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Samrådsredogörelse
Samrådet för översiktsplanen pågick mellan den 18 februari och 18 mars 2021. Under samrådet har
kommunmedlemmar, föreningar, näringsliv, grannkommuner och berörda myndigheter haft
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Översiktsplanen är digital och nås via kommunens webbplats. För att underlätta under samrådet togs
även en pdf-version fram som kunde laddas ner via webbplatsen eller hämtas i kommunens
kontaktcenter. Samrådshandlingen har varit utställd i kontaktcenter och på Älvängens bibliotek.
Information om samrådet och formerna för detsamma har gått ut enligt följande:
• Annonser i lokaltidningen varje vecka, både annons på framsidan + halvsida
• Digital Informationsskärm på ICA
• Utskick av portofria vykort i lokaltidningen
• Information på ale.se
• Information via facebook
• Utskick via e-post till myndigheter, berörda kommuner, organisationer, företag och
föreningar.
Den pågående pandemin och det regelverk som gäller på grund av denna, har gjort att möjligheterna
till samrådsmöten i stormötesformat helt har uteblivit. Istället har kommunen bjudit in till digitala
samrådsmöten där två politiker ur ÖP-arbetsgruppen medverkade vid varje tillfälle och tog emot de
synpunkter som lämnades. Totalt gavs möjlighet att delta vid 19 olika tillfällen och 28 personer valde
att delta i ett digitalt samrådsmöte.
Synpunkter kunde också lämnas via telefon till kommunens kontaktcenter, skriftliga synpunkter togs
emot via en särskild e-postadress, via ett formulär på kommunens webbplats eller genom vanlig
postgång. Kommunen delade också, i samarbete med den lokala tidningen, ut vykort där synpunkter
kunde lämnas och skickas portofritt till kommunen.
Samrådsredogörelsen
Samrådsredogörelsen, som följer samrådshandlingens struktur, sammanfattar och kommenterar
synpunkter under respektive rubrik.
Många av de inkomna synpunkterna rör frågor som är av en mer detaljerad art än vad som
behandlas i en översiktsplan, till exempel innehållet i redan detaljplanelagda områden. Många av
dessa synpunkter har tagits med i samrådsredogörelsen eftersom de, även om de inte påverkar
översiktsplanen, är betydelsefulla då förslaget till översiktsplan bearbetats inför utställning, och
framför allt betydelsefulla för den fortsatta planeringen. Sådana synpunkter som berör andra
verksamheter inom kommunen vidarebefordras till berörd verksamhet. Synpunkter rörande ordval
eller annat som kan betraktas vara av mer redaktionell art har justerats utan det kommenteras i
samrådsredogörelsen.
Inkomna yttranden
Totalt har 450 yttranden inkommit. Flera yttranden från enskilda personer, företagare och föreningar
är underskrivna av fler än en person. Ett antal likalydande yttranden har skickats in av olika personer.
Ett relativt stort antal yttranden (227) har skickats in anonymt. Samtliga inkomna synpunkter är
registrerade i kommunens diariesystem.
En sammanställning av inkomna yttranden i sin helhet finns att tillgå.
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Följande myndigheter, regionala organ och kommuner har yttrat sig över förslaget:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Statens geotekniska institut
Trafikverket
Försvarsmakten
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Skogsstyrelsen
Svenska Kraftnät
Energimyndigheten
Lantmäteriet
Västra Götalandsregionen
Göteborgsregionens kommunalförbund
Bohus Räddningstjänstförbund
Lokalpolisområde Kungälv/Ale
Förvaltningen för kulturutveckling, VGR
Lilla Edets kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Göteborgs stad
Följande kommunala verksamheter har yttrat sig:
Utbildningsnämnden
Sektor Samhällsbyggnad
Sektor Socialtjänst
Sektor Service
Kultur- och fritidsnämnden
Miljöenheten Ale
Följande politiska partier har yttrat sig:
Centerpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Följande kommunala råd har yttrat sig:
Ungdomsrådet
Näringslivsrådet
Föreningsrådet
Kommunala Pensionärsrådet
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Ändringar och kompletteringar efter samråd
KARTA
Pågående markanvändning:
• Sammanhängande naturområde har justerats.
• Övrig natur har lagts till
Föreslagen markanvändning:
• Utredningsområde Kilanda utgår
• Samtliga utvecklings- och utredningsområden har bearbetats.
Följande kartlager har tillkommit
Hälsa och säkerhet
• Insatstider – Bohus Räddningstjänst
• Hänsynsområde farligt gods med länk till ”Lokal trafikföreskrift om transport av farligt gods i
Ale kommun”
• Ras, skred och erosion
 SGI Skredrisk Göta älv
 Aktsamhetsområden, förutsättningar för skred
• Vatten
 Ekologisk status, sjöar, vattendrag
 Kemisk status, sjöar, vattendrag
 Kemisk status, grundvatten
 Kraftigt modifierade och konstgjorda vattendrag
 Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde
•

Kraftledningar

Natur- och kulturmiljövärden
• Tysta områden under 30dB
• Tätortskaraktärer
• Naturvårdsprogrammet, unika naturvärden, höga naturvärden
• Vandringsleder
Övriga kartlager
• Göteborgsregionens strukturbild
Kartlager förorenad mark, deponier och utfyllnadsområden har kompletterats med information i
kartklick.
Förteckning över ändringar och tillägg i text, Ale Översiktsplan 2021 utställningsversion i
förhållande till samrådshandling.
Tillagt:
Del 2: Ny text är tillagd enligt följande.
Ingress
2.1 Hantering av målkonflikter-Avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen
2.2 Risk och sårbarhet
2.3 Miljökvalitetsnormer
2.4 Tillväxtmål och teknisk infrastruktur
2.5 Kompletterande utredningar
2.6 Orter och utveckling
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2.9 Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden
Del 4 Inledning, Kulturmiljö och Naturvård
4.3 Naturvård
Borttaget, ändrat eller bearbetat:
1.2.1 del 2: tillkommande innehåll beskrivet
2.7 föreslagen markanvändning – förtydligande av begrepp
3.1 tillägg strategipunkt ett, ”med högre koncentration av bebyggelse vid pendeltågsstationerna.”
förtydligande punkt 2 ” förbindelse ”och 3 ” friluftsliv”
3.2 Punkt 3 borttagen (•För att nå önskad nivå på tillväxt och befolkningsökning prioriteras och
etappindelas områden i de två huvudorterna som ger stort och varierat tillskott av bostäder.)
Punkt 4 reviderad, ”att Hyresrätter ska prioriteras ” är ersatt med ” bör kompletterande bebyggelse
eftersträvas, för att varje ort ska ha en variation i bostäder och upplåtelseformer.”
under ” Utanför tätort – landsbygd” borttaget begrepp punkt 2 ”villabyar”, preciserat punkt 6
”brukningsvärd”
Under ”Bostäder” – punkterna bearbetade, innehåll med snarlik lydelse som finns på annat ställe i
riktlinjer har tagits bort.
Under Jord- och skogsbruksmark., borttagen referens till verksamhetsmark utefter alingsåsleden, då
denna utgått i karta.
3.3 komplettering riktlinjer:
• I samband med förtätning ska trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter säkerställas.
•

Jordbruksmark kan tas i anspråk, om ingen annan lämplig mark finns att tillgå, för bebyggelse
som tillgodoser ”ett väsentligt samhällsintresse.”

3.4 text kompletterad, samt riktlinje tillagd att kontinuerligt ta fram lokaliseringsplaner.
• ”Kontinuerligt ta fram lokaliseringsplaner, utreda och utveckla nya verksamhetsområden.”
3.5 samhällsservice ny riktlinje
• ” Skyfallssäkrande åtgärder ska särskilt beaktas där mark tas i anspråk för samhällsservice.”
3.6 tillagt i inledande text ” Ett viktigt mål knutet till hållbara transporter är att minska negativ
påverkan på luftkvalitet. I planeringen behöver därför skapas förutsättning som underlättar val av
alternativa drivmedel och andra sätt att förflytta sig än med bil.”
Borttagen punkt: ”Förbifart för Skepplanda ska prioriteras.”
Parkering: punkt 2: ”parkeringshus” ändrat till ”gemensam anläggning”
3.7 text kompletterad i riktlinje bebyggelseutveckling: ” Vid planläggning av nya områden”
3.10 Riktlinjer: Översvämning, Ökad nederbörd och kraftiga regn, Buller och vibrationer, Farligt
godsleder, Riktlinjerna omarbetade och kompletterade. (preciserar inte textens ändringar avseende
översvämning och regn här, eftersom omfattande omskrivna)
Farligt godsleder: tillagd punkt
” Vid planläggning och annan tillståndsprövning ska Länsstyrelsernas riskpolicy Riskhantering i
detaljplaneprocessen för markanvändning intill transportleder för farligt gods följas. Risker ska
bedömas inom 150 meter från transportled för farligt gods. Rekommenderat bebyggelsefritt avstånd
från farligt godsleder är 30 meter.”
Elektromagnetiska fält: tillagd punkt

7(88)

” Ny bostad -, skol- och förskolebebyggelse bör inte placeras närmare än 130 meter från en 400 kVledning. Schablonavståndet 130 meter gäller för område där det passerar endast en ledning.
Magnetfältsberäkning krävs vid fler parallellgående ledningar.”
Tillagt: ”Krisberedskap och totalförsvar
Det civila försvaret bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de närmaste åren. Det är
därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalförsvarsperspektiv, tas med i den fysiska
planeringen.”
3.12 Punkt 1 Riktlinjer förtydligade/tillagda:
” För att bedömningen god kemisk status ska vara möjlig att nå, utesluts kvicksilver och PBDE ur
bedömningen.”
•

” Planläggning ska medverka till att miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet uppfylls.”

” Hältorpssjön är anmäld till den Nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. I nya
villkor kan exempelvis omlöp för fisk ingå”
” I områden där förorenad mark förekommer saneras den i samband med exploatering.”
•

”Vid prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker
för utsläpp och läckage till vatten.”

Borttaget; riktlinje som refererar till naturskydd/tysta områden eftersom otydligt formulerad och
oklar koppling till vatten.
3.15 Punkt angående exploatering av naturgrusavlagring omformulerad och sammanslagen.
3.17 Borttagen punkt: ”Kulturmiljöer ska vara tillgängliga”. Styrs av lagkrav och intresseavvägning.
Borttagen punkt: ”Hänsyn tas till lokal tradition och landskapsbild vid placering och utformning av ny
bebyggelse och anläggningar.”
3.19 Begreppet LIS, är nu förtydligat.
4.1 Riksintressen:
Komplettering av inledande text samt omformulering av riktlinje:
• ”Riksintressens syften och värden ska respekteras och om intrång inte kan undvikas, ska
dessa kompenseras. Åtgärder i eller i anslutning till riksintressen skall anpassas så att värden
inte går förlorade.”
Generellt: områdesbeteckning och area är borttaget.
4.1.5 tillagt/förtydligat
” För hela kommunens yta gäller att objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse,
samt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse, ska remitteras till Försvarsmakten.
Påverkansområde väderradar
Kommunens nordliga delar befinner sig även inom påverkansområde för riksintresset väderradar
Vara. ”
Tillagd ny punkt:
”4.1.6 Den civila luftfarten
Influensområden hinderytor
Landvetter och Trollhättans flygplatser utgör riksintressen för kommunikationer, vilket påverkar Ale
kommun då begränsning gäller för höga objekt inom influensområde för hinderytor. Lokalisering av
höga objekt inom influensområde, till exempel prövning av vindkraftverk, ska samrådas med
Luftfartsverket och aktuell flygplats.
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Generellt gäller även att alla byggnadsobjekt oberoende av typ, som master, torn, pyloner, skyltar,
konstverk, byggnader och dylikt, som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall
remitteras till Luftfartsverket oavsett var det är placerat.”
4.2 Area uppgifter för respektive reservat är borttagna
5.1 Tillagt Ny punkt, mellankommunalt intresse:
• ”Delar av Ales vägnät, E45 och 587/Bohusmotet, ingår i funktionellt prioriterat vägnät, i vilket
inbegrips de viktigast vägarna ur ett nationellt och regionalt perspektiv.”
• ”Ryaverket – Avloppsreningsverk – Göteborg, Bollebygd, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv
och Lerum
Ryaverket är mottagande avloppsreningsverk för Ale kommuns spillvatten där även norra Ale
kommer behandlas när Älvängens avloppsreningsverk läggs ner. Ryaverkets kapacitet i
förhållande till ägarkommunernas planerade befolkningsutveckling har utretts av Gryaab,
genomgått en prövning av tillsynsmyndigheten och ryms inom det nya Miljötillståndet för
Ryaverket. Vidare har beslut tagits av ägarkommunerna att arbetet med tillskottsvatten
kommer skärpas för att förbättra kapacitet i ledningsnät och därmed även kapaciteten på
Ryaverket ytterligare. ”
• ” Samverkan kring trafikmot för Alvhem och Lödöse - Lilla Edet, Ale.”
Övrig komplettering avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
5.2 tillagt ” internationella” i rubrik
Stycke två i text är nytt i sin helhet. (Återges inte här)
Ny text:
” Nationella och internationella mål och ställningstaganden;
• Agenda 2030
• Parisavtalet
• Sveriges miljömål”
Del 7 Orter: Kapitlet utgår, utveckling i anslutning till respektive ort framgår nu i del två, där
förutsättningar och begränsningar även beskrivs.
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Del 1 INLEDNING OCH FRAMTIDSBILD
Västra Götalandsregionen:
Översiktsplanen är tydligt strukturerat och ger en god bild av den tänkta utvecklingen i kommunen.
Den digitala versionen är dessutom mycket lättillgänglig och överskådlig.
Kommentar: Noteras
Göteborgsregionens kommunalförbund:
GR ser positivt på att planförslaget har en digital utformning vilket möjliggör ett ökat utbyte mellan
kommunerna. Det är positivt att kommunen så tydligt lyfter Göta älv som dricksvattentäkt och
identifierar riktlinjer och åtgärdsbehov för att motverka risker kopplat till älven. GR vill understryka
vikten av att kommunen samverkar med övriga kommuner längs Göta älv i det arbetet. Som
kommunen konstaterar gäller det att motverka både befintliga och nya risker som kommer med ett
förändrat klimat.
Planförslaget lyfter sociala hållbarhetsaspekter på ett bra sätt, bland annat kopplat till bostäder,
grönområden, hållbara transporter och samhällsservice. För att sätta en socialt hållbar
samhällsutveckling i en regional kontext rekommenderas Hållbar tillväxt. Där adresseras exempelvis
tillgängligheten till natur (kust, hav, skogar och sjöar) som centrala kvaliteter som gör att människor
vill leva och verka i samt besöka Göteborgsregionen.
Avslutningsvis ser GR fram emot ett fortsatt och utvecklat samarbete i arbetet med
samhällsplaneringen i Göteborgsregionen.
Kommentar: Noteras

