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Fördjupad översiktsplan Skönningared

Inledning
Syfte och bakgrund
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är främst att ange den framtida
markanvändningen och bebyggelseutvecklingen. För närvarande pågår en
revidering av gällande kommuntäckande översiktsplanen från 1992, som
beräknas vara antagen under år 2007. Planeringshorisonten för denna
fördjupning har satts till samma som för den kommuntäckande översiktsplanen, d v s 2020. Översiktsplanen skall utgöra ett handlingsprogram och
ligga till grund för framtida beslut om detaljplaneläggning och bygglovgivning i Skönningared. En fördjupad översiktsplan har däremot inte någon
juridiskt bindande verkan. Beslut att upprätta denna fördjupade översiktsplan togs av kommunstyrelsen den 30:e november 2004 § 237.
Planarbetets syfte är att försöka sammanväga följande huvudsakliga målsättningar:
- Att tillåta en varsam, välstrukturerad och vackert gestaltad bebyggelseutveckling på större tomter om minst cirka 1500 kvm, i ett tätortsnära
område med lantlig karaktär.
- Att viss djurhållning kan fortgå i området, samtidigt som bebyggelsen
förtätas genom ett väl övervägt tillämpande av skyddsavstånd vid detaljplaneläggning, såsom beskrivs i planen.
- Att förtätningen av bebyggelsen kräver en utbyggnad av gemensamma
försörjningsstrukturer såsom anslutningsvägar, vatten och avlopp, vilket
utreds i planen.
Då efterfrågan på bostäder varit stor i området har de senaste åren ett stort
antal bygglov beviljats.
Gällande översiktsplan från 1992 anger jordbruk som huvudsaklig och
bestående markanvändning. Den fördjupade översiktsplanen innebär därmed en förändring av inriktningen i markanvändningen mot boende. En
viktig fråga för denna fördjupning att utreda har också varit i vilken mån
hästar och boende är möjligt att kombinera i Skönningaredsområdet.
Vy från den nordöstra
delen av planområdet mot Skepplanda
kyrka.
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Planområdet
Läge och avgränsning
Skönningared är beläget i mellersta delen av Ale kommun ca 3 km norr
om Älvängen och 3 km söder om Skepplanda. Området är naturskönt och
har rekreativa värden och här ﬁnns inslag av värdefulla naturmiljöer som
behöver beaktas i planeringen.
Planområdet utgör idag en tätortsnära landbygd med stort bebyggelsetryck som en följd av sitt läge och sina landskapsestetiska värden.
Landskapet är i huvudsak öppen mark med vissa inslag av högre vegetation i form av trädrader och alléer samt trädgrupper. I söder och sydost
ﬁnns ett större skogsområde som delvis ingår i lövskogsinventeringen för
Ale kommun.
Planområdet gränsar i norr och väster till Skepplandavägen och åkermark,
i söder och sydost till ett större skogsområde, som även utgör närrekreationsområde för Älvängens invånare. Området omfattar ca 70 ha, varav
knappt ca 10 ha utgör nya bebyggelseområden, ca 30 ha utgör områden
för natur och betesmarker samt ca 15 ha utgör värdefullt naturområde
i skogsbrynet. Övriga områden har bestående markanvändning och för
dessa föreslås inte någon förändring i planen.

Utsnitt från ekonomiska
kartan över Skönningared med planområdesgränsen inritad med
prickstreckad linje.
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Skönningared i regionen
Skönningaredsområdet är beläget i mellersta delen av Ale kommun i närhet till Älvängens samhälle. Det gör att området är utsatt för ett stort
bebyggelsetryck och även attraherar boende från andra kommuner. Skönningared tillhör Skepplanda församling, och i Skepplanda ﬁnns även skola
och vårdcentral för området. Skönningared vänder sig i övrigt mycket mot
Älvängen i funktionellt och ekonomiskt hänseende vad gäller bla handel,
skola och rekreation.
Tack vare sitt attraktiva läge och närhet till rekreationsområden och till
övriga samhällen i Ale och möjligheten att dagspendla till Göteborg m ﬂ
kommuner i regionen kan det förutsättas att nuvarande utveckling med
bostadsbyggande i Skönningared kan komma att fortgå under planperioden.

Skepplanda

Älvängen

Skönningared
Fördjupad översiktsplan Skönningared
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Planområdets förutsättningar
Allmänt
Tröskelfaktorer för en fortsatt utbyggnad är bland annat traﬁk- och VAfrågorna. Bilinnehavet för invånare i den typ av glesare villabebyggelse dominerar i Skönningared tenderar att bli högt trots relativt god tillgänglighet
till kollektivtraﬁk. Målet för Ale kommun är att minska privatbilismen (och
därmed utsläppen av växthusgaser) och öka användandet av miljövänlig
kollektivtraﬁk.
Landskap och bebyggelse
Landskap
Skönningared ligger i kanten av Skepplandadalen som sträcker sig i nordost-sydvästlig riktning. Dalens yttre begränsningslinjer utgörs på bägge
sidor av tydliga skogsbryn. Skogsområdena ligger höglänt på bergsryggarna och består av blandskog. Närmast Skönningared ﬁnns ett område
av blandlövskog. Ett antal mindre vattendrag leder från höjdpartierna ner
till Grönån. Dalgången är utpräglad öppen jordbruksbygd där ägogränserna skär på tvären över dalen. Bebyggelse och större vägar samlas utmed
kanterna i dalen medan de mindre vägarnas riktningar ofta följer ägogränserna och ofta kantas av trädrader eller alléer.
Landskapskaraktären har generellt sett en god visuell tålighet. Skönningared kan liknas vid en trappa med två olika höjdnivåer, en som ligger på
samma nivå som Skepplandadalen, och en andra delen, som sträcker sig
mellan slänten och skogsbrynet. Mellan dessa går en relativt brant sluttningszon med både äldre och nytillkomna trädgårdar och byggnader.
Planområdet är markerat med vit heldragen linje.
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Bebyggelse
Generellt har planområdet två olika bebyggelsetyper, dels äldre gårdsbildningar med en mångfald boende- och ekonomibyggnader uppförda under
olika tidsepoker och med uppvuxna trädgårdar, dels enfamiljshus i en till
två våningar som uppförts under senaste 20-25 åren på tomtmark som
styckats av från jordbruksfastigheterna. Bebyggelsen är huvudsakligen
placerad utefter två stråk: dels utmed Skepplandavägen och lokalvägen
inklusive sluttningen upp mot den övre platån, dels utmed skogsbrynet i
söder och sydost. Totalt ﬁnns ett 45-tal enbostadshus varav en handfull utgör lantbruk med skiftande grad av näringsverksamhet samt djurhållning.

Boningshus med ekonomibyggnader i gårdsbildande formation.

