
1 Kilometer

Slutsatser
I Alvhem är det betydligt färre bostäder och verksamheter som
prövats genom detaljplaner än vad ÖP07 angav som planerings
potential – 50 bostäder jämfört med 100 st. Även byggloven följer
samma mönster där antalet bygglov för bostäder är lågt inom
orten. Endast två detaljplaneprocesser har startats under perioden
2007–2015. ÖP07 ger stöd för en fortsatt utveckling med ännu icke
fullt ianspråktagna angivna områden (B19, A7 samt i Kattleberg).
ÖP07 kan vara inaktuell just därför – efterfrågan på mark och
kommunens inriktning i senare planering har varit knuten till
stationsorterna och förtätning av dem. I Kattleberg finns dock ett
bebyggelsetryck och här finns en förstudie som preciserar mark
användningen.
Förvaltningen drar därmed slutsatsen att ÖP07 bedöms vara
inaktuell vad gäller markanvändningen i Alvhem medan medan
vindbruksplanen bör fortsätta gälla.

FÖP Skönningared
Planområde

0

•

Bostäder, mindre områden

E4
5

Strömmalyckan

1

A7 Alvhem södra,
ej påbörjat

VA-lösningarna för Alvhem har studerats, men man kom inte
fram till en gemensam lösning.
Utvecklingsmöjligheter kring älvstranden och Hajssjön har inte
utretts.
Framtida kollektivtrafikförbindelser till Älvängen har studerats
men något ytterligare arbete har inte skett.
Utvecklingen av Kattleberg/Grönnäs har studerats i en förstudie
som preciserar markanvändningen. Även verksamheter ingår i
förstudien. En del av området gått vidare till detaljplaneläggning
(Båstorp 6:7). Därutöver har två ansökningar om planbesked
inkommit som båda har fått avslag.
Lilla Edets kommun har år 2014 antagit en fördjupad översiktsplan för Lödöse och för nuvarande detaljplanelägger orten utifrån denna. Det kan med stor sannolikhet komma att påverka
Alvhem.
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HÅLANDA
TECKENFÖRKLARING
Uppföljning av Ale ÖP07

Vindbruksområde
Ingen FÖP eller ortsanalys
har tagits fram för Hålanda

Byggt/Byggnation pågår
Planarbete pågår
Orttsindelning (Statistikområde)
Detaljplanelagt område (2016-06-30)

Bygglov utom detaljplan
2007–2012, antalet bostäder per bygglov
1
2
4

Hålanda
Inga nya bostads- eller verksamhetsområden pekas ut i ÖP07.
Vindbruksplan utpekar ett område lämpligt för vindbruk (U2)
samt tre områden där vindbruk inte bör tillkomma (2,3,6).
Ingen förtätning har skett varken via detaljplan eller via för
djupad översiktsplan/ortsanalys. Utbyggnad sker endast genom
bygglovgivning.
Övriga kommentarer på ÖP07:s utredningsbehov m.m.
•

6
8
2013, antalet bostäder per bygglov

•

1
2

•

4
6
8
2014, antalet bostäder per bygglov
1

Östentorp Verle

2

•

Gemensam VA-lösning görs delvis vid övergång till permanent
bebyggelse.
Framtagande av områdesbestämmelser för natur- och kultur
värdena runt Livered herrgård och Östentorp har inte upprättats.
Skydd för kulturvärden vid Hålanda hembygdsgård har utretts
inom nu antagen kulturarvsplan. Naturvärdesbedömningar
ingår i naturvårdsprogrammet.
Studie kring kommunikationer för oskyddade trafikanter har
delvis skett.

4
6
8

Hålanda

2015, antalet bostäder per bygglov

Höga

1
2
4
6

Sandåker

8

Pågående planering ur ÖP07
Bostäder, större områden
Bostäder, mindre områden
Verksamheter, större områden

Slutsatser
Det har funnits ett visst bebyggelsetryck i Hålanda genom
bygglovgivning. Orten, som med sitt omland även omfattar
Livereds fideikommiss, ligger i ett landskapsavsnitt som gör att
kompletterande bebyggelse bör föregås av ortsanalys eller FÖP
enligt ÖP07, vilket inte har gjorts. Därmed ger inte ÖP07 tillräcklig ledning för fortsatt planering och utveckling i Hålanda.
Förvaltningen drar därmed slutsatsen att ÖP07 bedöms vara
inaktuell vad gäller markanvändningen i Hålanda medan medan
vindbruksplanen bör fortsätta gälla.