1.3 Utmaningar och utgångspunkter
Länsstyrelsen:
Ale kommuns avloppsvatten leds till Ryaverket i Göteborg. Kommunen behöver i översiktsplanen
beskriva problematiken till kapaciteten i reningsverket och hur den bebyggelseutveckling som
föreslås i översiktsplanen förhåller sig till gällande tillstånd. Vid varje tillkommande detaljplan
behöver kommunen säkerställa att det finns möjlighet att koppla på avloppsvatten, inte endast vid
omvandlingsområden och vid förtätning.
Med tanke på att flera kommuner använder sig av Ryaverket behöver kommunen även resonera
kring de samlade förväntningarna på att få utnyttja reningsverket.
Kommentar: Texten kompletteras med skrivning om avloppskapacitet och hur utbyggnaden kan ske
med hänsyn till denna.
Synpunkter från enskilda:
”Jag har inte upptäckt Parisavtalet någonstans. Jag har inte upptäckt någon skrivning om cirkulär
ekonomi, ett begrepp som vi behöver arbeta med för att klara nya utmanande miljömål. Detta gäller
såväl industri- som jordbruksföretag. Är världens undergång ointressant för ÖP Ale?
När Ale tar in nya företag bör man arbeta aktivt med Circular Business Model Canvas så att
närliggande företag kan dra mesta möjliga fördel av varandra för att uppnå nya höga miljömål.”
Kommentar: Texten kompletteras avseende Parisavtalet. I övrigt noteras synpunkterna inför
kommande arbete med ny översiktsplan eller planeringsstrategi.
”Ale kommun har ett uppdrag att arbeta med de globala målen och Agenda 2030. Jag vill försäkra
mig om att, vid framtagning av översiktsplanen, det verkligen stämmer "att hållbar utveckling
genomsyrar vår lednings- och styrningsprocess" som det presenteras på ale.se
(https://ale.se/kommun--politik/om-ale-kommun/hallbar-utveckling.html).
Jag saknar tecken på tydliga satsningar på grön infrastruktur (https://www.naturvardsverket.se/groninfrastruktur#regionala) samt planer för vårdande, bevarande och återställande av kommunens
naturområden. Citat från publikationen Alesamhällets utveckling, (ale.se):
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"Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och har möjlighet att besluta om skydd av natur.
Kommuner är också stora markägare. Genom dessa instrument kan kommunerna bland annat
genomföra eller stödja åtgärder för att återställa våtmarker, välja hållbara brukningsmetoder samt
beakta ekosystemtjänster och motverka minskningen av biologisk mångfald."
Hur går det med detta egentligen? Låt invånarna få veta.
Översiktsplanen visar tyvärr inte tydligt att ni satsar på en smartare och grönare framtid, för det gör
ni väl? Redan idag vill många människor komma närmare naturen och
med översiktsplanens föreslagna markanvändning försvinner naturen allt längre österut i Ale.
Naturen bör finnas på promenad- eller cykelavstånd, vilket skulle kunna vara möjligt med bevarande
av fler skogsområden och anlägga mer av grön infrastruktur.
Dagens politiker och beslutsfattare har en skyldighet gentemot kommande generationer att
överlämna ett hållbart samhälle. Det gäller både globalt och lokalt. Visst hade det varit häftigt om Ale
hade stuckit ut som en kommun i Sverige som månar om sina invånare genom att satsa extra mycket
på grön och hållbar samhällsutveckling till 2050.”
Kommentar: Noteras. Kompletterande utredningar och tillägg, i vilka dessa frågor hanteras,
planeras inför kommande arbete med ny översiktsplan eller planeringsstrategi.
”I första kapitlet finns det en prognos om en befolkningsökning på 20 000 personer på 30 år. Det är
en kraftig ökning av befolkningen vilket kan jämföras med den gångna 30-årsperioden (1990-2020)
som resulterade i en befolkningsökning på ca 8 000 personer. Det här kommer att bli stora
utmaningar för kommunen vad gäller skola, vård och omsorg mm så det gäller verkligen att locka till
sig nya kommuninvånare med god skattekraft.”
Kommentar: Noteras
”Det verkar som att fokus ligger på att ’utsatta grupper’ och ’människor långt från arbetsmarknaden’
skall vara den grupp av människor som skall öka Ales befolkning från 31k till 52k.
Detta verkar galet, vi bör i första hand se till att kommunen är intressant för välutbildade
barnfamiljer. Detta bör medföra att även övriga grupper kan få ett bättre liv.
Att växa till 52k bör inte vara ett självändamål, istället skall vi möjliggöra för initiativrika människor
att vilja bosätta sig i kommunen. Om tillväxttakten är 1, 2 eller 3 % årligen är sekundärt.
För att minska spänningen människor emellan så tror jag vi skall möjliggöra ’bygemenskap’ även i
tätorter. Mindre grupper av bostäder där alla känner alla.”
Kommentar: Noteras
LRF:
Vi konstaterar att det på sidan 5 i öp står: I Ale finns det tillgång för alla hushåll till lägre
nätverkshastighet. Det stämmer tyvärr inte. Det finns hushåll som inte har den tillgången.
Kommentar: Texten justeras.
DHR Aleavdelning
Urbanisering: arbetsmarknad, nya möjligheter för arbetsmarknaden – då måste flera lagar ändras för
att fler människor ska kunna ta del av den tilltänkta arbetsmarknaden.
Alla människors rätt till ett demokratiskt samhälle finns inte idag, = diskriminerande.
Under diagram 1 befolkningsprognosen skrivs det: Bostadsmarknaden för utsatta grupper är svår, för
de utsatta grupperna. Det är ju lagar i Sverige som gör att det finns utsatta grupper, och att det skulle
skapa arbetstillfällen, då måste en mängd lagar ändras innan det kan bli en verklighet.
Kommentar: Noteras
Bostadsplaneringen i detaljplaner: varför byggs LSS-boenden på ”otillgängliga och avsides platser”
långt från service som vi som bor i andra bostäder i Ale kommun har nära oss?
Kommentar: Synpunkten förmedlas till berörd sektor.
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Demografiska utmaningar:
I Ale beräknas antalet personer över 80 år öka kraftigt de närmsta 10 åren, därefter minska.
Tillgängligheten i kommunen måste öka så att fler äldre kan bo kvar hemma. Om det ska bli
verklighet måste allt vara 100% tillgängligt, allt som ska byggas nytt måste byggas helt enligt lagen
och ombyggnader byggas om helt enligt lagen. Byggprocessen måste bli bättre än vad den är idag.
Brister i tillgänglighet som finns idag har funnits länge i Ale kommun.
Kommentar: Noteras.
Om allt är tillgängligt till 100% undviks en del av de olycksfall som inträffar p g a brister i
tillgängligheten. Det blir då mindre olycksfall och lägre kostnader i vården.
Kommentar: Noteras.

1.4 Framtidsbild för Ale 2050 – Tillsammans mot en hållbar framtid
Ungdomsrådet:
Vi vill att Ale ska vara en plats där barn kan växa upp trygga och säkra, att det är familjevänligt och
mycket kulturellt, med till exempel kulturskola och idrottsföreningar. Vi vill att det ska vara en riktig
familjekommun. Det är viktigt att det är en plats där ungdomar kan träffas och lära känna varandra.
Vi vill att Ale ska bli ett ”community” och kännas som en riktig kommun, med gemensamma firanden,
Ale outdoor, kulturdagar med mera. Vi vill inte att till exempel Surte och Nödinge ska kännas som två
olika städer, utan att Ale ska kännas som en riktig kommun.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Sverigedemokraterna:
Vi anser att visionen som målas upp är för färgad med ett självändamål om ett invånarantal 52 000
invånare. Vidare beskrivs utformningen av våra framtida samhällen och i grafiken med fula och
intetsägande huskroppar. Vi inkommer med synpunkt att inte skapa samhällen med alltför höga
huskroppar som ger ett opersonligt och kallt intryck. Vi vill inte se fler höghus likt miljonprogrammen.
Kommentar: Noteras.
Centerpartiet:
Under utmaningar och utgångspunkter talas om urbanisering och att ”allt fler människor flyttar in till
städer och storstadsområden”. Vi menar att detta inte för Ales del – och heller inte för stora delar av
Sverige generellt - är en riktig beskrivning. Urbaniseringen består snarast i att den största tillväxten
av befolkning sker i samhällen och städer, men inte för den skull på bekostnad av att landsbygden
avfolkas. I Ale upplever vi ett tryck på att få bo såväl i våra samhällen som på vår landsbygd och detta
är ett viktigt perspektiv att ha med sig även om den största befolkningsökningen kommer att ske i
våra huvudtätorter. I t ex 3.2 talas om ”de två huvudorterna” och om vi med ”huvudtätorter” i 3.1.2
menar fler orter än dessa bör detta förtydligas. Kanske är det här tätorter som avses och då bör det
tydliggöras.
Sedan arbetet med ÖPn började har vi drabbats av en pandemi som möjligen kan förväntas påverka
vårt beteende över tid och hur vi vill bo och verka. Det är ännu för tidigt att dra några långtgående
slutsatser, men det bör i inledningen finnas ett resonemang kring detta i inledningen och att
effekterna av detta inte kunnat beaktas i ÖPn, men kan innebära en annan utveckling än antaget i
ÖPn.
Kommentar: Noteras.
Liberalerna:
Liberalerna anser att det är olyckligt att översiktsplanen så tydligt tar avstamp i de befintliga
tätorterna. Vi ser redan idag att de tidigare separata tätorterna i vår kommun allt mer växer samman
och denna utveckling lär fortgå. Vi hade gärna sett att ÖPn behandlade fler orter som en
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sammanhängande tätort, till exempel Skepplanda-Älvängen. Vidare anser Liberalerna att ÖPn tydligt
bör peka ut att Ale ska ha en centralort istället för två, som är fallet i dagsläget.
Kommentar: Noteras.
Naturskyddsföreningen:
Naturskyddsföreningen lyfter i sitt yttrande att ”två av de allvarligaste hoten mot människans välfärd
är förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna”, och att ”social och ekonomisk
hållbarhet” ”står och faller med den ekologiska hållbarheten. Den yttre ramen för hållbarhet utgörs
av välfungerande ekosystem som levererar ekosystemtjänster. Avgörande för detta är att den
biologiska mångfalden inte utarmas, vilket vi ser att den nu gör både globalt och i Ale kommun.”
”I ljuset av det ovannämnda måste man kunna ha förväntningar på Ale ÖP 2021 om en
riktningsändring i samhällsplaneringen med ökat fokus på det existentiella.”
Föreningen kommenterar att tillväxt ”måste kunna ske utan att förutsättningarna för välfungerande
ekosystem försämras. Det är till och med så att en fortsatt tillväxt inte får stå i strid mot de
förbättringar som måste till och som kommer till uttryck i de 16 nationella miljökvalitetsmålen.”
Intressekonflikt lyfts fram och kommenteras ”I den prioritering som ändå kan skönjas är det i
huvudsak traditionell planering av mark och vatten som presenteras och få inslag av hur man konkret
ska kunna förstärka ekosystemtjänsterna. Jordbruksmark ska vi undvika att ta i anspråk för
exploatering, men om man inte hittar annan mark så får ändå jordbruksmark tas i anspråk.
Naturvärdena ska värnas men det är ändå ok att ta det som behövs för att exploatera, bara vi sparar
de finaste värdena.”
I yttrandet föreslås att ” Ale kommun övergår till att jobba aktivt med skadelindringshierarkin där
man först och främst ska hitta sådana lösningar som gör att påverkan inte uppstår, i andra hand
vidtar skyddsåtgärder för att minimera de negativa effekterna och i sista hand vidtar full
kompensation för de förluster som ändå görs. Vi föreslår Ale kommun att bygga upp en
kompensationsbank av åtgärder som kan utföras i de fall en skada inte kan undvikas”
Kommentar: Noteras.
Sektor Samhällsbyggnad:
Intentionerna med framtidsbilden skulle dock kunna föras in, konkretiseras och exemplifieras i
styrdokument tydligare.
Kommentar: Noteras.