Nybyggda hus på rad i skogsbrynet.
Färgsättningen varierar inbördes men
placeringen upprepas.
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Natur- och kulturmiljöer
En naturmiljöinventering har utförts under våren 2005 av Miljö- och
Byggförvaltningens kommunekolog. Vid inventeringen påträffades följande värdefulla naturmiljöer och biotoper i området, som bör bevaras i
framtida planering:
Sydvästra delen:
- äldre betesmarker med en del naturlig fodermarksﬂora samt fruktträdgårdar (Högstorp 2:2 samt Skönningared 3:3).
- en samling med äldre lövträd som har betydelse för biologi och landskapsbild inom fastigheten Skönningared 3:15.
- Stengärdsgård och trädrad mellan Skönningared 3:15 och Högstorp 2:1.
- Öppen bäckfåra utmed vägslingan som kantas av uppvuxna träd och
betade närområden.
I denna del ﬁnns också sedan tidigare en fornlämningsliknande bildning
karterad i kommunens gisdatabas (denna föreslås dock lämnas orörd i
planförslaget).
Sedan tidigare ﬁnns även en fornlämningsliknande bildning på Skönningared 3:10 mellan 7:16 och 3:13.
Nordöstra delen:
- Äldre ekskogsbestånd inom det av lövskogsinventeringen klassade området på fastigheten Skönningared 6:22.
- Områden som ej bör bebyggas pga natur och landskapsbild inom 6:22
och 5:6.
Mellersta delen:
- Åkerholme på Skönningared 7:9 (inom område som är aktuellt för DPläggning).
- Trädrad av asp mellan Skönningared 7:9 och 6:26
- Två öppna diken på platån.
Skogsbrynet och yttersta skogszonen
- I detta område ﬁnns inte någon naturmark med höga naturvärden, däremot lövskog, hästhagar samt en björkhage. Lövskogsinventeringen från
1989 klassade lövskogen i skogsbrynet som klass 3, dvs den med minst
naturvärde. Området har däremot visst värde för landskapskaraktären.
Den obebyggda marken inom planområdet som ej är tomtmark utgörs
idag till större delen av hagmarker samt odlingsytor.
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Kommunala planer och beslut
Översiktsplaner
I gällande översiktsplan antagen 1992 är Skönningaredsområdet utlagt
som ett område där jordbruksdriften ska bestå. Det stora bebyggelsetrycket i området mellan Älvängen och Skepplanda, tillsammans med fastighetsägarnas intresse av försäljning av mark för bostadsändamål har gjort
att det i dagens arbete med ny kommunomfattande översiktsplan, samt
i denna fördjupning, ﬁnns anledning att delvis ompröva denna markanvändningsrekommendation. Alternativet som nu växer fram innebär istället ett synsätt som innebär att Skönningared blir ett utbyggnadsområde
för bostäder, som erbjuder ett boende som varken är att karaktärisera som
villaområde eller landsbygdsboende. En mer strukturerad utbyggnad är i
så fall önskvärd och en förbättring av infrastruktur och teknisk försörjning
nödvändig.

Skönningaredsområdet som det redovisas
i ÖP-90. Gul markering = bestående
jordbruksområde,
ljusgrön markering
= annan bestående
markanvändning exempelvis skogsbruk,
mindre jordbruk mm.

ÖP-90 Markanvändningskarta.
ÖP-90 Rekommendationskarta för mark och vattenanvändningen

Skönningaredsområdet som det redovisas i ÖP-90, för
Skönningaredsområdet gäller allmänna
rekommendationer.
Särskilt ska beaktas
markanvändningakartan, ÖP kap 5
särskilt vad som där
regleras för närströvområden.
Fördjupad översiktsplan Skönningared
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Detaljplaner
Skönningared är inte tidigare detaljplanelagt. Detaljplanetillstånd för del
av fastigheten Skönningared 7:9 beviljades av Kommunstyrelsen den 14
september 2004 § 172.
Bevarandeplan för odlingslandskapet
Området Grönåns dalgång (inom vilken planområdet ligger) är upptaget i
den regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet. I bevarandeplanen
står bl a följande:
”Grönån rinner genom en sidodal till Götaälv. På dalens botten ﬁnns
ﬂackt sluttande åkermarker som står i skarp kontrast till de branta bergiga
dalsidorna. Landskapsbilden är storslagen.”
Det konstateras även att landskapsbilden i sin helhet är mycket tilltalande
och att landskapsvärdena är beroende av fortsatt odling.
Närsaltstrategi
Ale kommuns närsaltstrategi antogs 1993-02-25 av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Syftet med strategin är att sammanställa en inventering av
övergödningssituationen i kommunens sjöar och vattendrag samt att lägga
fast åtgärder både på generell och speciﬁk nivå. Närsaltkällor är främst
tillförsel av kväve och fosfor från reningsverk samt enskilda avloppsanläggningar, gödselanläggningar, lantbruks- och skogsbruksföretag mm.
För Skönningaredsområdets del kan noteras att ytterligare exploatering
inom området endast får ske på ett sådant sätt att en nolllösning kan
uppnås, dvs att ingen ytterligare närsaltbelastning på Grönån sker. Vilka
anläggningar som anses uppnå nolltillförsel anges i närsaltstrategin. Det
noteras även att närsaltstrategin anger att då en nybebyggelse inom zoner
med dåliga enskilda avloppsanläggningar kan skapa förutsättningar för att
genomföra en större avloppssanering genom gemensamhetsanläggning så
att närsaltbelastningen på kort och lång sikt minskar, så bör bebyggelsen
tillåtas ur miljövårdssynpunkt.
Markägoförhållanden
Marken i planområdet är till allra största delen privatägd.
Service
Älvängen har ett varierat serviceutbud inom dagligvaruhandel samt även i
viss mån sällanköpsvaror. Viss offentlig service ﬁnns såsom apotek, vårdcentral, tandläkare mm. Förskole- samt skolenheter ﬁnns både i Skepplanda och i Älvängen.

10

Fördjupad översiktsplan Skönningared

Traﬁk
Övergripande traﬁksystem
Traﬁken till Skönningared matas via Skepplandavägen, som har en god
standard och linjeföring. Traﬁkﬂödet på Skepplandavägen är idag cirka
4460 fordon per årsmedeldygn (Vägverkets mätning på väg 1978 mellan
rv 45 och väg 1975 år 2004). Den framtida traﬁkintensiteten på Skepplandavägen påverkas av planeringsprocessen inför ombyggnaden av riksväg
45 mellan Göteborg och Trollhättan, delen Älvängen – Alvhem. Lokaliseringen av vägens läge mellan Älvängen och Grönnäs har nu bestämts
slutgiltigt. Viss oklarhet kring lokalisering och utformning av traﬁkplatser
utmed denna sträcka råder dock fortfarande. En traﬁkplats för sträckan
kommer att byggas i Grönnäs, vilken blir Skepplandabornas naturliga påfart till väg 45, liksom för de Skönningaredsbor med avsikt att köra norrut
på rv 45. Vid Älvängen norra vill Vägverket bygga en halv traﬁkplats från
riksvägen med påfart samt avfart till rv 45 för sydgående traﬁk från Skepplanda, Detta innebär troligen att traﬁkﬂödet förbi Skönningared blir större
än om sydgående Skepplandatraﬁk istället hade påförs väg 45 i höjd vid
traﬁkplats Grönnäs. Både väg riksväg 45 och Skepplandavägen (väg 1978)
rekommenderade transportleder av farligt gods.
Lokalt traﬁksystem
Inom Skönningared ﬁnns idag ett vägsystem i form av en vägslinga av varierande standard. Vägen som löper parallellt utmed Skepplandavägen är
asfalterad och bedöms i dagsläget ha tillräcklig standard. Resterande del av
vägslingan, som sträcker sig upp på, och runt, platån har grusbeläggning.
Denna övre del av vägslingan har en utformning och standard som är tillräcklig för dagens behov och traﬁkföring, men som behöver förbättras ur
ﬂera aspekter när bebyggelsen i Skönningared förtätas ytterligare. Dessa
inre vägsystem förvaltas av vägsamfällighet.
Kollektivtraﬁk
Linje 403 stannar utmed Skepplandavägen i höjd med planområdets mittersta del. Linjen går mellan Göteborg, Bohus, Nödinge, Älvängen och
Skepplanda. Linje 600/610 mellan Vänersborg/Trollhättan till Göteborg
med stopp i Älvängen avgår med halvtimmestraﬁk morgon samt kväll.
Lila Express, snabbuss mellan Skepplanda och Göteborg med stopp i
Älvängen. Avgår vardagar med kvarts till halvtimmestraﬁk under högtraﬁk, heltimmestraﬁk mitt på dagen. Pendeltåg avgår från mellan Vänersborg/Trollhättan och Göteborg med stopp i Älvängen avgår med halvtimmestraﬁk under morgontimmarna och ungefär en avgång per timme
under resten av dagen i båda riktningarna.
Cykeltraﬁk
Cykelväg ﬁnns mellan Alafors och Skepplanda och denna passerar Skönningared. På avsnittet förbi Skönningared blandas cykel med biltraﬁk.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Bebyggelsen i det nu aktuella planområdet har antingen enskilda VA-lösningar, eller är anslutna till kommunalt VA-ledningsnät och till reningsverket i Älvängen, ibland genom privat pumpstation som för vidare avloppet
till kommunens nät. Inför en utbyggnad och förtätning av området är det
angeläget att ansluta bebyggelse till det kommunala VA-nätet. Detta för att
säkra en långsiktighet i VA-hanteringen och minimera risken för dricksvattenförorening i enskilda brunnar orsakad av dåligt fungerande enskilda
avloppsanläggningar. Beﬁntliga anläggningar beskrivs mer utförligt i ”VAutredning till fördjupad översiktsplan för Skönningared”.
Elström
Planområdet genomkorsas av två kraftledningar, den ena är en 10 kV ledning som ägs av Ale Elförening (den nordliga ledningen närmast slänten
och Skepplandavägen), och den andra en 20 kV ledning som ägs av Vattenfall. Ale El har för avsikt att markförlägga sin ledning när utbyggnaden
enligt översiktsplan blir så omfattande att detta krävs.