Verksamheter, mindre områden
Golfbaneanläggning

Förslag till utbyggnadsområden ur ÖP07
Bostäder och bostadskomplement
Byar, förtätning/komplettering
Verksamheter
Verksamheter – omvandling
Utredningsområde

Skogstorp

Utredningsområden, lång sikt

Vindbruksplan
Möjliga utbyggnadsområden för vindkraft

Givna bostadsbygglov
2007-01-01–2016-06-30
 utom plan
 inom plan

500m skyddszon,
ingen ny bebyggelse får tillkomma
Områden där vindkraftsanläggningar
inte bör tillkomma

FÖP Skönningared
Planområde

0 0,5 1 Kilometer
0 0,5 1 Kilometer
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STARRKÄRR – KILANDA
TECKENFÖRKLARING
Uppföljning av Ale ÖP07
Byggt/Byggnation pågår
Planarbete pågår

Ingen FÖP eller ortsanalys har tagits
fram för Starrkärr, Kilanda eller Ryd

Orttsindelning (Statistikområde)
Detaljplanelagt område (2016-06-30)

Bygglov utom detaljplan
2007–2012, antalet bostäder per bygglov
1
2
4
6
8
2013, antalet bostäder per bygglov

Krokstorp
Starrkärr

Området utgörs av kyrkbyar på landsbygden och i deras omland
finns bebyggelse, delvis spridd, delvis i grupper. I området ingår
även Sannum och Kollanda med flera byar samt fritidsområdet
vid Hultasjön där de flesta nu bor året runt. Inga nya bostadseller verksamhetsområden pekas ut i ÖP07. Komplettering av
bebyggelsen via bygglov på landsbygden har gjorts i relativt stor
omfattning. Framför allt gäller det Sannum där större kompletteringar skett istället för i Ryd som ÖP07 anger. Ingen planering på
detaljplanenivå sker i området. Gemensam VA-lösning har inte
genomförts.
Vindbruksplan utpekar områden norr om Kilanda/Kollanda (2)
samt söder om Ryd (1) där vindbruk inte bör tillkomma.

1
2

Kilanda Kilanda

Ölanda

Starrkärr–Kilanda

4
6

Övriga kommentarer på ÖP07:s utredningsbehov m.m.
•

8

Bräcke

Kollanda

2014, antalet bostäder per bygglov
1

•

2

•

4
6
8

Sannum

2015, antalet bostäder per bygglov
1
2
4

Björbäck

6
8

Pågående planering ur ÖP07
Bostäder, större områden

Ryd

Bostäder, mindre områden
Verksamheter, större områden
Verksamheter, mindre områden
Golfbaneanläggning

Skyddszon för vindbruk

Förslag till utbyggnadsområden ur ÖP07
Bostäder och bostadskomplement
Byar, förtätning/komplettering
Verksamheter
Verksamheter – omvandling
Utredningsområde
Utredningsområden, lång sikt

•

Framtagande av områdesbestämmelser för natur- och kultur
värden har inte upprättats.
Kulturfrågorna behandlas delvis i kulturarvsplanen.
Studie kring kommunikationer för oskyddade trafikanter har
delvis skett.
Planprogram för hästby har tagits fram men har inte lett till
detaljplan.

Slutsats
Kring Starrkärr och Kilanda har bebyggelse tillkommit både spritt
och samlat i relativt stor omfattning. ÖP07 anger att dessa landsbygdsområden är landskapsavsnitt där kompletterande bebyggelse
bör föregås av ortsanalys eller FÖP, vilket inte har gjorts. Därmed
saknas ställningstaganden kring hur bygderna ska kompletteras.
ÖP07:s stöd för bygglovgivning på landsbygden, utanför detalj
planelagt område, är svagt och istället finns antagna riktlinjer för
denna typ av lovgivning. Dessa anses dock också vara ett allt för
svagt stöd i bygglovsprocessen enligt undersökningarna i denna
uppföljning. De bygglov som givits har inte skett i enlighet med
översiktsplan (exempelvis Sannum istället för Ryd). ÖP07 anses
inte ge tillräcklig ledning för fortsatt planering och utveckling i
Starrkärr – Kilanda.
Förvaltningen drar därmed slutsatsen att ÖP07 bedöms vara
inaktuell vad gäller markanvändningen i Starrkärr – Kilanda
medan medan vindbruksplanen bör fortsätta gälla.

Vindbruksplan
Möjliga utbyggnadsområden för vindkraft

Givna bostadsbygglov
2007-01-01–2016-06-30
 utom plan
 inom plan

500m skyddszon,
ingen ny bebyggelse får tillkomma
Områden där vindkraftsanläggningar
inte bör tillkomma

FÖP Skönningared
Planområde

0

0

0,5 1 Kilometer
0,5 1 Kilometer
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ARBETSGRUPP

KUNSKAPSUNDERLAG

Underlaget har upprättats av sektor samhällsbyggnad, Ale kommun. Arbetet
har bedrivits under ledning av planenheten. I arbetsgruppen har följande
personer ingått: Ann-Marie Carlsson (projektledare och översiktsplanerare),
Joanna Hagstedt (enhetschef), Linnéa Enochsson (planarkitekt), Victor
Axbom (GIS-ingenjör), Karolina Nilsson (GIS-ingenjör)och Mattias Ros
Tägtström (GIS-ingenjör).
Medverkande externa konsulter har varit Calluna AB (uppföljning av
ekologiska hållbarheten), HML (uppföljning av ekonomiska hållbarheten),
Radar Arkitektur och Planering (aktualitetsförklaring och övriga delar i
uppföljningen) samt Aoki (grafisk design).

Översiktsplan för Ale kommun, antagen av kommunfullmäktige 2007-09-24

KONTAKT
Upplysningar om planförslaget lämnas av Joanna Hagstedt, enhetschef plan.
Hon nås genom att ringa Kontaktcenter på telefon 0303-33 00 00 eller
skicka e-post till kommun@ale.se.
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