Allmänna synpunkter
Centerpartiet:
Generellt skulle en konsekvent användning av ortsbegrepp vara bra och tjäna på att definieras.
Kanske lämpligt med definitioner av begrepp någonstans i inledningen där bl a nedanstående
begrepp definieras. I de fall det är rimligt, t ex huvudtätorter och tätorter, bör en uppräkning göras
för att inte missförstånd ska ske. Benämningarna ska sedan användas konsekvent genom planen.
Huvudtätort/er – är detta bara Älvängen och Nödinge eller alla stationsorterna?
Tätorter – vilka orter benämner vi tätorter – bör kunna räknas upp.
By eller bybildning – om vi använder ordet by eller variant därav, vilket är bra, kanske detta
definitionsmässigt bör skiljas från t ex sammanhållen bebyggelse via någon form av definition.
Sammanhållen bebyggelse – definiera.
Kommentar: Texten ses över.
Sektor Service:
För att undvika kostsamma tillfälliga lösningar av verksamhetslokaler, som exempelvis skolor,
förskolor och LSS-boenden är det av stor vikt att förutsättningar för denna typ av bebyggelse
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finns med i den översiktliga samhällsplaneringen. Vid bedömning av lämplig placering av
verksamhetslokaler är det också avgörande att den översiktliga planeringen tar hänsyn till
helheten från säkra skolvägar och kollektivtrafik till socioekonomiska aspekter och
förutsättningar för ett hållbart byggande utifrån byggtekniska lösningar, miljö och möjligheten
till flexibelt nyttjande.
Sektor service bedömning är att samrådshandlingen tagit hänsyn till samtliga ovan nämnda
faktorer och handlingen därmed skapar goda förutsättningar för en långsiktig lokalförsörjning.
Kommentar: Noteras
Sektor socialtjänst:
Sektor socialtjänst gör bedömningen att sektorns målgrupper är väl representerade i den
framtagna planeringen. Stor vikt läggs vid planering av nya bostäder för att möjliggöra och
tillgodose behov för befolkningen som helhet, där äldre och personer med funktionsvariationer
särskilt nämns som prioriterade grupper. Sektorn vill även påtala att översiktsplanens benämningar
av målgruppen inom funktionsstöd bör renodlas till personer med funktionsvariationer.
Kommentar: Noteras. Texten redigeras.
Föreningsrådet:
Ha en enhetlig benämning när man pratar om personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation
– se till att använda samma benämning i hela dokumentet och förtydliga gärna inledningsvis vad man
menar med begreppet som man väljer att använda sig av.
Viktigt att inkludera föreningslivet i texten i större utsträckning, och lyfta fram vikten av att ha
möjlighet att utöva och vara delaktig i föreningslivet. Detta innebär inte att allt ska vara möjligt att
göra på varje plats, men det behöver finnas en tydlig idé kring hur vi skapar ett brett utbud av kultur& fritidsaktiviteter i kommunen.
I texten nämns Jennylund som ett område för större evenemang och aktiviteter. På vilket sätt menar
man och vad är det för aktiviteter man tänker sig? Önskvärt med en tydligare bild av detta.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till berörd sektor.
Synpunkter från enskilda:
”Undvik ordet ’smarta’ då det inte längre har en positiv klang. Ersätt med ’kloka’ eller ’genomtänkta’.
Möjliggör arbete i eller i närheten av bostaden. Nyttja digitala lösningar.”
Kommentar: Noteras
”Hur har Barnkonventionen arbetats in i förslaget? Efterfrågar ett större fokus på hur förslaget
påverkar barn och unga och hur de har varit med i framtagandet av förslaget.”
Kommentar: Barn och unga är utpekade som särskilt prioriterade grupper. Innan pandemin
genomfördes ett par workshops med ungdomar. Därefter har ett material tagits fram som skolorna
har arbetat med. Vissa klasser har skickat in synpunkter i form av bilder. Ungdomsrådet har skickat in
ett yttrande.
BEFOLKNINGSMÅLET
Synpunkter från enskilda:
I ett relativt stort antal anonyma yttranden förs ett resonemang om att befolkningsmålet borde ökas
till allt mellan 70 000 och 100 000 invånare år 2050.
”Det bör inte vara som mål att antalet invånare i Ale skall öka. Jag har svårt att se varför tillväxt av
befolkningen skulle vara till gagn för Ale Kommun? I enlighet med den framtida visionen i pkt 1,
kommer många idag än så länge självklara uppgifter att succesivt försvåras. Ju större befolkning
desto mer svårlösta problem ställs vi inför.”
Kommentar: Noteras
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Del 2 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
KARTREDOVISNINGEN
Länsstyrelsen:
För att lättare bedöma de föreslagna utvecklingsområdena ser Länsstyrelsengärna att kommunen
kompletterar kartredovisningar i översiktsplanen med nedanstående underlag:
• Hänsynsområden kring transportleder för farligt gods (väg, järnvägoch farled).
• Översvämningskartering för sjöar och vattendrag.
• Resultatet från den pågående skyfallskarteringen.
• Kartering för värmeöar om det finns.
• Räddningstjänstens insatstider eller en hänvisning till var dessa kan hittas.
Kommentar: Värmeöar nämndes i ett resonemang kring vikten av att vara uppmärksam på att
värmeöar kan uppstå i tät bebyggelse. Det finns alltså inga värmeöar att redovisa. I övrigt
kompletteras kartredovisningen enligt ovan.
Alebyggen:
Det inledande kartmaterialet är överblickbart i de utvecklingsområden som identifieras. De centrala
ytor, nära pendelstationerna i Bohus, Nödinge och Älvängen, där det för närvarande bedrivs
detaljplanearbeten och kommande byggnation i huvudsak skall koncentreras, beskrivs och definieras
dock inte närmare. I ÖP hänvisas till FÖP Nödinge och pågående arbete med FÖP Älvängen men det
är i dessa ytor som kommunens tillväxt kommer att ske, vilket på ett tydligare sätt skulle kunna
belysas.
Alebyggen anser generellt att planen behöver vara väsentligt distinktare i det strategiska vägvalet
kring orternas utveckling. Det är även av central vikt att definiera vilka utvecklingsområden som skall
prioriteras på väg mot 2050, så att den långsiktiga planeringen för genomförande tydliggörs. Om ÖP
endast beskriver en målbild men inte på vilket sätt som denna nås, riskerar fokus att splittras eller
skifta över tid. Ett splittrat fokus ger mindre kraft i genomförande av det som bör prioriteras, och
skiften över tid ger tidsspillan och en osäkerhet för de parter som skall delta i förverkligandet av
planens ambitioner.
Kommentar: Noteras inför kommande arbete med ny översiktsplan eller planeringsstrategi.
Sverigedemokraterna:
Märk ut Risveden och Vättlefjäll istället för att enbart märka med grön färg. Vita fläckar där det idag
är natur. Det borde framgå att det är skog och natur.
Kommentar: Kartan kompletteras.
Moderaterna:
Områden i ÖP som är markerade som "utredningsområde" resp "utvecklingsområde" bör definieras
både bättre, mer ingående och kanske annorlunda. Utvecklingsområde kan tex vara områden där vi
har tydlig avsikt att i närtid utveckla medan utredningsområden är intressanta områden som behöver
"utredas" för att fastställa omfattning, täthet och innehåll. I ÖP så förstår man inte skillnaden mellan
dessa områden, vare sig vad gäller intention, innehåll eller tidsaspekt - som exempel kan nämnas
området öster om golfbanan i Nödinge.
Pendelstationer markeras tydligare för att visa betydelsen för närboende, kan påverka framtida
beslut om ev nedläggning av vissa stationer. Saknas ett färglager/raster för att särskilja dessa?
Grönkilar sparade (tex Rödjans väg) - varför är de särskilda från bef grönkilar (söder om Kilandavägen
i Nödinge - berget)? Innebär tätortsmarkeringen att vi tänker oss att exploatera bort dessa? Grönkilar
som bedöms vara av värde bör redovisas på samma sätt.
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Kommentar: Tätortsnära grönområden som bedöms vara särskilt viktiga att värna för att säkerställa
tillgång till närrekreation, dagvattenhantering med mera har en egen färg.
Samtliga teckenförklaringarna förtydligas. Pendeltågsstationerna markeras i karta.
Centerpartiet:
Definiera vad som i planen avses med ”säkerhetshöjande åtgärder” och reservat kopplat till detta.
Det är i nuläget otydligt och riskerar att skapa olika tolkningar. Att en tvärförbindelse genom Ale är
viktig framgår av materialet, men är vi anser att det bör tydliggöras att det på sikt ska bli en
trafiksäkrare väg med – åtminstone på vissa sträckor – möjlighet till parallell gång- och cykelväg,
säkra passager fram till hållplatser för kollektivtrafik mm.
Kommentar: Texten förtydligas.
Moderaterna:
Begravningsplatser för alla behov bör säkerställas.
Kommentar: För att kunna peka ut ny mark som är lämplig för begravningsplatser behöver frågan
först utredas.
Socialdemokraterna:
I den interaktiva kartan bör även vattenskyddsområden finnas inritade för att underlätta för den som
läser översiktsplanen.
Markanvändningskartan bör också peka ut områden för begravningsplatser som även tar höjd för
befolkningsökningen i kommunen.
Kommentar: Vattenskyddsområde finns under rubriken Natur- och kulturmiljövärden. Befintliga
begravningsplatser syns i kartlagret Pågående markanvändning. Begravningsplatser ryms inom
begreppet tätort. För att kunna peka ut ny mark som är lämplig för begravningsplatser behöver
frågan först utredas.
Miljöenheten Ale:
Naturvärden enligt naturvårdsprogrammet saknas i materialet (finns sedan 2007 och
arbete med nytt program pågår).
[liksom]
Ekologiskt särskilt känsliga områden enligt miljöbalken
Kommentar: Karta kompletteras med kartlager Unika naturvärden och Höga naturvården under
Natur- och Kulturmiljövärden/Naturvårdsprogrammet. I övrigt inväntas det nya
naturvårdsprogrammet.
Näringslivsrådet:
Utöver E45 och pendeln så är de öst-västliga vägarna av stor betydelse för både logistik och personlig
säkerhet. Exempelvis Skepplandavägen, Alingsåsvägen bör göras säkrare och underhållas bättre. Det
är ju kanske inte en kommunal fråga i första hand men påstötningar kan definitivt göras.
Kommentar: Ett flertal vägar är markerade som vägar där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs.
Naturskyddsföreningen:
Synpunkter framförs på redovisning av markanvändning i karta; gällande definition och utbredning av
naturområden och tätortsnära natur, brukbar mark på Göta älvs strandängar, och rekreationsområde
i anslutning till småbåtshamn i Nödinge inom riksintresse för naturvården. Ranneberget samt
skogsmarker nordväst om Hältorpssjön föreslås sparas som närrekreationsområde. Prästalund och
mark mellan Jennylund och Stora Mettjärn föreslås pekas ut som tätortsnära natur.
Kommentar: Noteras
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Sektor Samhällsbyggnad:
Den föreslagna mark- och vattenanvändningskartan skulle kunna utvecklas vidare och mer tydligt
koppla an till Ales utmaningar och strategier för att hantera dessa.
Ett mer tydligt fokus på pendelorternas utveckling och tätorternas utvecklingsmöjlighet skulle
förstärka planförslaget. Här ser sektorn att en fördjupning utifrån orternas olika förutsättningar
kommer att stärka planförslagets genomförbarhet. Förslagsvis kan planförslaget peka ut de områden
som är strategiska för att senare låta användningen konkretiseras genom andra strategiska
planeringsdokument. Det ligger också i linje med kommande lagkrav på att ha en aktuell
planeringsstrategi för kommande mandatperioder.
Kartan skulle också med mer tydlighet kunna visa när pågående markanvändning föreslås förändras.
Befintliga samhällen bör anges som möjliga förtätningsområden. Det bör också framgå om det ska
finnas områden för centrumutveckling/förtätning med bostäder med högre densitet och
service/handel/kontor och andra centrumverksamheter.
Vattenskyddsområde kommer sträcka sig över hela Göta älv och Ales samtliga tätorter, detta bör
planförslaget visa. Vidare skulle markanvändningskartan kunna utvecklas vidare med fokus på vilka
naturområden som ska skyddas och värnas.
Befintliga och planerade kraftledningar behöver redovisas och beaktas och riktlinjer för farligt gods
vid byggande invid E45:an där detta inte finns inom plan, bör utvecklas.
Slutligen vill sektorn betona vikten av att planförslaget harmoniseras med de fördjupade
översiktsplaner som finns och som är under framtagande, företrädesvis FÖP Nödinge och FÖP
Älvängen.
Kommentar: Kartan kompletteras med preliminärt vattenskyddsområde för Göta Älv, samt områden
med höga eller unika naturvärden. Text och karta kompletteras avseende kraftledningar och farligt
godstransportleder.
Synpunkter från enskilda:
”I Nol har användningsområde tätort markerats på nuvarande Tudor industriområde, både som
nuvarande och planerat i kartan. Jag vet att det pågår, och länge pågått, detaljplanarbete med att
ändra detta område. Det vore bra om det är tydligt om nuvarande typ av verksamhet
överensstämmer med översiktsplanen.”
Kommentar: Noteras