Häst- och djurhållning
Bakgrund
Djurhållningen i Skönningaredsområdet är idag relativt måttlig, och har
rötter långt tillbaka i tiden. Idag är djurhållningen kopplad både till lantbrukets behov ur yrkesmässig synvinkel, såväl som främst hästhållning för
hobbybruk. Just hästverksamhet, och även annan djurhållning, är idag ett
naturligt inslag i boendemiljön som uppskattas av de boende. Djurbete
håller även landskapet öppet, och det stora och ökande hästintresse som
ﬁnns i Västra Götalandsregionen kan hjälpa till att ge intäktsmöjligheter
till regionens landsbygdsområden. Medan ﬂera djurarter minskar så har
hästarnas antal i landskapet ökat stadigt, detta särskilt i storstadsområdenas periferi där hästnäringen är på stark tillväxt. Förekomsten av djur
i boendemiljön har ofta en positiv inverkan på människors hälsa, men är
samtidigt även förknippad med ett antal störnings- och hälsofaktorer, som
ska behandlas kortfattat nedan.
Störningsfaktorer vid djurhållning
De störningsfaktorer som kan uppstå vid hästhållning är dels rena störningar som har att göra med själva verksamhetsutövningen, såsom oljud
från ﬂäkt- och ventilationssystem, lukt från stallar och gödselhantering
samt ljud från djuren. Dels förekommer störning i form av den allergiska
reaktion som olika djurtyper kan ha på känsliga personer.
Allergener
Bland olika allergener anses hästallergen vara särskilt starkt, eftersom häs-
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ten avger stora mängder allergen. Ca 5 % av befolkningen bedöms vara
allergisk mot häst. De senaste åren har därför mycket forskning ägnats
hur spridningen av hästallergen. Dessa rön har av Länsstyrelsen i Skåne
län samlats i en policy för hästar och bebyggelse. Kortfattat sägs följande
kring spridningen av hästallergen i policyn:

”...att halterna
av hästallergen
i en inomhusmiljö främst
verkar bero på
hur många av
personerna i
denna miljö som
haft direkt eller
indirekt hästkontakt, och inte
främst som man
tidigare trott
byggnadens
fysiska avstånd
till hästar...”

Studier kring hästallergen
En vetenskaplig studie vid miljömedicinska enheten, SLL, visar att luftburet hästallergen uppträder främst i hästars närhet, och att mängden faller
ganska snabbt med avståndet från hästen. Förekomsten av hästallergen är
500 gånger större i stallet än strax utanför stallet och 3000 gånger större
än vid ett bostadshus ca 12 meter från stallet. Det har vid undersökningar kunnat påvisas luftburet hästallergen upp till 40 meter från huset, och
dammdeponerat allergen upp till 100 meter från stallet. Generellt visade
studien att halterna av hästallergen i en inomhusmiljö främst verkar bero
på hur många av personerna i denna miljö som haft direkt eller indirekt
hästkontakt, och inte främst som man tidigare trott byggnadens fysiska
avstånd till hästar.
Ytterligare en studie kan här nämnas, som utförts på institutionen för
medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet. Stallet var en
medelstor anläggning med 32 hästar. Även denna studie visade att halterna
av hästallergen sjönk mycket snabbt med avståndet från hästar. Dock gjordes dessa mätningar med en mycket större noggranhet, vilket gjorde att
man kunde påvisa hästallergen i mycket låga nivåer, på upp till 100 meter
från området med stall och hagar. Studien kunde även påvisa att fysiska
barriärer såsom byggnader, täta skogspartier och topograﬁska förhållanden mm samt även vindriktning har en tydligt hämmande effekt på spridningen av hästallergen i de fall bostadshusen inte ligger så placerade att
förhärskande vindriktning ligger på från stall, hagar eller gödselhantering.
Skyddsavståndsresonemang mellan djurhållning och boende
I allmänna råd från Boverket och Socialstyrelsen rekommenderas ett
skyddsavstånd på 500 meter mellan stall och bebyggelse. Dessa rekommendationer sattes dock för ett tiotal år sedan då kunskapsläget kring allergenfrågor var betydligt sämre än idag, samtidigt som avståndet i första
hand rör andra störningar från jordbruket och inte primärt riskerna för
allergenspridning. Det återstår nu att skaffa ytterligare kunskap för vilka
skyddsavstånd som är kliniskt relevanta för en allergiker. Det torde, med
tanke på risken för spridning av allergen via männsikor, vara lika viktigt
med goda möjligheter för dusch och ombyte i stall och ridanläggningar.
Länsstyrelsen i Skåne konstaterar, utifrån den nya kunskap som tillförts
under den senaste tioårsperioden, att så stora skyddsavstånd som 500 meter mycket sällan är motiverade, och att även avstånd på 200 meter ibland
kan ifrågasättas när det även ﬁnns andra intressen som kan vara angelägna
i det enskilda planeringsfallet. Länsstyrelsen konstaterar vidare att en bedömning av lämpligt avstånd mellan djurhållning och bebyggelse måste
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avgöras i varje enskilt fall med de förhållanden som råder på platsen. De
studier och överväganden som redovisats ovan visar på att hästallergen
mycket sällan sprider sig mer än något hundratal meter.
Kravet på en ändamålsenlig bebyggelsestruktur och markanvändning i avvägning mot behovet av skydd mot allergenkällor
Plan- och bygglagens andra kapitel, om allmänna intressen att beakta i
planläggning och lokalisering av bebyggelse, föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det ändamål som de är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. En planläggning ska
också främja goda miljöförhållanden och ta hänsyn till de boendes och andras hälsa. En tillämpning av onödigt stora skyddsavstånd, vare sig det rör
sig om hästar, djur eller andra störningar, riskerar inte enbart att allvarligt
hämma möjligheterna att skapa en ändamålsenlig bebyggelsestruktur, utan
kan även inverka menligt på möjligheten att hålla beteshävdade marker
öppna, samt på jordbrukets och hästsektorns utvecklingsmöjligheter.
Avgöranden i fall rörande hästhållning och bebyggelse
Om tvist skulle uppstå mellan djurhållaren och de boende kring avgörandet av lämpligt skyddsavstånd kring bedömningen av lämpligt skyddsavstånd, så kommer fallet att avgöras av följande instanskedja: Miljö- och
Byggnämnden, Länsstyrelsen, Miljödomstolen.
Vid en sökning i rättsdatabasen Infosoc efter tillämpbara domslut i Sverige
med prejudicerande verkan inom detta fält hittades fyra fall som refereras
kortfattat här nedan.
Miljödomstolen Stockholm, Mål M30293-2004, beslutsdatum 2005-03-08,
Ekerö kommun
Hästhållning med stall 60 m från bostadshus utanför tätbebyggt område
tilläts. Även om hästverksamheten medförde en risk för olägenheter i form
av lukt, ﬂugor och hästallergener för omkringboende kunde den accepteras främst med hänsyn till den lantliga prägel området hade.
Miljödomstolen Umeå, Mål 5292-2004, beslutsdatum 2005-03-24,
Vindelns kommun
Hästhållning 20-70 m från bostadshus tilläts i landsbygdsområde utan detaljplan. De två hästarna befann sig bara i hagen på vintrarna dagtid och
hästhållaren hade vidtagit nödvändiga försiktighetsmått. De olägenheter
grannen upplevde ansågs inte vara så allvarliga att de motiverade ett förbud. Grannens påstådda allergier var ej medicinskt dokumenterade.
Miljödomstolen Stockholm, Mål: M77-2002, beslutsdatum 2003-03-20,
Norrtälje kommun
Förutsättningar för beslut om skyddsavstånd mellan betande hästar och
bostadshus förelåg ej. Hästar hölls i mycket liten omfattning inom område
beläget i lantlig miljö och endast i syfte att hålla landskapet öppet.
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Miljödomstolen Stockholm, Mål: M461-2001, beslutsdatum: 2003-06-02,
Upplands Bro kommun
En fastighetsägare tillika hästhållare begränsades till att hålla maximalt sex
hästar då hållande av ﬂer hästar än så skulle medföra olägenhet för hästhållarens grannar. Sedan fastigheten såldes kom beslutet att gälla även de
nya ägarna trots att dessa enligt egen utsago skulle sköta djurhållningen på så vis att olägenheterna skulle upphöra. Det kan noteras att i de
refererde fallen har miljödomstolen tagit hänsyn till framför allt följande
domskäl:
- Om den aktuella fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.
- Omgivande miljös karaktär (lantlig/tätbebyggd osv).
- Vilken omfattning hästhållningen har och hur hagarna disponeras i tid.
- Åtgärder från hästhållaren för att förhindra störning och olägenhet för
närboende såsom placering av stall, paddock, gödselhantering mm.
- Om alternativa betesmöjligheter ﬁnns inom rimligt avstånd.
- Om störningen är omfattande eller av ringa/tillfällig karaktär.
- Om den anmälda störningens effekter är medicinskt påvisbara.
- Om hästhållningen är yrkesmässig eller ej.
I avgörandena har följande lagrum tillämpats: Miljöbalken kap 2:1-4, 2:7,
9:3, 9:11, 26: 9, 26: 14-16, samt FL 22 §.
Rekommendationer på bedömningsgrunder vid kommande detaljplaneläggning och bygglovgivning
I samband med planering för djurhållning inom eller i direkt anslutning
till samlad bebyggelse, alternativt prövning i detaljplan av bostäder i anslutning till hästhållning är följande punkter exempel på frågor som bör
utgöra underlag för kommunens bedömning av relevant respekt-/ skyddsavstånd:
- karaktär på området, lantlig miljö/villabebyggelse
- antal hästgårdar samt deras lokalisering
- antal hästar, lokalisering av stall, bete, paddockar och planerade ridstigar
- gödselhantering, placering och utförande
- hagar, dess lokalisering och storlek samt antal hästar och hur frekvent
hagen används
- förhärskande vindriktning
- topograﬁ samt eventuell avskärmande vegetation eller bebyggelse
- förekomst/grad av näringsverksamhet
- redovisning av närboendes uppfattning/beﬁntliga upplevelser av olägenhet