2.1 Pågående användning
Miljöenheten Ale:
Tämligen störande verksamheter har ritats in som tätort.
Kommentar: Avseende verksamhetsområde i Surte justeras kartan.
Det är oklart varför några specifika områden har pekats ut som tätortsnära natur medan
intilliggande likvärdiga områden med tätortsnära natur inte är markerade utan är
”vita”. Kända rekreationsområden saknas samtidigt som bergsslänter och
industriområden finns inlagda. Begreppet tätortsnära natur bör användas för områden
som är värdefulla för rekreation, friluftsliv, skolskogar eller biologisk mångfald, och
inte för att skapa buffertar mellan orterna. Här finns faktaunderlag som inte har tagits
tillvara.
Kommentar: Kartan justeras. I avvaktan på framtagande av grönstrukturplan används fortsatt
begreppet tätortsnära natur för områden i anslutning till tätorterna som bör skyddas från
exploatering.
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2.2 Föreslagen användning
GENERELLA SYNPUNKTER
Västra Götalandsregionen:
I planen föreslås att ny mark framför allt tas i anspråk i anslutning till befintliga tätorter och genom
förtätning i dessa. Västra Götalandsregionen vill understryka vikten av att dessa goda intentioner
genomförs i den efterföljande planeringen.
Översiktsplanen visar även tydligt på ambitionerna att utveckla ett mer transportsnålt och hållbart
samhälle, med goda förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt. Enligt Cykelpotentialstudien
som Västra Götalandsregionen tagit fram finns potential för att 10 % av invånarna i Ale kommun ska
kunna cykla till arbetet inom 20 minuter och 22 % kan cykla till arbetet inom 45 minuter med
nuvarande struktur. Som jämförelse kan nämnas att snittet för Västra Götaland är att 30 % av
invånarna kan cykla till sin arbetsplats inom 20 minuter.
Kommentar: Noteras
Socialdemokraterna:
I samband med exploatering av de utvecklingsområden som pekas ut behöver planeringsarbetet utgå
ifrån hur man bäst kan ta tillvara på och utveckla befintliga grön och blå strukturer. Dels för att
tillgängliggöra dessa till Aleborna samt för att tillskapa ytterligare ekosystemtjänster.
Kommentar: Noteras
Miljöenheten Ale:
Flera områden med markanvändningsförslag har motstående intressen som kan påverka eller
omöjliggöra exploatering, t ex kraftledningar, miljökvalitetsnormer, jordbruksmark eller
strandskydd. Dessa motstående intressen redovisas inte och det finns ingen motivering till
varför områdena ändå bedöms lämpliga för ett visst ändamål. Det är mycket möjligt att en del
av eller delar av områdena är möjliga att bebygga, dock saknas motivering och djupare
analys.
Bostäder och verksamheter har ritats in över kända komplicerade markföroreningar.
Kommentar: Motstående intressen utreds och värderas innan planering startar.
DHR:
I detaljplanearbetet ska alla delar av ett arbete med planering skapas demokratiskt. T ex LSSboenden och gruppbostäder ska INTE placeras på otillgängliga platser där kommunikationer och
service är omöjliga att nå för alla.
Kommentar: Noteras
Synpunkter från enskilda:
I flera yttranden framförs åsikten att orter ska ”byggas ihop”. Bland annat Nödinge med Nol och
Älvängen med Alafors.
Kommentar: Noteras
”Omfördela/sprid kommunala plusvärden till olika platser i kommunen för att vara intresseväckare
(för utombys betraktare) och kommersiellt attraktiva företeelser/katalysatorer (för kommunens
invånare/företag/organisationer/kommunal förvaltning). Nya kommunhuset till den nästan halvdöda
citykärnan i Älvängen. Kommersiellt nav 1 och golfbana i Nödinge. Kommersiellt nav 2 och kommunal
organisation I Älvängen. Nya bron i Nol. Slalombacken kvar. Surte = ………? Bohus = ………….? Alafors.”
Kommentar: Noteras
”Det sker för lite tillvaratagande av området kring älven. I dagsläget är det främst industrier som
håller till där. Man bör avveckla industrierna på sikt kring "älven-området" för att kunna ta i anspråk
denna mark och utveckla promenadstråk, alléer i kombination med bostadshus.”

18(88)

Kommentar: Noteras
”För att lyckas med översiktsplanen behöver nya matarleder fortsättningsvis färdigställas innan
nybyggnation startar upp. Vi vill inte ha ett nytt Starrkärrsvägen-scenario där varken buller eller
säkerhet efterlevs enligt gällande normer och lagar.”
Kommentar: Noteras
”Med mitt intresse för framtidsfrågor samt rapporter om livsmedelsproduktion/befolkningsutveckling så vill jag mycket starkt framhålla behovet av att skydda ALL åkermark – i synnerhet den
som ligger nära tätorter. Om denna bebyggs ökar behovet av livsmedel för dessa nya alebor, medan
möjligheten att producera livsmedel samtidigt minskar. ”
Kommentar: Noteras
”Jag anser att kommunen skall respektera äganderätt av fastigheter skog och mark. Det är inte
rimligt att kommunen skall detaljstyra hur människor skall använda sin egendom.
Vårda allemansrätten genom att respektera äganderätten”
Kommentar: Privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde innebär inte ett krav på att
marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.
”Har absolut inte något emot utbyggnationer av bostäder och verksamheter, utan snarare välkomnar
det. Vad som då är oerhört viktigt i samhällsplaneringen innan man sätter spaden i marken för
bostäder, är att sätta sig ned och räkna på behovet av all slags samhällsservice, men framförallt för
skola och förskola. Barnen är vår framtid!
För jag som engagerad medborgare höll på att tappa hakan när jag på ett ortsutvecklingsmöte insåg
att man i Ale kommun, inte utrett behoven/haft statisk över årskullar av barn i förskolan upp till
skolan sen knappt 10 år tillbaka. Jag blev mörkrädd och förstod därför varför det ser ut som det gör.
Här behövs verkligen ett helhetsomtag och framtidsplanering.”
Kommentar: Noteras
”Det finns markanvändning för vägar, där regelverket hanteras av Trafikverket t ex Norra
Kilandavägen. Som medborgare bollas man hit och dit. Ansvarsgränsen är oklar, typ i diket.
Tycker att kommunen skall ansvara för alla som har ”gatukaraktär, så att eventuella problem kan
lösas inom kommunen.”
Kommentar: Noteras
”Överdäcka motorvägen nära pendelstationerna med inriktning på kontorsverksamhet.
Om framtidens bilar är eldrivna kan bostäder också bli aktuella. Buller måste i så fall reduceras
maximalt.”
Kommentar: Noteras
”Om Ale kommun har en alltför strikt hållning i markfrågan så försvåras förtätningen runt Ales
samhällen.”
Kommentar: Noteras
”Ett annat ställningstagande som duckas duktigt för är frågan om jordbruksmark, där det inte finns
någon uttydbar linje. I Bohus som har kommunens bästa regionala kollektivtrafik ska den lilla snutten
jordbruksmark vid Vinningsbovägen kvarstå, (får väl antas utifrån hur kartmaterialet ser ut) men i
Skepplanda (och Älvängen) är det visst väldigt strategiskt att bygga industriområde på den väl
sammanhållna jordbruksmarken som logiskt sett borde vara bra mycket mer lättbrukad och av större
betydelse för framtida livsmedelsförsörjning.”
Kommentar: Noteras. Jordbruksmarken ska värderas i kommande utredning.
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BOHUS OCH SURTE
Länsstyrelsen:
I Bohus och Surte föreslår kommunen två större områden för tätortsutveckling i och på gränsen till
Vättlefjälls riksintresseområde för friluftsliv. Kommunen måste visa att detta är möjligt utan att skada
riksintressets kärnvärden. Kommunen behöver också överväga om och motivera varför
utredningsområdet till så stor del placeras inom riksintresseområdet. I Vättlefjäll är friluftslivet
omfattande. Riksintresset berör fler kommuner än Ale, därför krävs det också mellankommunala
överväganden och samordning för att säkra riksintressets värde.
Kommentar: Utredningsområdena justeras så att de inte ligger inom riksintresseområde. Texten i del
2 under Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden kompletteras med beskrivning av
kommunens intentioner för varje utpekat område. Komplettering av texten med Göteborgsregionens
strukturbild där Vättlefjäll och Risveden är en viktig grön kil för friluftslivet.
Synpunkter från enskilda:
”Vi skulle gärna att fastigheterna Ale Skårdal 5:30 och Ale Skårdal 5:31 kommer in i Översiktsplanen
2021 som nya bostadsområden.”
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
”Det är bara ÄLVÄNGEN och NÖDINGE som gäller i den här planen. Här behöver ni tänka om! Det var
otroligt lite för Bohus/Surte t.ex. som tillsammans är större än ÄLVÄNGEN.
Som skattebetalande Bohus-bo blir jag otroligt besviken när jag läser detta. Vi har flera behov även i
Bohus. Skolan behöver byggas ut, tomter för villor behöver frigöras, lekplatser byggas, (den enda
nuvarande kommunala i Bohus är ett skämt, en gammal stackars sandlåda o en gunga, många
villaträdgårdar har bättre lekplatser), Bohus centrum behöver renoveras m.m.”
Kommentar: Noteras. Översiktsplanen hanterar inte innehållet i redan detaljplanelagda områden.
”En uppfräschning av Bohus centrum behövs i form av byggnad eller fasadändring för att locka mer
personer till Bohus.
Uppe på Sandliden på den öppna ytan bör ett grönområde byggas för rekreation, i form av lekplatser,
utegym, tennisbana/basketbana/padelbana/GYM. Även skapa ett promenadstråk som ansluter mot
Jennylunds idrottsanläggning. Vintertid skulle man även kunna ordna med en skridskobana av öppen
karaktär och även skapa en vintermarknad med tillfälliga stånd. Sommartid skulle ytan även kunna
användas för bilbio.
Skapa en gågata längs med Sandliden då det är många barn som passerar där dagligen mot
Jennylunds idrottsanläggning och en säker och upplyst passage behövs längs med vägen.”
”Generellt behövs det fler lekparker i Bohus.”
”Rusta upp Bohus Centrum”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Dock behöver det klargöras att kommunen inte har rådighet över
privata fastigheter utan det är fastighetsägarnas roll. Synpunkterna om olika aktivitetsområden
förmedlas till Kultur och fritid.
”Vi saknar säker skolväg för barnen längs Rördalsvägen. Från Jennylund och hela vägen upp till
soptippen är vägen kraftigt trafikerad av last/sopbilar som har en hastighet på 70 km/h.
Jag önskar en cykel/gångväg för att säkert kunna skicka mina barn på cykel till skolan. Om detta är
långt bort i planerna önskas sänkning av hastigheten samt tydlig uppmärkning att skolbarn finns på
vägen. Det är bara en tidsfråga innan någon blir påkörd.”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Rördalsvägen, från Jennylund till kommungränsen mot
Göteborg, har enskilt huvudmannaskap.
”Tänk vad härligt det vore om Gamla Djurparken rustades upp och det blev någon liknande form av
Slottskogen. Och då i anknytning till nya ridhuset med dess konferenslokaler mm.
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Göra i ordning Jennylunds idrottsplats och hitta användningsområden till de gamla grusplanerna. Just
nu ser det väldigt tråkigt ut uppe på Jennylund.”
Kommentar: Noteras
”Mitt förslag är att möjliggöra för bostadsbyggnation på bergkrossen i Vikens mark när deras
täktverksamhet löper ut. Jag vet inte hur länge de har möjlighet att fortsätta med bergtäkt kanske till
efter ÖP har löpt ut. Detta skulle också kunna möjliggöra byggnation fortsatt på områden från Viken
hela vägen upp till Jennylund. Även byggnation öster om Jennylund i den gamla sandtäkten och
djurparken.”
Kommentar: Noteras.
”Mellan Surte och Bohus finns det markerat tätortsnära natur. Där vistas inga människor nästan. Bra
ställe att bygga.”
Kommentar: Noteras
”Bygg ut Surte söderut ner mot kommungränsen mellan Ale och Göteborg, bygg ut Surte öster ut till
Surtesjön. Central Nödinge kan förtätas och byggas om samt byggas ut norrut i åkeriområdet samt
väster om motorvägen och järnvägen där man kan ha station för - Pendeltåg både ovan och under
mark (läste i DN att man ska bygga tåg från Surte till Oslo), linbana och bussar.
Kommentar: Noteras
”Orten Bohus har stor potential - bygg ut österut i området mellan Viksjön, Bohus Höjd och det nya
området väster om soptippen. Bohus Centrum borde förtätas, byggas ut söderut till Bohusskolan och
öster om klorvägen. Orten borde byggas ihop med Nödinge norrut.”
Kommentar: Noteras
”För ett par år sedan var en göteborgare på besök hos mig i Bohus och sa: tänk om kommunen kunde
flytta Akzo Nobel och istället bygga bostäder här, hur fint skulle det inte bli?”
Kommentar: Noteras. Nouryon har tillstånd från staten som löper utan tidsavgränsning.
”Idrottsplatsen i Surte flyttas till lek- o sportparken, mitt i Surte vid pendelstationen. En utveckling för
hela Ale kommun. En guldklimp för Surte. Vid f.d. Surte IP utvecklas kommunens största
bostadsprojekt.”
Kommentar: Noteras
”Jordfallsbron är en mardröm att ta sig gående eller cyklandes genom då den är helt felkonstruerad.
En lösning för de oskyddade trafikanterna måste till. Eftersom vi Bohus handlar, jobbar, tränar och
går i skolan i Kungälv måste förbindelsen finnas kvar även efter Jordfallsbrons existens. Men det
behöver kanske inte vara i formen av genomfartsled. ”
Kommentar: Noteras.
”Och utredningsområden som redan utretts flera gånger och inte bedömt genomförbara, varför
ligger de kvar? (Och bara vissa men inte alla, det är ju väldigt märkligt. Känner mig lite förolämpad
över att Bohus skans tydligen är så väldigt mycket omöjligare än Alehöjd eller Brandbobergen eller
Vadbacka 2:57 m.fl. Vad har ni egentligen emot att utveckla Bohus. Senaste
bostadsförsörjningsprogrammets prognos för Bohus är 10 tillkommande bostäder på fem år! På
riktigt! Det är ju skandal.”
Kommentar: Noteras.
”Så lite om det som berör mig närmast. Bohus, uppskattar mycket att Åsen ligger utlagd som område
för närrekreation även om det är lite onödigt att ha med Lilla och Stora Viken och snålt att det inte
kopplas ihop med Västsluttningen av Vättlefjäll (gamla dragningen av Hållsdammsleden). Tycker att
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bäckravinen längs naturstigen och de östra branterna av Åsen där korparna häckar, Björkekärrs äng
och bäckravinen ner mot Stora Viken borde läggas ut som kommunalt naturreservat och
vattendraget (ok, diket) mellan de båda bäckarna borde restaureras. (Fast jag vet inte om det är till
våtmark eller en naturligare bäckfåra). Ta ställning till om delar av jordbruksmarken vid
Vinningsbovägen kan tas i anspråk för bebyggelse, i alla fall närmast Alkalievägen och Bäckvägen (och
ja, jag förstår att geotekniken är usel och att bäckravinen måste fredas). Det skulle också kunna
utredas om marken mellan Björkekärrsäng och Alekrossen samt Alekrossen, eventuellt kopplat mot
Stenkil skulle kunna vara lämpligt för bostäder, även om det är i längsta laget till pendeln så är
Vinningsbovägen en fin cykelväg. Tackar för utpekandet av Jennylund som porten till Vättlefjäll,
skulle vilja se Jennylund som utvecklingsområde för besöksnäring samt att det utreds om det är
möjligt att förtäta med bostäder i anslutning till området, särskilt delar som är förorenade i och med
att det finns statliga bidrag att söka. Kraftledningar och ställverk behöver redovisas i kartan som
viktig teknisk infrastruktur.”
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.

Utredningsområde Surte

Moderaterna:
Vi är öppna för att förlänga utvecklingsområdet i Surte (på bergskanten) både åt norr och i söder.
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Synpunkter från enskilda:
”När det gäller marken i Surte som ni föreslår till bebyggelse så är vi flera som tycker att ni ska hitta
någon annan mark. Anledningen till detta är att idag så finns det 2st hästgårdar inom området och
fantastisk skog som används av väldigt många. Det är väldigt härlig skog med många människor som
är ute med sina djur och går.”
”Att ta marken i anspråk för att göra bostäder vore samma sak som att förstör vårt mysig samhället
Surte. Så vi vill inte att ni rör denna marken som är inringad på bifogad ritning. Sedan så tycker vi att
ni kunde ha pratat med oss som äger marken innan ni hittar på något som det här och lägger upp det
på nätet. Vi kommer inte att släppa marken bara sådär.”
”Jag hoppas att man kan låta de fina naturområdena på berget vara fredade från exploatering.
Dessa tillför ett stort värde till oss Surtebor/folk utifrån som besöker Vättlefjäll!
Undrar varför man inte tar tag i glasbrukets gamla industriområde där marken faktiskt är platt och
försöker göra något bra av den?”
”Översiktsplanen över södra Surte är att förstöra den sista andningspunkten i Surte om de planeras
att bygga bostäder uppe i den unika naturen som finns runt fågeldammarna och vallarna.”
”Detta område borde inte vara ett alternativ engång. Fågeldammen och runt vallarna är ju dit vi i
Surte går till med våra barn och skolan har sina friluftsdagar och de kommer Ale-bor från hela
kommunen hit. Det finns ju inte några andra grönområden här i Surte.”
”Såg eran översiktsplan för att bygga bostäder uppe vid fågeldammarna i Surte. Vad är poängen med
att bygga bostäder där och förstöra naturen? Skulle det inte vara bättre att riva de gamla obebodda
lokalerna nere i centrum, och bygga nya bostäder där? Längst med hela 45 vid finns yta och gamla
ruckel att bygga på utan att riva skog och natur?”
”När det gäller marken i Surte som ni förslår till bebyggelse så är vi flera som tycker att ni ska hitta
någon annan mark. Anledningen till detta är att idag så finns det 2st hästgårdar inom området och
fantastisk skog som används av väldigt många. På den ena hästgården är jag uppväxt på och
tillbringat mycket tid på den andra. Är väldigt mycket uppe på gårdarna även idag och rider.
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Det är väldigt härlig skog med många människor som är ute med sina djur och går, och fantastisk att
rida i. Jag vill ha den som den alltid har varit. Det är fantastiskt att kunna ha 2st gårdar så nära och att
man bara kan gå en lite bit för att uppnå den lantliga miljön, och för att uppleva friheten och för att
rida. Skogen inom området sköts väldigt bra och värnar till mångfalden som även ni vill värna om.
Att ta marken i anspråk för att göra bostäder vore samma sak som att förstöra vårt mysig samhället
Surte.”
” Hej, jag vill lämna min åsikt angående bygget hos oss uppe vid Fågeldammsvägen Surte.
Jag och min man flyttade hit 2019 då vi köpte första "gården" på vägen. Det gjorde vi enbart för de
fina omgivningarna och läget samt att jag kunde ta med mina hästar och ha dem här hemma!
Jag vill inte att det byggs här uppe, utan jag som vi andra här vill att våra djur och vi själva ska få ha
lugn och ro. (Anledningen till varför vi valt att bosätta oss just här!) Om somrarna är det tillräckligt
med spring här ändå. Vore förskräckligt bygga bostäder i denna vackra natur vi har utanför huset.”
”Jag har nu granskat den digitala kartan och läst översiktsplanen, dock framgår det inte vad som är
tänkt med ’utredningsområde tätort’ i Surte, norr om fågeldammarna. Jag som är markägare inom
utredningsområdet har ej för avsikt att upplåta mark, och jag vet att mina grannar har liknande
uppfattning. Kvar är alltså Kommunens egen mark vilket dessvärre är mycket sämre placerat än våra
marker med avseende på ’Hälsa och säkerhet’ samt ’Natur- och kulturmiljövärden’.”
”Jag ogillar planen att skapa ett förtätningsområde mellan fågeldammarna och vallarna i Surte. Jag
tror att det hade varit negativt för samhället i stort och framför allt för naturområdena.”
Kommentar: Utredningsområdet minskas. Det behöver också förtydligas att privatägd mark som
pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om
markägaren så vill kan det prövas inom ramen för översiktsplanens intentioner.
”Jag vill bara säga att som Surtebo så ser jag med glädje att en förhoppning finns om att även bygga
mer här i Surte! Jag säger JA!”
Kommentar: Noteras

Utvecklingsområde verksamheter Bohus

Miljöenheten Ale:
Utpekat nytt område för verksamheter har i norra delen kvar naturliga strandkanter mot Göta
älv. På andra sträckor längs älven har de naturliga stränderna till stor del försvunnit på grund
av strandskoningar. Att ytterligare påverka de naturliga strandkanterna vid Göta älv är
sannolikt inte förenligt med miljökvalitetsnormen för Göta älv, med strandskyddet, med
riksintresset för naturvård eller med tänkt vattenskyddsområde. Skredrisk och
översvämningsrisk är också stor längs älven.
Kommentar: Verksamhetsområdet är redan ianspråktaget, detaljplan saknas.
NÖDINGE
Länsstyrelsen:
I södra delen av Nödinge planerar kommunen för två utvecklingsområden av tätorten. Båda dessa
områden ligger delvis inom riksintresse för naturvård. Ett av områdena ligger också inom riksintresse
för friluftsliv. I granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplan för Nödinge gjorde
Länsstyrelsen bedömningen att det finns goda förutsättningar att riksintressena tillgodoses om de
riktlinjer och rekommendationer som finns i fördjupning av översiktsplanen följs i kommande
detaljplanering. Samtidigt som det konstaterades behov av ytterligare utredningar av naturvärdena.
I översiktsplanen lägger nu kommunen till utvecklingsområden för bostäder i Hållsdammsbäckens
dalgång, som är av riksintresse för naturvård, där fördjupning av översiktsplan föreslog oförändrad
markanvändning. Det ökar påfrestningen på miljön kring Hållsdammsbäcken. Kommunen behöver
visa att det inte påverkar möjligheterna att tillgodoseriksintressena på platsen.
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Kommentar: Utvecklingsområde vid Backa Stenkil minskas så att intrånget i riksintresset undviks.
Utvecklingsområde vid Hållsdammsbäcken justeras så att riksintresse för naturvård och strandskydd
inte påverkas. I text förtydligas intentionerna om att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt
med försiktig förtätning utefter Bräckans väg respektive Granåsvägen.
Synpunkter från enskilda:
”Bygg rejäla 4-6 vånings bostadshus: A.på Lidl-ytan, B.på södra delen (STC/pizzerian). Med plats för
kommersiella aktörer i bottenplan. Samt på berget bakom Kulturrum-komplexet, samt söder- och
norrut hur mycket som helst där plats finns/skapas.”
Kommentar: Noteras
”De centrala delarna av Nödinge har stora möjligheter att utvecklas en attraktiv kärna. Bygg ut
centrum från Backavägen i söder till Norra Kilandavägen i norr samt österut till Joel i svängen. Bygg
om klöverstigen till kvarterstad. Nödinge och Södra Nol borde byggas ihop. Området öster om
Golfbanan kan byggas ut till Dammekärr. Ale Höjd och området runt vimmersjön borde också
bebyggas.”
Kommentar: Noteras
”När det gäller att utveckla Nödinge centrum så är det en fin tanke, dvs att det skall bli någon form av
affärscentrum men med tanke på Kongahälla center och närheten till Bäckebol så kommer det att
vara svårt att få dit affärer. Redan nu så flyttar många affärer och i och med covid har många blivit
vana vid att handla på nätet vilket bara kommer utvecklas i framtiden. Att ha ett stort parkeringshus
nere vid torget kommer göra att det blir en mörk och skygg plats. Inte säker eller särskilt trevlig.”
Kommentar: Noteras

Utredningsområde Hållsdammsbäcken

Naturskyddsföreningen:
” För Hållsdammsbäcken dalgång kommenteras att ”södra halvan av området är av riksintresse för
friluftsliv och vattendraget är av riksintresse för naturvård. Området används i hög grad som
närrekreationsområde och är mycket naturskönt. Naturskyddsföreningen menar att detta område
endast tål en viss förtätning av bostäder på utvalda platser och inte i de södra delarna.”
Kommentar: Utvecklingsområde vid Hållsdammsbäcken justeras så att riksintresse för naturvård och
strandskydd inte påverkas. Tanken är att utredning får visa om och hur det är möjligt med försiktig
förtätning i området. Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av
kommunens intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och
utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
44 likalydande yttranden med sammanlagt 115 underskrifter har inkommit. Yttrandet redovisas
förkortat:
”Undertecknade som är boende, markägare, verksamma och dessutom engagerade för framtiden
gällande området Bräckans väg och Granåsvägen vill framföra följande.
Området klassificeras i förslaget till ÖP som utvecklingsområde för tätort vilket troligen innebär
omfattande bostadsbebyggelse.
Vi föreslår istället att området och hela Hållsdammsbäckens dalgång (kallad Nödinge dala)
klassificeras som tätortsnära kultur- natur- och rekreationsområde i småskaligt jordbrukslandskap
När Nödinges befolkning växer med nya bostäder krävs samtidigt, för att skapa ett bra och attraktivt
samhälle, att tätortsnära grönområden finns avsatta för nuvarande och kommande befolkning.
Dalgången är enligt oss ett mycket lämpligt tätortsnära grönområde som kan utvecklas ytterligare
med rätt åtgärder i form av utökat djurbete och ökad tillgänglighet t.ex. genom en promenadstig.
Dalgången kan dessutom utgöra en grön korridor och förbindelselänk mellan samhället Nödinge och
Dammekärrs- och Vättlefjällsområdet.”
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Kommentar: Synpunkten noteras. Avsikten med utredningsområde Hållsdammsbäcken är att
undersöka om det finns möjlighet till försiktig förtätning utefter Bräckans väg och Granåsvägen.