Ställningstagande för Skönningaredsområdet
Eftersom det är ett mål att Skönningaredsområdets lantligare karaktär
med bla hästhållning ska kunna bibehållas samtidigt som en förtätning för
boende sker så måste, de nödvändiga skyddsavstånden hållas nere till ett
minimum. Som ett led i detta bör man i varje enskilt planeringsfall även
arbeta med fysiska åtgärder som att låta byggnader, vegetationsridåer mm
bilda barriärer mellan betesmarker och boendeområden.
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Geoteknik
Markförhållanden
Den geotekniska situationen i Älvdalen och Skepplandadalen är ur byggnadsteknisk synpunkt delvis besvärlig, och kan kräva dyra utredningar
samt särskilda grundläggningsåtgärder och åtgärder vid byggnation. I översiktsplanearbetet har en översiktlig geoteknisk utredning genomförts. Här
framgår att i den sydöstra delen ﬁnns fastmarkområden med berg i dagen.
På platån i utgörs jordlagen av relativt fast lera och norr ut i slänten ﬁnns
till största delen moränjordar. I nordväst gränsar området till låglänta områden som utgörs av lös lera med relativt stora mäktigheter. Vid fastmarkspartierna bedöms byggbarheten vara relativt god. Vid utbyggnad inom
det nordvästra lerområdet (nedanför slänten) kommer grundförstärkning
preliminärt att erfordras. Grundförstärkning kan även erfordras på platån
på grund av varierande förhållandena varför de geotekniska förhållandena
i lerområdet behöver utredas.
Geotekniska undersökningar utfördes också år 2003-2004 i samband med
två bygglovansökningar på marken i nedre delen av slänten upp mot platån. Dessa visar att markförhållandena i huvudsak utgörs av lera som vilar
på friktion ovan fast berg. Översta delen av leran utgörs av ett lager med
siltig torrskorpelera på ca 1-2 meter. Ytlagret ovan leran består av organisk
jord med på ca 0,5 – 2 meter. Lerlagrets mäktighet varierar mellan 7-13
meter ner till fast berg. Undersökningarna visar att grundläggning med
platta på mark är möjlig i detta område, eftersom leran är överkonsoliderad, dvs har tidigare varit utsatt för högre belastning än idag. För att
minimera risken för sättningar ska uppfyllnader över nuvarande marknivå
undvikas eller minimeras.
Radon
En översiktlig markradonutredning för Ale kommun upprättad år 1989 visar att Skönningaredsområdet har två olika riskmarktyper avseende radon.
En skiljelinje löper ungefär diagonalt över platån, norr om denna utgörs
marken främst av normalriskområde, söder om denna av lågriskområde.
Normalriskområden består ofta av en berggrund av morän eller sand
medan lågriskområde består av silt, mo eller lera. I de delar av planområdet som klassas som normalriskmark avseende radon och ska byggnader
uppföras med radonskyddad grundläggning.
Ytterligare utredningsbehov
Vid framtida detaljplaneläggning och bygglovgranskning får kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att ta reda på markförhållandena i det aktuella läget, både vad gäller geoteknik och eventuella markföroreningar.
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Planförslaget
Målsättningar
- Att tillåta en varsam, välstrukturerad och vackert gestaltad bebyggelseutveckling på större tomter i ett tätortsnära område med lantlig karaktär.
- Att viss djurhållning kan fortgå i området, samtidigt som bebyggelsen
förtätas genom ett väl övervägt tillämpande av skyddsavstånd vid detaljplaneläggning såsom beskrivs i denna plan.
- Att förtätningen av bebyggelsen kräver en utbyggnad av gemensamma
försörjningssystem såsom anslutningsvägar, vatten och avlopp.
Bebyggelsen
En enkätundersökning bland större markägare i området, utförd av Miljöoch Byggförvaltningen år 2003, visar att det ﬁnns ett relativt stort privat
exploateringsintresse i Skönningared.
Placering på tomten
Vid bygglovprövningen ska en lämplig placering på tomten sökas. Placeringen bör ge bästa möjlighet till ett ändamålsenligt användande av tomten
och huset och ta hänsyn till solförhållanden, terräng, entréer, infart mm.
I Skönningaredsområdet ska eftersträvas en placering på tomten som inte
härmar det täta villaområdets, utan som ger en mer lantlig karaktär.
En inbördes variation i placering bör sökas för att undvika ett enformigt
placerande av byggnader.
Tomter och tomtstorlekar
Nybyggnation förutsätts tillkomma huvudsakligen genom exploatering i
privat regi på idag privatägd mark. Tomterna bör vara tillräckligt stora för
att ge möjlighet till att erbjuda ett boende med något lantligare karaktär än
inne i samhällena. Större tomtstorlekar ger även möjligheter att anordna
bra uteplatser, möjligheter till trädgårdsodling för husbehov, kompostering av trädgårdsavfall mm. Vissa av de föreslagna lägena utgör lucktomter, medan andra utgör större mer sammanhängande områden som med
fördel kan formges i ett sammanhang.
Skala och materialval
Den tillkommande bebyggelsen föreslås i huvudsak utgöras av bebyggelse
som samspelar med den lokala bebyggelsetraditionen i skala och materialval, men kan gärna ges ett modernt arkitektoniskt uttryck.
Planområdet bedöms kunna inrymma ett 20-tal nya villatomter med de
större tomtstorlekar som här förespråkas.
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Det västra naturområdet är
bitvis mycket kuperat och
rymmer vackra betesmarker
med en del naturlig fodermarksﬂora samt äldre fruktträdgårdar.