Utvecklingsområde Backa, Nödinge

Naturskyddsföreningen:
Gällande utvecklings-område tätort Lahallsåsen menar föreningen att jordbruksmark inte ska
exploateras och att bokskogen och de höjder som har fina utblickar ut mot älven inte ska bebyggas
utan istället pekas ut som närrekreationsområde (tätortsnära natur).
Kommentar: Detaljplanearbete pågår. Ett planförslag var på samråd 2016. Planarbetet var under en
tid vilande men är nu återupptaget.
Synpunkter från enskilda:
”Utbyggnaden av området vid Backa säteri både där drivingrangen ligger idag och bort mot
Vikadamm anser jag är helt felplanerad med tanke på vilken bebyggelse som behövs i Nödinge. När
Nödinge utvidgades förra gången så byggdes bostäder vid Backa säteri där de som planerade trodde
att pensionärer/golfare skulle flytta in vilket missbedömdes och det istället till största delen flyttade
in barnfamiljer vilket ledde till att det saknades förskolor.”
Kommentar: Detaljplanearbete pågår. Ett planförslag var på samråd 2016. Planarbetet var under en
tid vilande men är nu återupptaget.

Inre bilväg

”En ny inre bilväg mellan Nödinge och Nol planeras för att ge säkrare skolväg. I dag finns en bra GCbana där ny väg planeras samt Alevägen som lokal bilväg. Jag förstår inte hur en ny bilväg ger en
säkrare skolväg. Det är väl bättre med en GC-bana som oskyddade trafikanter kan använda?”
Kommentar: Vägreservatet flyttas österut.
NOL
Länsstyrelsen:
I översiktsplanen föreslår kommunen en ny broförbindelse norr om Nol för att på sikt ersätta
Jordfallsbron. Det finns behov av framtida nya broförbindelser över Göta Älv. Än så länge har inga
åtgärdsvalsstudier eller fördjupade utredningar genomförts. En ny förbindelse över Göta Älv med
anslutande vägar i ett läge norr om Nol berör många olika värden, däribland riksintressen och det
finns risk för skada på riksintressena.
Kommunen redovisar ett läge för ny bro över Göta Älv. Som nämns ovan har ännu inga
åtgärdsvalsstudier eller andra utredningar gjorts än, men det behöver redan nu framgå av
översiktsplanen att riksintresset för kommunikationer, sjöfart, berörs av ny bro.
Kommentar: Kommunen är medveten om att en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) behöver genomföras innan
läge för ny broförbindelse kan fastslås. I ÅVS för Bohusmotet som togs fram 2018/2019 står att Ale
kommun och Kungälvs kommun behöver spela in ytterligare älvförbindelse till VGR.
Utredningsområdet som redovisas i översiktsplanen är ett läge som Ale kommun och Kungälvs
kommun gemensamt ser som intressant. En ÅVS eller fördjupad utredning får sedan ta ställning till
om utpekat läge för bro är aktuellt eller ej. I detta arbete tas hänsyn till riksintresset för
kommunikationer, sjöfart.
Synpunkter från enskilda:
”Området öster om Nol, Brandsbobergen, borde byggas ut och upp längs Alingsåsvägen till
Hältorpssjön. Tudorområdet borde bebyggas och bli en del av Nol centrum. Det kan även förtätas
bland punkthusen med nya byggnader så att även det området blir en del av Nol centrum.”
Kommentar: Noteras. Brandsboberget är utpekat som utredningsområde tätort. Detaljplanearbete
pågår för Tudorområdet.
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”Vi vill också ifrågasätta varför norra "Sagoskogen", precis söder om Nol IP inte finns med som
tätortsnära natur i "Pågående markanvändning"? Det är ju trots allt en fin ingång till skogen och
kommer man norrifrån är det där man startar sin promenad/löp- eller cykeltur. Nolbarnen leker i
hela skogen, bygger kojor och cyklar etc. Genom att inte ta med det under rubriken "Pågående
Markanvändning" kan man istället ta med den delen av skogen som "Utredningsområde tätort" vilket vi anser grundar sig på en felaktig bild.
Kommentar: Karta justeras.
I visionen för andra orter med småbåtshamn, såsom Bohus och Surte, står det inskrivet att den skall
utvecklas och närheten/tillgänglighet till Göta Älv - varför kan inte detta göras någonstans i Nols
närhet?
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Varför måste Ale och Nol till varje pris växa, satsa på det kommunen har - fin natur och gör den
tillgänglig för de boende, det är därför man lockas av att bo här. Vår tolkning av Nols del av
översiktsplanen är tyvärr att bara för det inte finns några i dagsläget utmarkerade
rekreationsområden/friluftsanläggningar så kan det som finns och används utredas och byggas bort.
Kommentar: Noteras
Och när ni bygger, bygg hus som folk väljer att bo i av mer än ekonomiska skäl, inte vita, täta lådor. Vi
tycker att områden som Kärrvägen (radhus) och punkthusen i Nol med stora gröna ytor mellan husen
och inga bilar är ett föredöme (även om de börjar bli gamla). Förtäta försiktigt, ju fler man blir desto
fler "mellanytor" behövs.”
Kommentar: Noteras

Utredningsområde Brandsbobergen

Naturskyddsföreningen:
Gällande utredningsområde för Brandsbobergen påpekar Naturskyddsföreningen bland annat att
detta används som närrekreationsområde, att bebyggelse bör placeras i mindre områden med
mellanliggande närrekreationsområden och att miljöer med förhöjda naturvärden bör sparas.
Kommentar: Noteras
Företagarna Ale:
Översiktsplanens intentioner visar att Nödinge och Nol kommer att växa samman, även Alafors
kommer att bli en del av detta sammanlänkade område. För att detta ska bli verklighet behöver Ale
kommun bidra genom att anlägga de stora stråken av infrastruktur. Det skulle visa vägen för övriga
aktörer på marknaden. Ett av de viktigaste områdena i kopplingen mellan Nödinge-Nol och även
Alafors är Brandsbobergen. Detta är sedan länge ett utpekat område för bostadsexploatering och
borde definitivt följas upp. Initialt kommer det innebära höga exploateringskostnader varför det är
viktigt att kommunen går i fronten. Senare kommer intäkter från markförsäljning och
anslutningsavgifter till VA-system att ge kommunen återbäring, inte minst genom fler skattebetalare.
Kommentar: Noteras
Synpunkter från enskilda:
” Hur kommer det sig att man fortfarande envisas med att titta på Bransbobergen i ett stråk ner mot
Nödinge för bebyggelse när den utredning som gjordes (för nu många år sedan) tydligt pekar på att
det inte går att få ekonomisk bärighet i ett sådant projekt.”
”Att bygga bostäder i skogen där folk tar dagliga promenader blir otrevligt. Att det dessutom är
dyrare än att bygga på andra ställen är ju lite tråkigt. Ingen människa vill ha hus för de fina stigarna i
Nol finns. Bygg vad ni vill vid gamla Tudor men låt skogen vara. Tack.”
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”Jag noterar också att man planera utredning och exploatering i området längs berget mellan
Nödinge och Alafors, vilket inte går ihop med en önskan om att bevara naturområden. Man bör med
fördel fokusera på bebyggelse i områden som inte gör att ytan av skog och natur minskas. ”
”Att bebygga bergskanten mellan Alafors och Nödinge kommer bli dyrt och kommer att leda till stora
ingrepp på den stadsnära skogen i både Alafors, Nol och Nödinge. Frågan är om det blir ekonomiskt
lönsamt även utan att beakta de andra värdena? Det ska göras varsamt står det i översiktsplanen
men ingen bebyggelse där kan göras obemärkt. Terrängen är bergig och svårtillgänglig och stora
maskiner måste bereda väg för att bland annat installera vatten och avlopp och vägar. Det kommer
innebära att ekosystemen, djuren, insekterna, träden, örterna och berget kommer att påverkas och
många arter kommer att förlora sina hem. Människor som dagligen går där kommer förlora sin
skogspromenad och det kommer uppröra många Alebor.”
”Jag tycker att det är underligt att Brandsbobergen och skogen i Nol utreds som alternativ för tätort.
Det är väl ändå närheten till skog och natur som är det fina med Nol. Allmänhetens naturintresse
ökar tydligt för varje år enligt flera undersökningar och fler vill spendera mer tid i naturen.”
”Tycker absolut att Nol kan bebyggas till viss del med nya bostäder. Dock vill jag påpeka att många
Nolbor just väljer Nol för närheten till naturen samt lagom avstånd till Göteborg. Det inrutade
området som ev utreds för bostäder är ett otroligt vackert naturområde med stigar och vägar högt
upp på berget. Här finns den gamla gruvan och man kan även se snäckskal på sina ställen (havs
snäckor). Enormt trist om detta område skulle försvinna.”
”Jag tycker att Brandsboberget ska få vara obebyggt, det har stora naturvärden för oss som bor i Nol.
Det betyder väldigt mycket att kunna ta sej till skogen utan att behöva ta bilen. Vi är många, många
som promenerar, joggar, rastar hundar, plockar svamp och bär. De flesta barnen här i Nol har varit på
äventyr i skogen, alla har väl varit vid gruvan, eller hur? Snälla, bygg inte sönder vår skog.”
”Att förstöra området längs Lunnavägen och Brandsbobergen med industri och bebyggelse låter som
en bedrövlig idé med tanke på hur viktigt rekreationsområde det är för de som bor i området.”
”Jag vill ha kvar den fina naturen i Nol!”
” Ale kommun fortsätter att mot invånarnas vilja omvandla vårt gröna Ale till en stark del av
Göteborg, dvs betongförort med höghus. Varför skall vi få det sämre bara för att stadsplanerare och
arkitekter skall ha att göra? Allt bygger på en föråldrad syn om evig tillväxt, vilket Greta
Thunberg påpekat. Med hjälp av ord som förtätning, utveckling osv lurar ni folk, då det i själva verket
gäller överexploatering! How dare you? Sluta omedelbart att aktivt locka hit folk utifrån, och bryt
upp planen med bebyggelse Nödinge - Nol med 50 procent gröna områden.”
Kommentar: Noteras. Utredning får visa om och i vilken omfattning utbyggnad är möjlig.
”En annan synpunkt är att Kärrvägen och punkthusen redan har problem med att det är byggt på lera
med mycket vatten i marken. Skulle inte avverkningen av skogen och byggande av bostäder på
berget orsaka ytterligare avrinning ner i dalen och öka problemen med vatten i marken?”
Kommentar: Noteras. Dagvattenproblematiken i Nol är känd och måste utredas inför detaljplanering.

Broläge

Trafikverket:
I översiktsplanen finns ett utredningsområde för en ny broförbindelse över Göta Älv utpekat.
Trafikverket är eniga med kommunen om att det finns behov av en eller flera nya framtida
broförbindelser. Trafikverket har i nuläget inte genomfört någon utredning eller åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) över nya älvförbindelser, vare sig söder eller norr om den befintliga Jordfallsbron. Trafikverket
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kan därmed inte ta ställning till föreslaget broläge förrän en fördjupad utredning eller ÅVS har tagits
fram av Trafikverket.
Sverigedemokraterna:
Har kontakt och samråd skett med Trafikverket? Vi ser stor risk att stora områden beläggs med
byggförbud och utvecklingsförbud. Vad händer vid ett eventuellt nytt broläge med det gamla
broläget? Dagens broläge fungerar mycket väl för alla de som pendlar ut på Hisingen samt alla
transporter som kommer norrifrån via E45 och ska vidare ned till Göteborgs hamn. För dessa är det
befintliga broläget mer fördelaktigt.
Svenska stenhus:
Endast ett läge är markerat som utredningsområde för broläge, alternativa förslag behöver tas fram.
Kommunal mark inom detaljplan för Osbacken bör reserveras för att ha rådighet att möjliggöra ett
alternativt broläge. Ett broläge vid Osbacken kan anslutas högt på berg, likt Angeredsbron, vilket kan
vara positivt då det inte behövs långa ”påkörningsramper” som kan vara svåra att få plats med vid
Nolmotet om man tänker sig en högbro som skulle underlätta för sjöfarten.
Synpunkter från enskilda:
”Borde inte utredningsområdet för den tänkta nya broförbindelsen till Kungälv utökas norrut. På så
vis kanske man slipper gräva mer i kända fornlämningar och kan ta avstamp i berget vi gamla
Arlavillan för att lättare få höjd över järnvägen.”
”Placeringen av ny älvöverfart måste förankras med Kungälvs kommun innan den läggs in i ÖP. I
dagsläget har inte Kungälvs kommun återkopplat var dom önskar se en ny överfart.”
”Ny bro – utred först vilken trafik man räknar med skall använda en ny älvförbindelse innan man
målar in sig i ett hörn med avseende på placering av nämnda förbindelse. Skall bron avlasta
Jordfallsbron för trafik till /från Hisingen och Göteborg så bygg den nya bron när nuvarande bro. Skall
bron avlasta trafik från Norge till Jönköping, placera förbindelsen där den är mest effektiv.”
Kommentar: Kungälv och Ale kommuner har fått i uppdrag av Trafikverket i ÅVS Jordfallsbron att
enas om ett lämpligt läge för ny förbindelse över Göta älv. Kommunerna är överens om att ett läge
kan utredas i höjd med Nol och Diseröd. Nästa steg i processen är att förorda att förbindelsen utreds
ytterligare för nominering till nationell plan.
Älvängens företagarförening:
Om 20-25 år ska en ny bro mellan Nol och Diseröd byggas. Det är Ale och Kungälvs kommun
överens om. Det är ett sätt att binda samman E6 med E45 och slutligen E20 (Alingsås). Vi vill
uppmärksamma att det finns ett starkt behov av att snabbutreda hur trafiken ska ledas från E45
till E20. Det kommer att skapa nya möjligheter för planering av verksamhetsmark och detaljplaner
för bostäder. Vi tror inte att trafiken kan matas genom Alafors eller via förbifart Älvängen. Det lutar
snarare att förorda ett alternativ norr om Älvängen.
Företagarna Ale:
Ale och Kungälvs kommun har kommit överens om en ny tänkbar broförbindelse mellan Nol och
Diseröd. Vilka andra alternativ har diskuterats? Om inte, föreslår vi att kommunen reserverar mark
för vidare utredning. Nya bron ska koppla samman E6 med E45 och vidare till E20 i Alingsås.
Vägkorridoren mellan E45 och E20 måste därför skyndsamt utredas och läggas fast. Det är ett stort
infrastrukturprojekt som skapar både möjligheter och begränsningar i utbyggnaden av Ale kommun.
Vi förordar en koppling mot E20 norr om Älvängen. Det är viktigt att såväl Alafors som Älvängen inte
splittras av en tung trafikled. Det är mest logiskt att leda trafiken från E45 via Skepplandamotet.
Kommentar: En övergripande trafikstrategi planeras. Denna får visa lämplig vägdragning.
Centerpartiet:
I texten anges ”En ny broförbindelse över älven pekas ut norr om orten för att ersätta Jordfallsbron”.
Bättre att formulera som att den framtida bron kan antas komplettera/avlasta Jordfallsbron för att
tydliggöra att broläget vid Bohus även framgent anses som strategiskt.
Socialdemokraterna:
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I texten under Nol beskrivs också ett nytt brofäste för att ersätta Jordfallsbron. Detta bör ändras till
en skrivning om att komplettera den befintliga bron för att inte orsaka tveksamhet.
Kommentar: Texten ändras.
ALAFORS
Länsstyrelsen:
I norra delen av Alafors, väster om väg E45, föreslår kommunen ett utredningsområde för
verksamheter inom område av riksintresse förbåde friluftsliv och naturvård. Bebyggelse i detta
relativt orörda landskapsparti riskerar att få betydande konsekvenser för landskapsbilden och värden
i riksintressena. Kommunen måste visa att det går att genomföra förslaget utan att skada
riksintressena på ett påtagligt sätt.
Kommentar: Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens
intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
Tycker det är tråkig framtid ni planerar. Måste man bygga på vad enda tom fläck som finns i Ale
Kommun. Varför man bor till exempel i Alafors det är för att man vill bo på landet och känna lugnet.
Men vi som bor här känner att vi måste flytta här ifrån då det kommer att försvinna ju mer ni bygger.
Vi kommer att få mycket mer trafik som åker fram och tillbaka då det inte finns någon som helst
service, man måste ta sig ifrån Alafors för att bara kunna handla lite.
Kommentar: Noteras
”Alafors bör byggas ut västerut till tåget samt norrut ihop med Älvängen. Området vid Solgården och
fabrikerna bör byggas ut som ett centrum.”
Kommentar: Noteras
”Ett lite större område som kan länka samman ”ALE HÖJD” och ”BRANDSBOBERGEN”. I väster har
området fin utsikt över Götaälvdalen. Direkt österut ligger små tjärnar som kan (efter restaurering)
utgöra trevliga strövområden för framtida boende i området. I söder kan området utgöra en
utökning av ”Ale höjd”.
Kommentar: Noteras

Utrednings-/Utvecklingsområden Häljered och Osbacken

Naturskyddsföreningen:
Föreningen anser att verksamhetsområde mot Äskekärrsängarna är olämpligt och skulle påverka
landskapsbilden mycket negativt och att miljön i dag upplevs som förhållandevis tyst och
oexploaterad. Vidare att ”utredningsområdet för verksamheter som föreslås vid Vikingagården i
Helgered borde förbli tätortsnära natur ihop med Ranneberget. Eventuella verksamheter får inte
äventyra naturvärdena i området.”
Kommentar: Noteras. Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av
kommunens intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och
utvecklingsområden.
Företagarna Ale:
Det råder fortfarande brist på byggklar verksamhetsmark i Ale, men i förslaget till ny översiktsplan
har några nya områden pekats ut. Ett av dem är marken norr om Osbacken i Alafors. Det har ett
strategiskt läge nära ett trafikmot längs E45. Här finns goda förutsättningar att locka till
nyetableringar, men vi tror att det förutsätter att kommunen tar initiativ. Spräng ner en del av
berget, dra fram nödvändig infrastruktur med vatten, avlopp och bredband. Visa att här är det fritt
fram att etablera.
Kommentar: Noteras
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Synpunkter från enskilda:
”Områden som är tänkta för industri både Osbacken och området mellan Alafors och Älvängen efter
Alebacken mot Älvängen tänker jag skulle vara mycket mer attraktiva för bostäder. Marken är plan
och lättåtkomlig och det skulle också binda ihop Alafors med Älvängen så att man återigen kunde ha
en bra kommunikation med buss mellan orterna. Dessutom skulle man skapa attraktiva boenden
med närhet till Furulunds friluftsområde, att ha nära till stadsnära skog är något som människor
uppskattar med Ale och gör att de vill söka sitt boende här.”
Kommentar: Noteras
STARRKÄRR, KILANDA OCH RYD
Synpunkter från enskilda:
”Bygg ihop Starrkärr med Älvängen samt Kilanda och Sannum som mindre orter.”
Kommentar: Noteras

Förtätningsområde Kilanda

Svenska Kraftnät:
Svenska kraftnät tar hänsyn till magnetfältsexponering vid byggnation av kraftledningar
i närheten av bostadsbebyggelse, förskolor och skolor i enlighet med ansvariga myndigheters
rekommendationer och anser att kommunen bör ta motsvarande hänsyn vid planläggning och
lovgivning i närheten av kraftledningar. Området öster om Kilanda utpekas som förtätningsområde i
planen och ligger i direkt anslutning till en av Svenska kraftnäts ledningar. Svenska kraftnät anser mot
bakgrund av vad som anges ovan att det är olämpligt att planera för bostäder, förskolor och skolor i
detta område.
Sverigedemokraterna:
Ett markområde i Kilanda markeras som förtätningsområdet på åkermark. Markägarna är mycket
fundersamma över kommunens agerande och har inte för avsikt att förtäta. Detta område ska tas
bort som förtätningsområde i översiktsplanen.
Synpunkter från enskilda:
”Jordbruksmarken och lövskogen i Kilanda runt den gamla skolan och kyrkan bör skyddas helt mot ny
bebyggelse. Området har ett stort kulturhistoriskt värde och ev nya hus behöver smälta in med äldre
byggnadsstil och givetvis endast trähus. Viss förtätning med nya bostadshus kan tillåtas i skogskanter
och på områden bestående av berg eller på igenväxta markområden. Bybildningen i Kollanda kan
också förstärkas genom att tillåta nybyggnation så att underlaget för busstrafiken också blir högre.”
”I det markerade området i Kilanda utgörs det av produktiv åkermark samt kulturlandskap runt
Kyrkan och Kvarnen. Utöver detta går det en Kraftledning 400 000 kgv över det tänkta området.”
”Området Kilanda-Hult är med i ÖP som ett förtätningsområde eller utvecklingsområde för
byggnation av nya bostäder. Området som beskrivs är idag sammanhängande brukningsvärd
jordbruksmark som brukas och avses att brukas även framöver i småskaligt jordbruk. Marken tillhör
vår släkt och markägaren är varken informerad eller intresserad av att sälja för exploatering.”
”I samrådshandlingen för Öp 2021 för Ale kommun finns det en vision om att hela den jordbruksmark
som är i Kilanda hult 1:2s ägor, skall exploateras av bebyggelse, som en del av förtätningsområde.
Kilanda Hult 1:2s Jordbruksmark brukas idag och skall även så göras i oöverskådlig framtid. Detta
betyder att exploatering av jordbruksmarken inte är möjlig att genomföra. Kilanda Hult 1:2s
jordbruksmark skall anses ha ett högt och kanske tom mycket högt brukningsvärde. Lerhalten och
mängden matjord är riklig (SGUS Jordartskarta) på hela den del av jordbruksmarken som Ale
kommun avser använda som förtätningsområde. Biotopsskyddade vattendrag genomlöper marken.
Biotopsskyddade stenmurar finns. Dessa omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 §
miljöbalken (SFS 1998:808), vilket förtydligas i 5 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken
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(SFS 1998:1252). Detta medför att vattendrag och stenmurar inte får skadas, kulverteras, grävas om,
tas bort eller täckas över i samband med byggnation.”
Kommentar: Det föreslagna förtätningsområdet I Kilanda utgår.
”… markerat hela vår åkermark som ett förtätningsområde. Vi har inga planer på att frivilligt släppa
ifrån oss den marken.”
Kommentar: Hela det i samrådsförslaget utpekade området i Kilanda utgår. Det behöver också
förtydligas att privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett krav på att
marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.
ÄLVÄNGEN
Länsstyrelsen:
I nordvästra delen av Älvängen, mellan väg E45 och järnvägen, föreslår kommunen två
verksamhetsområden inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Delar av områdena
ligger också inom strandskydd. Båda riksintressena är kopplade till de värden som Grönån med
strandzon har. Kommunen måste visa på att det som kommunen föreslår inte ger påtaglig skada på
riksintressena.
Även inom utredningsområdet för verksamheter direkt sydväst om tätorten finns höga naturvärden.
Kommunen behöver visa på att detär möjligt att genomföra förslaget utan att på ett påtagligt sätt
skadariksintressena för naturvård och friluftsliv.
Kommentar: Ett av områdena nordväst om Älvängen föreslås utgå och det andra utredningsområdet
föreslås minskas, skyddszon till Grönån säkerställs i samband med detaljplaneprövning och då ska
också krav ställas på att tillgängliggöra friluftlivet. Föreslagen etablering är viktig av
sysselsättningsskäl, då den kan innebära ca 350 nya arbetstillfällen. Lokaliseringen intill E45 är positiv
för verksamheten. Utredningsområdet sydväst om Älvängen tas bort i markanvändningskartan.
Fördjupad studie genomförs innan området eventuellt föreslås i senare översiktsplanering.
Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens intentioner
för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
Bygg ut Älvängen söderut ihop med Alafors samt norrut ihop med Skepplanda. Vägarna och garagen i
maden-Olof Persgården bör byggas om till parkering under mark så att området kan bebyggas med
lägenhetshus. Älvängen borde byggas ut från Ranneberget i söder till paradiset i norr.
”Småstadskaraktären förstärks med delvis nya inslag. Koloniträdgård, båtangöringsbrygga centralt
och fritidsfiske. Vid Carlmarks gamla brygga skapas möjlighet för fritidsbåtar att tillfälligt angöra.
Nära Grönån mynning skapas möjlighet att anlägga kolonilotter nära vatten. Längs Göta Älv fullföljs
skapandet av bra möjligheter till fritidsfiske. Fler bryggor i strandkanten. Möjlighet till båthus m.m.”
Kommentar: Synpunkterna förmedlas till Sektor samhällsbyggnad där arbete med fördjupad
översiktsplan för Älvängen pågår.
”Utbyggnad i Kronogården stärker tillväxten i Älvängen och Ale kommun. Starrkärrsvägen är under
vissa tider hårt trafikbelastad, andra tider på dygnet är det lågtrafik. En trafikutredning bör
genomföras. Bygga ut antal körfält på någon kortare sträcka?”
Kommentar: En trafikutredning kommer att genomföras inom ramen för arbetet med fördjupad
översiktsplan för Älvängen.