I det nordöstra bebyggelseområdet har Kommunstyrelsen gett
tillstånd till detaljplaneläggning för boendeändamål för det västligaste av de tre områdena. Markerat Område nordost om detta kan
eventuellt även visa sig lämpligt för en fortsatt utbyggnad. Dessa
två etapper kan inte få en lämplig traﬁkförsörjning i dagsläget,
utan en förbättring av tillfartsväg med en ny anslutning till Skepplandavägen är önskvärd. Tillfälligtvis får traﬁkföringen lösas över
platån och ut på vägföreningens vägslinga.

Plankarta
Den öppna platån med lantbruk och djurhållning (framförallt hästar). Markanvändningen bestäms av skyddsavståndet för hästverksamheten samt behov av övriga
ytor för exempelvis vallodling och dagvattenhantering.
Eventuellt kan en del av den södra delen av platån (närmast skogsbtynet) vara lämplig att exploatera, i övrigt
föreslås nuvarande markanvändning fortgå.
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Naturområde som har landskapsbildsmässig betydelse
som bryn och begränsning
av den överordnade dalgången i sidled. I området
ﬁnns även en omtyckt stig
utmed en bäck, samt en
björkhage.
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Traﬁk
Teckenförklaringar till
plankartan på s.
18:
Vertikalt streckat
område med grön
begränsningslinje
= Huvudsakligen
bestående markanvändning med
djurbete.
Prickigt grönt
område
= Värdefull naturmark, bibehållen
markanvändning.
Snett streckat
område med röd
begränsningslinje
= Tillkommande
bebyggelseområden
Fet streckad svart
linje
= Föreslagna förbättrade Vägsträcka
med föreslagen
förbättrad standard

I samband med utbyggnaden av boende i Skönningared behöver gatusystemet utvecklas för att få en bättre struktur och mer traﬁksäker utformning. En full utbyggnad av Skönningaredsområdet enligt denna plan beräknas översiktligt tillföra ungefär 200 fordonsrörelser per dygn inklusive
leverans. Då bebyggelse i områden med lantlig och något perifer karaktär
vilket Skönningared räknas som, uppskattas varje tillkommande fastighet
innebära ett tillskott på 5-7 bilrörelser.
Buller
I all planläggning ska gällande riktvärden för buller beaktas och ej överskridas. Bullerfrågan ska utredas vidare i kommande detaljplaneläggning
och bygglovgivning.
Övergripande traﬁksystem
Planen föreslår förbättrade anslutningar till Skönningaredsområdet i övre
och nedre delen av Skönningared, se vidare detaljer nedan. De senaste fem
åren har bebyggelsen i Skönningared ökat. Även under kommande planperiod kommer bebyggelsen att öka. Vägslingans bärlager samt slitlager
bör successivt ses över och anpassas till denna utveckling. Nedre backens
anslutning till Gamla Skepplandavägen, som idag har dåliga siktförhållanden, bör få en förbättrad sikt genom förslag som tas fram samråd med
markägaren och vägföreningen.
Efter samrådet har förslaget till väganslutning för övre delen av Skönningared justerats och en mindre omfattande förbättring föreslås nu ske till
största delen inom beﬁntlig vägsträckning. I av ÖP-06 föreslagen utredning av Skepplandadalen ska markanvändningen i hela dalgången studeras.
Denna utredning kommer att studera ett på längre sikt lämpligt traﬁksystem i Skepplandadalen. Därför väljer kommunen att inte föreslå mer omfattande utbyggnader för övre backens anslutning mot Skepplandavägen
i skede.

Huvudvägslingan
genom planområdet
behöver förbättras
till linjeföring och
ytbeläggning för att
öka traﬁksäkerheten
när antalet boende i
området ökar.
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Naturmiljö och grönstruktur
Planen föreslår att de utpekade områdena som har höga naturvärden och/
eller alternativt är viktiga för de boendes rekreationsmöjligheter undantas
från exploatering.
Genom att koncentrera bebyggelseutvecklingen till avgränsade delar av
planområdet kan större delar lämnas oexploaterade än om bebyggelsen
sprids jämnt över hela området. Fler får på så sätt tillgång till fördelarna
med att bo i Skönningared såsom utblickar, lantlig karaktär, landskapliga
värden mm.
Markområden inom planområden av vikt för naturvårds- och rekreationsintressena kan i huvudsak hänföras till tre större delområden: sydvästra
området, mellersta området samt nordöstra området. Flera av dessa är beroende av betesdrift för att bibehålla sina rekreations- och naturvärden.
Planens intention är att fortsatt djurbete ska vara möjligt på större delen
av de marker som i planen reserveras för jordbruk/djurhållning. Lämpligt
skyddsavstånd mellan ny bebyggelse och betesmark/stall får avgöras i varje enskild bygglovansökan eller detaljplaneläggning. Bedömningsgrunder
för detta listas under avsnittet djurhållning.
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Teknisk försörjning och dagvatten
Vatten- och avlopp
Reningsverket i Älvängen har god kapacitet och den planerade utbyggnaden inom planområdet ligger väl inom kapacitetsutrymmet. Idag ﬁnns
kapacitet för ca 8000 personekvivalenter varav ca tre fjärdedelar utnyttjas.
För att få bättre kunskap om vatten- och avloppssituationen har Tekniska
förvaltningen under vintern 2005 upprättat en översiktlig VA-utredning
för Skönningared.
Området ska vid fortsatt utbyggnad anslutas till det kommunala VA-nätet.
För att klara denna utbyggnad behöver en ny pumpstation och ett omfattande ledningsnät byggas. Detta beskrivs i ”VA-utredning till fördjupad
översiktsplan för Skönningared”, daterad 2006-03-30. Den utförda utredningen är översiktlig och visar på allmänna riktlinjer för fortsatt detaljplaneläggning. Ale kommun kommer att arbeta utifrån det som i utredningen
betecknas som alternativ A. Detta innebär en framtida utbyggnad där även
beﬁntliga fastigheter kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Den beﬁntliga pumpstationen som ﬁnns i området kommer inte att avvecklas i ett första skede, utan kommer att vara kvar och anslutas med
ytterligare några hus. En gemensamhetsanläggning bör därför bildas som
ska ansvara för drift och underhåll av pumpstationen och det privata ledningsnätet.
VA-frågorna skall belysas ytterligare då detaljplan ska tas fram för delområden, samt vid bygglovprövning.
Dagvatten
Det är viktigt att vid fortsatt planläggning se till att minimera bildandet
av dagvatten genom att minimera antalet hårda ytor. Dagvattnet ska tas
om hand på den egna fastigheten. Om detta inte är möjligt ska det tas om
hand inom området och helst i öppna system. Hur detta ska ske får studeras vidare i kommande planeringsskeden.
Eventuellt kan områden som blir oanvändbara som betesmark pga skyddsavstånd med fördel få en användning som ytor för dagvattenhantering i de
fall det är lämpligt med hänsyn till dricksvattentäkternas placering.
Det ﬁnns även mindre bäckar och öppna diken inom området som, tillsammans med nyanlagda diken, översilningsytor och fördröjningsdammar
skulle kunna bli resurser i ett lokalt dagvattenomhändertagande i den mån
jordmånen möjliggör detta. Erforderliga ytor för detta måste därför även
fastställas i kommande detaljplanering och bygglovgivning.
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Konsekvenser
Behovsbedömning - sammanfattning
Kommunen bedömer att planförslaget inte kan anses innebära en betydande miljöpåverkan i PBL:s och MKB-förordningens mening, eftersom
det till sin karaktär endast berör ett litet område på lokal nivå. Någon
särskild miljöbedömning och separat MKB ska därför inte göras för planförslaget. Konsekvenserna av planförslaget beskrivs därför jämlikt 4 kap
1 § PBL. Planen innehåller därför en genomgång av hur dess genomförande påverkar utvecklingen mot miljömålen i positiv eller negativ riktning.
Likaså har till planförslaget fogats en konsekvenskrivning där planalternativet jämförs med nollalternativet. I konsekvensbedömningen belyses nollsamt planalternativet ur sociala, ekonomiska samt ekologiska perspektiv.
Konsekvensbedömningen visar att planalternativet har bättre miljöeffekter än nollalternativet.

Miljömålsöversikt
Ekologisk hållbarhet är en av tre viktiga delar för att nå ett hållbart samhälle. Att förebygga miljöskador redan i den översiktliga planeringen ökar
möjligheten till en lämplig samhällsutveckling som föreskrivs i Plan- och
bygglagen.
Riksdagen antog år 1999 femton nya miljökvalitetsmål, som beskriver kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresuser måste
ha för att vara ekologiska på lång sikt. Nedan ﬁnns miljömålen sammanställda, tillsammans med en översiktlig bedömning av hur de redovisade
miljömålen uppfylls av planen.
1. Begränsad klimatpåverkan
Utsläpp av koldioxid är den faktor som påverkar klimatet mest. Avskogning är globalt en annan viktig faktor. Motverkan sker bäst genom minskad
användning av fossila bränslen d v s det påverkas av bilism och energiförsörjning samt trädplantering i stor skala. Arbete för ökad tillgänglighet till
kollektivtraﬁk och ökad kollektivtraﬁkattraktivitet skulle leda till en minskning av koldioxidutsläppen.
2. Frisk luft
Varje utbyggnad skapar ökade traﬁkmängder även om nettoutfallet är marginellt för ökade utsläpp. Genomförandet av planen kan förväntas leda till
en bebyggelsestruktur som leder till ett fortsatt stort bilanvändande och
bilberoende i området. Genom att öka tillgängligheten till spårburen kollektivtraﬁk i Älvängen (detta sker då utbyggnaden av Norge/Vänernbanan
är klar) genom exempelvis bra matarbusstraﬁk och ökad attraktivitet i kollektivtraﬁken kan bilberoendet och därmed koldioxidutsläppen minskas
på sikt.
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3. Bara naturlig försurning
Ingen påtaglig ökning av försurande utsläpp bedöms ske (se punkt 1).
Dock ﬁnns möjligheten att Skönningareds framtida bebyggelsestruktur i
ganska liten utsträckning understödjer kollektiva färdsätt, vilket kan leda
till ett resvanemönster som ökar utsläpp av växthusgaser och försurande
ämnen.
4. Giftfri miljö
Byggnationen förutsätts bli i stort sett giftfri. Dock kan användning av
exempelvis konstgödsel, bekämpningsmedel samt vägsalter ge ett visst
tillskott av gifter i jämförelse med dagsläget. Det är viktigt att minimera
användningen av gifter generellt i kommunen, men en fördjupad översiktsplan har mycket liten inverkan på själva driften och därför ﬁnns också
liten möjlighet att påverka användandet av gifter i planområdet.
5. Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet skadas främst genom användning och atmosfäriska utsläpp
av ämnen innehållande klor eller ﬂor (exempelvis freon). Planens genomförande bedöms inte på ett avgörande sätt öka utsläppen av ozonuttunnande ämnen.
6. Säker strålmiljö
Bakgrundsstrålningen inom planområdet är av normalriskklass. Den nya
bebyggelsen förutsätts därför konstrueras på ett radonskyddat sätt, där undersökningar visar att så krävs för att uppnå en säker strålmiljö i bostaden.
Bebyggelsen ska placeras på tillräckligt skyddsavstånd från kraftledningar
och elektriska anläggningar. Ale el avser dessutom utreda möjligheten att
markförlägga sin kraftledning genom området i jordkabel.
7. Ingen övergödning
Se punkt 8.

8. Levande sjöar och vattendrag
Inga större vattendrag ﬁnns inom planområdet. Planområdet avvattnas
däremot till Grönån med höga naturvärden och övergödningsproblem.
En alltför stor ökning av antalet hårdgjorda ytor, samt eventuell användning av gödselmedel kan leda till en ökad belastning på Grönån vilket går
emot målsättningen i Närsaltstrategin. En sanering av diffusa närsaltkällor
i form av exempelvis enskilda avloppsanläggningar i samband med ytterligare byggnation kan dock ge en förbättring på lång sikt.
9. Grundvatten av god kvallitet
Grundvattenkvaliteten bedöms inte försämras av planförslaget. I Skönningaredsområdet ﬁnns ett stort antal enskilda brunnar och avloppsan-
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läggningar. Planens genomförande bedöms förbättra reningskvaliteten
och därmed säkerheten för grundvattenkvaliteten i området.
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
Planen föreslår att ett lokalt omhändertagande av dagvatten skall skegenom öppna inﬁltrationsytor och diken för dagvattenrening. Detta minskar kvävetransporten till närbelägna vattendrag som Grönån och Göta
älv samt Västerhavet. Därför förbättras vattenkvaliteten i Västerhavet och
dess skärgårdsområden.
11. Myllrande våtmarker
Inga större våtmarker ﬁnns i området. I planen förutsätts att dagvatten ska
tas om hand lokalt och gärna ytligt så att det kan bli en ekologisk och estetisk tillgång i landskapet och boendemiljön. Detta kan bidra till att uppfylla
målet och öka mängden våtmarker i området.
12. Levande skogar
Planen medför inte att skogsmark tas i anspråk för ny bebyggelse eller infrastruktur. Planen föreslår bevarande av skogsområdena i sydöstra delen
av Skönningared, av hänsyn till landskapsbild, rekreationsbehov samt ett
fortsatt livskraftigt jord- och skogsbruk. De skogsdungar och trädridåer
som ﬁnns i planområdet skadas inte.
13. Ett rikt odlingslandskap
Områdets betesmarker och odlingsmarker kan delvis komma att bebyggas
och därigenom kommer odlingslandskapet att förändras.. Odlingsarealen
kommer att minska och den kvarvarande jordbruksmarken kan komma
att bli mer svårbrukad pga exempelvis skyddszoner för hästar. Planen föreslår dock att den lantliga karaktären i området ska kunna bevaras och att
skyddsavstånden för hästverksamhet därför ska kunna hållas nere till ett
minimum. Det är därför svårbedömt hur odlingslandskapet kan komma
att påverkas i området, men frågan kan komma att klarna under planprocessens gång och bedömningen då bli säkrare.
14. Storslagen fjällmiljö
Några fjällmiljöer ﬁnns inte inom planområdet.

15. God bebyggd miljö
Byggnationen i planområdet förutsätts ske enligt denna fördjupning av
översiktsplanen. Därigenom uppnås en allmänt sett god bebyggelsestruktur med stora tomter och en låg bebyggelse på högst två våningar. Samtidigt förbättras områdets traﬁklösningar samt övriga tekniska försörjningssystem. Boende i den del av planområdet som ligger närmast intill
Skepplandavägen kan eventuellt störas av traﬁkbuller vilket kan försämra
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boendemiljön i den delen av planområdet. I övrigt förutsätts boendemiljön i området bli god.
16. Ett rikt växt- och djurliv
Som ett av planeingsunderlagen för denna fördjupade översiktsplan har
utförts en natur- och kulturmiljöinventering av kommunekologen. Resultatet av denna inventering presenteras på sidan 8. I denna inventering
utpekade naturmiljöer med viktiga biotoper, äldre fodermarksﬂora, beteshävdade marker mm berörs ej av planförslaget. Planförslaget syftar dessutom till att behålla en lantlig karaktär i området med fortsatt djurhållning
och bete, vilket förväntas leda till att planens genomförande ligger i riktning med miljömålet om ett rikt växt- och djurliv.
Riksdagen beslutade år 2001 om att anta tre strategier för att målen ska
kunna nås:
- Effektivare användning av energi och transporter.
- Giftfria och resurssnåla kretslopp.
- Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.
Planen uppfyller delvis de uppställda målen, även om en exploatering
oundvikligen ger en viss miljöpåverkan. Planförslagets konsekvenser ska
dock vägas mot konsekvenserna en fortsatt oplanerad utbyggnad i Skönningaredsområdet, och därmed bedöms planen kunna ge en övervägande
del positiva konsekvenser.

Konsekvenser med alternativ
Nedan beskrivs konsekvenserna av denna fördjupade översiktsplan med
alternativet att ingen fördjupad översiktsplan upprättas.

NOLLALTERNATIVET
I nollalternativet förutsätts att fortsatt exploatering i Skönningared sker
på samma sätt som idag dvs genom styckebyggnation av enskilda småhus.
Då bebyggelsetrycket är stort kan en relativt omfattande utbyggnad väntas
även i nollalternativet, vilket bedöms få nedan beskrivna konsekvenser.
Ekologiska konsekvenser
En ökad befolkningstäthet i stråket mellan Älvängen och Skepplanda kan
ge ett marginellt förbättrat underlag för kollektivtraﬁken i norra delen av
kommunen samt på linjer Göteborg traﬁkerade med buss och pendeltåg.
Dock visar tidigare erfarenheter att boendeområden av denna typ ofta ger
en hög andel biltraﬁk och därmed ett lågt kollektivtraﬁkanvändande.
Natur- och kulturmiljöer kan i onödan riskera att förstöras eller bli mindre
tillgängliga, och härigenom minskar områdets totala attraktivitet, liksom
den lantliga prägeln kan gå förlorad om förutsättningar för djurhållning
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försämras kraftigt, så att alltför stor betesareal blir oanvändbar pga krav
på skyddsavstånd.
En oplanerad bebyggelseutveckling kan på sikt skapa risk för föroreningar
av vattentäkter pga dåligt fungerande enskilda avloppsanläggningar lokaliserade uppströms vattentäkterna.
En oplanerad utbyggnad kan inte sammanväga boende- och lantbruks-/
djurhållningsintressena ur ett helhetsperspektiv. Om fortsatt beteshävd av
Skönningareds kvarvarande öppna marker försvåras kan en igenväxning
av dessa ta vid, vilket försämrar såväl områdets biologiska mångfald som
de landskapsbildsmässiga värdena som ett öppet landskap ger de boende i
form av utblickar och skönhetsupplevelser.
På traﬁksystemet kan ökade olycksrisker samt kapacitetsproblem på gatusystemet i området om tillräcklig på att nödvändig upprustning och utveckling av gators standard och sträckning inte genomförs. En ostrukturerad bebyggelseutveckling kan även riskera att inte ta hänsyn till de övriga
intressen i området.
Sociala konsekvenser
En ökad utbyggnad innebär att dagens huvudsakliga markanvändning
jordbruksändamål successivt kompletteras med en allt tätare bebyggd
miljö med inriktning på boende. Förutsättningarna för de boende att på
ett enkelt sätt komma ut i de större naturområdena söder och sydost om
planområdet kan på sikt försämras. Sambandet med områdets historiska
användning blir allt mindre avläsbart i landskapet.
En förtätning i Skönningared ger begränsade förutsättningar att ytterligare öka den sociala mångfalden i området från jämfört med idag, dock
förutses ingen större skillnad jämfört med Planalternativet. Det kan noteras att, eftersom den dominerande bebyggelsetypen i Skönningared idag
utgörs av enbostadshus, kan en något ensidig social och åldersmässig sammansättning i viss mån förutses.
Ekonomiska konsekvenser
En exploatering med ökad boendetäthet kan ge ett ﬂertal ekonomiska effekter både ur privat- som samhällsekonomiskt hänseende. Samhällsekonomiskt ger en ökat byggande i attraktiva lägen ofta en ökad inﬂyttning till
kommunen. En väl avvägd befolkningsutveckling är eftersträvansvärd ur
kommunalekonomisk synvinkel.
En utbyggnad enligt nollalternativet innebär sämre ekonomiska förutsättningar för en avloppssanering av hela Skönningared genom mindre möjligheter till utbyggnad av avloppssystemet vid samlade exploateringar. Ett
ökat behov av förskole- och skolplatser kan förutses. I dagsläget ﬁnns
dock ett utrymme i Skepplandaskolorna som kan utnyttjas.
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Ett ökat antal invånare i ett attraktivt område i kommunen bedöms även
ge positiva marknadsföringseffekter av Ale som boendekommun.

PLANALTERNATIVET
I planalternativet förutsätts Skönningareds fortsatta utbyggnad ske planenligt där övriga försörjningsstrukturer byggs ut etappvis i takt med att
området förtätas.
Ekologiska konsekvenser
En planenlig utbyggnad bedöms i viss utsträckning ge samma typ av ekologiska konsekvenser som nollalternativet. Till förbättringarna med en
planenlig utbyggnad hör att en bättre sammanvägning med övriga intressen sker i en öppen process. Därmed bedöms en planenlig förtätning ge
större förutsättningar att bibehålla tillgängligheten till skogsområden och
andra naturmiljöer i området. En ökad befolkningstäthet i stråket mellan Älvängen och Skepplanda kan ge ett marginellt förbättrat underlag
för kollektivtraﬁken i norra delen av kommunen samt på linjer Göteborg
traﬁkerade med buss och pendeltåg. Erfarenhetsmässigt vet man att boendeområden av denna typ ofta ger en hög privatbilanvändning, och därmed
ett lågt kollektivtraﬁkanvändande.
En planenlig utbyggnad ger en successivt förbättrad vatten- och avloppssituation som ger en totalt sett bättre miljö.
En förbättring av vägar i området ske till största delen i beﬁntliga sträckningar.
Sociala konsekvenser
En planenlig utbyggnad av Skönningared innebär att ett samlat grepp tas
i de olika intressen som har anspråk på Skönningaredsområdet, vilket bedöms medverka till en långsiktigt hållbar utveckling av Skönningared på
ett bättre och effektivare sätt sätt än i nollalternativet. Goda sociala förhållanden förutsätts därför kunna uppnås. Dock kan en fortsatt utbyggnad av
det slag som här bedöms vara aktuell, med en relativt låg befolkningstäthet
kunna leda till en förstärkning av nuvarande sammansättning av lägenhetsstorlekar och boendemöjligheter vilket inte ökar den sociala mångfalden i
området. Planförslaget föreslår att skolgång för barnen i första hand bör
ske i Skepplanda då trycket på skolorna i Älvängen är högt medan kapacitet ﬁnns i Skepplanda. Detta leder till något längre skolväg för barnen
vilket kan upplevas som negativt.
Ekonomiska konsekvenser
Generellt kan en exploatering med ökad boendetäthet ge ett ﬂertal ekonomiska effekter både ur privat- som samhällsekonomiskt hänseende.
Samhällsekonomiskt ger ett ökat byggande i attraktiva lägen ofta en ökad
inﬂyttning till kommunen. En väl avvägd befolkningsutveckling är eftersträvansvärd ur kommunalekonomisk synvinkel. Här skiljer sig inte nollalternativet från planalternativet.
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Sammanfattning
En planenlig utbyggnad bedöms till stor del ge samma ekonomiska konsekvenser som en utbyggnad enligt nollalternativet. Dock tillkommer en
investeringskostnad för anslutning av Skönningared till kommunens vatten- och avloppssystem. En investering för upprustning av lokalvägsystemet i Skönningared samt ny anslutning till Skepplandavägen tillkommer
också vid en planenlig utbyggnad.
Ett ökat antal invånare i ett attraktivt område i kommunen bedöms även
ge positiva marknadsföringseffekter av Ale som boendekommun.
Eftersom en planenlig utbyggnad innebär en bättre hushållning med
mark- och vattenresurser än en icke planenlig så bedöms dock dessa investeringar bli samhällsekonomiskt lönsamma genom bla ökad traﬁksäkerhet,
högre driftsäkerhet för avlopp samt säkrare och långsiktigt god tillgång på
dricksvatten utan risk för förorening från enskilda avloppsanläggningar.
Det får utredas vidare i senare planeringsskede hur dessa investeringar
kan ﬁnansieras. Dock bedöms en planenlig utbyggnad kunna ge en mer
ändamålsenlig bebyggelsestruktur och större boendekvalitéer, därmed
bedöms även investeringskostnaden per hushåll mindre genom att ﬂer
byggrätter delar på kostnaden, samtidigt som de högre boendekvalitéerna
bedöms kunna ge ett högre marknadsvärde jämfört med en utbyggnad
enligt nollalternativet.

Medverkande
Projektledare är Johan Helgeson, fysisk planerare, Kommunstyrelsens förvaltning. I projektgruppen har medverkat följande tjänstemän vid upprättandet av denna fördjupade översiktsplan:
Kenneth Gustavsson, traﬁkingenjör, Miljö- och Byggförvaltningen
Carita Sandros, utredningsingenjör, Tekniska förvaltningen
Lennart Andreason, byggnadsinspektör, Miljö- och Byggförvaltningen
Göran Fransson, kommunekolog, Miljö- och Byggförvaltningen
Karin Gustafsson, planarkitekt, Miljö- och Byggförvaltningen
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Länsstyrelsens granskningsyttrande:
Förslag till fördjupad översiktsplan Skönningared
i Ale kommun, Västra Götalands län.
Utställningshandling april 2006.
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 4 kap 9 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet är en del av översiktsplanen och skall därför fogas till
planen då den antagits.
Granskningsförutsättningar
I samband med utställningen av Fördjupad översiktsplan Skönningared,
Utställningshandling april 2006, Ale kommun, har planen sänts över till
Länsstyrelsen enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 7 §. Länsstyrelsen har, i samma ärende tidigare, lämnat yttrande 2006-02-16 över
kommunens Samrådshandling december 2005. Länsstyrelsen skall under
utställningen avge ett granskningsyttrande över planförslaget som det redovisas i utställningshandlingarna. Av granskningsyttrandet skall framgå
om:
1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken överträds,
3. sådana frågor rörande användningen av mark- eller vattenområden som
angår två eller ﬂera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
4. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa
eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.
Länsstyrelsens granskningsyttrande
Länsstyrelsen har gjort en sammanfattande helhetsgranskning mot bakgrund av kommentarerna till Länsstyrelsens samrådsyttrande kommunen lämnat i sin samrådsredogörelse. Länsstyrelsens granskningsyttrande
grundar sig vidare på genomförda revideringar och kompletteringar av
planförslaget, samt de synpunkter som Länsstyrelsen erhållit från berörda
grannkommuner, statliga, regionala myndigheter och Länsstyrelsens enheter under utställningen.
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget:
1. tillgodoser riksintressena i området
Länsstyrelsen anser att odlingslandskapets värden så långt möjligt ämnar
bevaras och att mark endast i begränsad omfattning kommer att tas i anspråk för kompletterande bebyggelse. Väsentligt är att landskapets öppna
karaktär bibehålls. För biotoper såsom beﬁntliga alléer, åkerholmar, öppna
diken och stenmurar i jordbruksmark gäller biotopskydd.
Med avseende på god vattenvård och dagvattenhantering är det angelä-
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get att närsaltsbelastningen från området inte ökar. Länsstyrelsen anser att
framtida påverkan från lokalt omhändertagande av dagvatten från ridanläggningar och tillhörande hagar och vistelsearealer för hästar måste beaktas, så att riksintresset Grönån inte kommer att påverkas negativt. Genom
utredning kan framtida effekter på Grönån klargöras. En sådan utredning
bör innehålla utförliga beskrivningar av områdets dagvattenförhållanden i
samband med planerade ridverksamheter samt innehålla förslag till lämpliga åtgärder för att minimera negativ påverkan. Det är av stor betydelse
att gödselhantering vid områdets anläggningar, det frekventa nyttjande av
omgivande betes- och hagmarker eller hästarnas utevistelsetid per dygn
samt hästarnas antal anpassas till platsens förutsättningar. Kommunens
miljö- och hälsoskyddsnämnd säkerställer att tillräckliga skyddsåtgärder
vidtas för området i samband med kommunens tillsynsverksamhet.
Länsstyrelsen anser det lovvärt att Ale kommun formulerar målsättning
och utformar handlingsprogram för kommande markanvändning och bebyggelseutveckling utifrån en helhetssyn kring områdets beﬁntliga värden
och utvecklingsmöjligheter. Skönningared är attraktivt beläget med
närhet till service och kommunikationer i intilliggande samhällen.
I Älvängen kommer planerad pendeltågstation till NorgeVänernbanan att
möjliggöra snabbtågförbindelse mellan orter längs sträckan Göteborg och
Trollhättan. Länsstyrelsen anser att kollektiva förbindelser mellan Skönningared och Älvängen kommer att vara av stor betydelse för de boende
i området.
Planområdets förbindelser med omgivande grönstrukturer är av stor betydelse och måste beaktas och utvecklas med tanke på områdets behov av
promenadstigar för närrekreation och ridstigar för planerade hästgårdar.
För att klargöra den faktiska fornlämningsbilden kommer Länsstyrelsen
inför detaljplaneprocessen att ställa krav på särskild utredning i syfte att
erhålla bättre kunskapsunderlag för bedömningen av exploateringens
tillåtlighet gentemot KML. Hittills känd fornlämningsbild i anslutning till
område för fördjupad översiktsplan visar på en lång kontinuitet i områdets
nyttjande. Detta gör det sannolikt att området kan hysa okända fornlämningar.
2. inte medför sådana effekter att aktuella miljökvalitetsnormer överträds.
Med perifert belägen bebyggelse följer ökad biltraﬁk. Försörjningen av
kollektivtraﬁken till dessa områden klarar sällan av att fullt ut tillgodose behoven för de boende. Bilen blir därför det nödvändiga färdmedlet.
Detta leder till en ökad pendlingseffekt till exempelvis Göteborg, vilket
bidrar till att miljökvalitetsnormerna överskrids på ﬂera ställen inom storstadsregionen. Med NorgeVänernbanan kommer ny snabbtågförbindelse
för persontransporter att möjliggöras längs sträckan mellan Göteborg och
Trollhättan. Länsstyrelsen anser det väsentligt att lämpligt lokaliserade
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bilparkeringar för pendelresenärer planeras vid stationsläget i Älvängen.
Dessutom är det av största betydelse att Skönningared förses med bekväma och tillgängliga gång- och cykelvägar. Åtgärden är angelägen för
att möjliggöra bättre resvanor och förbättrad säkerhet för oskyddade traﬁkanter.
3. medverkar till lämplig samordning av mellankommunala frågor.
Länsstyrelsen anser att väsentliga faktorer för områdets framtida utveckling
utgörs av traﬁkföringsfrågor med väganslutningar till planerad ombyggnad av väg 45 samt Norge/Vänernbanans pendeltågstation i Älvängen.
4. inte medför att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes
och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.
Att planera för tätare struktur avseende bostadsbebyggelse och samtidigt
möjliggöra ökad närheten till djur- och hästhållning med bibehållande av
rekommenderade krav på erforderliga skyddsavstånd ur hälso- och trivselsynpunkt är förenat med svårigheter. Frågor kring nödvändiga skyddsavstånd har åter aktualiserats genom förnyade utredningsarbeten kring
hälso- och allergirisker. För aktuellt planområde har Ale kommun för avsikt att mer i detalj söka ﬁnna lämpliga lösningar för boende med hästhållning ut-ifrån nyvunna rön inom kunskapsområdet.
Länsstyrelsen anser att närsaltsbelastningen från området måste minska.
Höga krav bör ställas på beﬁntliga och planerade avloppsanläggningar i
området. Omfattningen av hårdgjorda ytor bör begränsas och dagvatten
tas omhand lokalt i dammar eller fördröjningsmagasin. Dagvattensystemet
bör utformas så att ﬂödestoppar i nedströms diken och bäckar reduceras.
Ale kommun håller på att inventera Skönningareds enskilda vatten- och
avloppsanläggningar. Länsstyrelsen anser att detta inventeringsarbete
kommer att innebära ett utmärkt kunskapsunderlag i samband med prioriterad över-syn av områdets beﬁntliga anläggningar samt vid planering av
nya försörjningssystem för området. Länsstyrelsen förordar att området
förses med kommunalt vatten- och avloppssystem.
Deltagande
Detta granskningsyttrande har beslutats av Landshövding Göte Bernhardsson efter föredragning av arkitekt Peter Abrahamsson. I den slutliga handlägg-ningen har även företrädare för Länsstyrelsens enheter för
skydd och säkerhet, kulturmiljö, landsbygd, miljöskydd, naturvård, social
samt vattenvård deltagit. Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 12
kap PBL i ett senare planeringsskede.

Göte Bernhardsson
Peter Abrahamsson
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