Utvecklingsområde Älvängen

Moderaterna:
Vi är öppna för att utvidga "området öster om Maden" fram till Torp och Utby.
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Vi är öppna för att utveckla området mellan Skönningared och Emmylund i anslutning till förbifart
Älvängen och motet vid 45an.
Vi är öppna för att utveckla området från motorbanan till Starrkärrsvägen (utmed förbifart Älvängen)
Kommentar: Synpunkten noteras.
Synpunkter från enskilda:
”… önskemål äldreboende Bovieran på marken Högstorp 1:8. Vi har även önskemål om ett nytt
badpalats typ Lerum som skulle kunna ligga i centrala Älvängen.”
Kommentar: Den berörda fastigheten liksom centrala Älvängen ingår i det område som omfattas av
det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen.
” Jag måste uttrycka min oro över att man vill sabotera hela paradisområdet i Älvängen. Ett ställe där
flera hästgårdar finns, unga som gamla som njuter av naturen. Detta vill man göra om till ett
bostadsområde?”
” Charmen med Älvängen ligger just i närheten till naturen. När ni nu planerar att bebygga
Paradisområdet och även skogsområden mellan Torp och Kronogården/Maden så tar ni bort allting
som gör Älvängen till det som samhället är idag. ”
” Vi vill framföra några synpunkter gällande den nya Översiktsplanen. Den som berör Paradiset,
Älvängen;
--ur rekreationssynpunkt är det här området viktigt för Älvängenbornas livsstil, då många joggar,
promenerar, rider och cyklar i detta område.
--på vår äga [ ] finns två dammar med stora naturvärden som vi värnar mycket om. Vi ser till att de är
i naturligt skick då de innehåller flera typer av groddjur som exempelvis stor och liten
vattensalamander och åkergroda och padda. Vi vill värna om detta område och motsätter oss en
storskalig bebyggelse och större genomfartsvägar, då detta är ett av Älvängens sista närliggande
strövområden.”
”Fattar inte hur ni tänker angående Älvängen. Vart skall alla djur ta vägen. Här finns natur som måste
finnas för allt mellan småfåglar och hästar.”
”Kände att jag var tvungen att skicka in till er och förmedla vad jag och många med mig i Älvängen
känner. Jag är bosatt i Knaptorp och fick se att vårat område fanns med i planerna. Mycket skog som
var en av de största anledningarna till att vi flyttade till området skulle röjas för att kunna bygga fler
hus. Både i och kring Solhöjdsvägen och även mot paradiset och den fina paradisbanan. Vart skall vi
då ta vägen med våra barn för att lära oss djur och natur eller varför inte kunna ta en picknick utan
att behöva ta bilen?”
”Det "förtätningsområde" som ni har ritat ut som sträcker sig mot Knaptorp / Nordmarken och som
omfattar Knaptorp 1:49 motsäger vi oss. Vi vill inte att detta område skall bebyggas. Vi tänker
fortsätta bevara och vårda de naturvärden som finns i detta område.”
”Vi är för förtätning av bebyggelsen nord-öst om Älvängen.”
”Att bygga i paradisområdet är helt galet. Ska den samhällsnära skogen skövlas, så det ni lockar hit
folk med försvinner? Skogen där är dessutom otroligt fin. Vägfrågan därifrån måste lösas(och byggas)
INNAN ni bygger.”
”Jag tycker att man nu när förbifart Älvängen ska byggas borde planera för bostäder norr om vägen i
den sydligaste delen av Älvängen. Att man också bygger ut Älvängen till Torp och Alafors samt att
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man eventuellt bygger en väg mellan Förbifart Älvängen och Alingsåsvägen som då fortsätter på den
nya vägen öster om Nol och då bildar en ny led mellan Älvängen och Nödinge.”
”Ale håller på att se över alla tätortsgränserna i kommunen och i Älvängen ser kommunen det
naturligt att ta med Starrkärrsvägen upp till cirkulationen vid Kronaskolan. Trafikverket vill inte utöka
utan vill att hela Starrkärrsvägen läggs som en korridor utanför tätortsgränsen.”
Starrkärrsvägen, enda till- och utfart för Kronogården, som skär tvärs igenom ett tätt villaområde,
beskrivs som en korridor utanför tätortsgränsen!”
De senaste sju åren har närboende vid Starrkärrsvägen arbetat, delvis tillsammans med
representanter för Ale kommun, med förslag till lösningar av situationen vid Starrkärrsvägen. Av
dessa förslag har samtliga tillbakavisats av Trafikverket!”
Kommentar: Synpunkterna förmedlas till Sektor samhällsbyggnad där arbete med fördjupad
översiktsplan för Älvängen pågår.

Förbifart Älvängen

Trafikverket:
I arbetet med att utreda förutsättningar för förbifart Älvängen bör Ale kommun ta med sig frågan om
väghållarskap. Om förbifarten ska vara kommunal är det för Trafikverket viktigt att en trafikutredning
tas fram i det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Älvängen. Trafikutredningen bör
utreda bland annat hur förbifarten kan anslutas till omkringliggande statliga vägar, förväntade
trafikmängder samt hur fordonsrörelserna fördelas.
Om förbifarten ska vara statlig ser processen annorlunda ut, då åtgärder på den statliga
infrastrukturen behöver föregås av en ÅVS som visar på vilka åtgärder som är nödvändiga.
Liberalerna:
Liberalerna anser att den föreslagna sträckningen inte är genomtänkt. Dels tas mycket värdefull
rekreationsmark i anspråk och dels kan syftet ifrågasättas då sträckningen inte medger någon direkt
anslutning till E45 samt passerar befintlig bebyggelse kring Maden och Olof Persgården.
Älvängens företagarförening:
En ringled öster om samhället är ett måste och av högsta prioritet för att inte bromsa
bostadsexploateringen och hålla tillbaka detaljplaner. Vi föreslår att förbifarten läggs så långt
österut som möjligt i den planerade vägkorridoren. På så vis håller vi ihop ett mer samlat Älvängen
och tar oss runt flera geografiska och topografiska utmaningar. När förbifartens exakta läge är
beslutat kan också detaljplanen för Paradisområdet aktualiseras och antas.
Sammanfattningsvis ser vi stora möjligheter för Älvängen att utvecklas inom ramen för den
föreslagna översiktsplanen. Med en ringled runt samhället skapas förutsättningar för Älvängen att
utvecklas till en attraktiv småstad - och förbli en tydlig centralort i Ale kommun.
Ambjörnssons Mekaniska:
Som ägare till fastigheten Paradiset fastighetsbeteckning Ale Starrkärr 4:12 o 1:33, är vi djupt oroade
om kommunens förslag gällande vägalternativ skulle förverkligas. Då vår verksamhet tidigare låg i
södra industriområdet med RV 45 på ena sidan och järnvägen på andra utsattes vi av både buller o
vibrationer som påverkade slutresultatet. Situationen var ohållbar varför vi diskuterade med
företrädare för kommunen o fick rådet att leta efter en nerlagd gård så skulle man hjälpa till o
underlätta godkännande av etablering.
Vår verksamhet är beroende av en lugn o vibrationsfri miljö då vi tillverkar bla kontrollutrustning till
röntgenapparater, för mammografi där vi utvecklat en detalj som blivit världsstandard och vi
tillverkat sedan 1992. Vi har sedan 17 år vidareutvecklat förslutningsutrustning till bryggerinäringen
där vi nu är en av de största tillverkarna i Europa o våra produkter används i ca 60-70 länder världen
över.
Vår plan för framtiden är att företaget drivs vidare av nästa generation som deltagit i
verkstadsarbetet i 15 år och nu under pandemin genomgår vidareutbildning för att möta förväntad
orderingång med ökade kunskaper och på sikt även sysselsätta fler personer.
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Vi har upplåtit mark till säkra ridvägar vilka kommer påverkas negativt av kommande planer. En stor
mängd boende i Kronogården o nya Svenstorpsområdet promenerar, vallar hundar, löptränar o
cyklar i området o byggs sedan Paradisområdet kommer ännu fler att behöva ett grönområde nära
boendet att koppla av i.
Företagarna Ale:
Älvängen är en av Ales två utpekade centralorter. Samhället har utvecklats positivt med en stor
befolkningstillväxt genom realiseringen av Kronogårdsområdet. Det har också medfört ett antal nya
företagsetableringar inom handeln. Nu är det viktigt att exploateringen och utvecklingen inte tappar
fart. Med detta som bakgrund bör förbifart Älvängen öster om samhället prioriteras. Lägg fast vägens
läge och släpp aktualisera nya detaljplaner för en fortsatt bostadsutbyggnad. Centrumplanen i
Älvängen är också angelägen. Det finns ett stort intresse av att bygga på gångavstånd till
pendelstationen. Ta vara på det och genomför olika markanvisningsprojekt.
Sektor Samhällsbyggnad:
När det gäller de utpekade vägreservaten finns en analys från 2017 som drar andra slutsatser än det
som kan ses avseende vägreservat i föreliggande planförslag. Orsakerna till varför man
väljer att inte gå vidare utifrån den tidigare gjorda analysen, behöver utvecklas
Kommentar: Förbifart Älvängens läge och utformning kommer att utredas vidare inom ramen för
arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen. Illustrationen i markanvändningskartan visar
flera möjliga placeringar. Viktigt för fortsatt arbete är att minimera intrånget i naturmiljön.
Synpunkter från enskilda:
Ett flertal personer har skickat in likalydande yttrande rubricerat Gemensamma synpunkter ÖP 2021
Ale Kommun. Yttrandet redovisas något förkortat:
”Området är i förslaget till ÖP 2021 markerat som utredningsområde tätort och en vägkorridor är
inritad mitt i området. Vi är medvetna om att en del av området är mark som ägs av kommunen. Om
kommunen avser att exploatera sin mark så är det ok om det görs varsamt med hänsyn taget till
närliggande områden. Det vi har synpunkter på är att kommunen i förslaget tänker sig att även vi
skall ändra inriktning på hur vi använder vår mark och dessutom ta delar av den i anspråk för att
tillgodose sitt eget tänkta behov av markanvändningen.
Om kommunen vill exploatera sin egen mark med bostäder så bör trafikflödet matas nerifrån på
kommunens egen mark. Vi kan inte se något behov att leda trafik över våra fastigheter för att
tillfredsställa det behovet. Det finns en redan väldigt funktionell ”förbifart” som passerar Älvängen i
form av en europaväg (E45). Vi kan inte se behovet att mata trafik genom vårt område om det inte
skall exploateras med ny bebyggelse. Den viljan finns inte hos oss fastighetsägare som bor i området
och undertecknat detta dokument.
Om ett av syftena med en ”förbifart” är att avlasta Starrkärrsvägen genom centrum så förstår vi att
den delen av vägen som är inritad ifrån Starrkärrsvägen och söderut med anslutning till E45 hjälper
till då majoriteten som passerar genom Älvängen centrum och inte har ett ärende där skall mot
Göteborg. Däremot kan vi inte se att den sträckningen som går från Starrkärrsvägen och norrut
genom vårt område fyller någon väsentlig funktion som ”förbifart” då det inte finns någon påfart
norrut nere på E45.
Vi har svårt att se behovet av en ”förbifart” som passerar över eller i närheten av våra fastigheter.
Sedan detta förlag med efterföljande diskussion var uppe redan i samband med förarbetet av ÖP
2007 har inte mycket förändrats. Redan då konstaterades att det var orimligt att ha med en sådan
inriktning i översiktsplanen när det inte finns något intresse hos fastighetsägarna att exploatera
området. Ingen av oss har i dagsläget inom överskådlig framtid några planer på att ändra inriktningen
på hur vi vill använda våra fastigheter. I det föreslagna området finns idag fem aktiva hästgårdar. Vi
har köpt våra fastigheter och flyttat hit med förutsättningen att kunna leva och bo i ett område där vi
kan utöva våra fritidsintressen. Det finns numera också nära access till säkra ridvägar i ALE som vi är
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mycket tacksamma över att Kommunen har skapat. Om ÖP 2021 antas i den form som nu föreslås så
ändras dessa förutsättningar drastiskt för oss.
Många uttrycker oro för att natur, rekreation och jordbruksvärden kan gå förlorade om Förbifart
Älvängen genomförs.
”Om översiktsplanen antas så som det ser ut i förslaget som är ute på samråd skulle det för oss ge en
oönskad inlåsningseffekt. Vi förstår att det kommer dröja många år innan en väg med efterföljande
byggnation blir verklighet. För oss blir effekten av inte veta när det skall hända en stor osäkerhet på
hur vi kan fortsätta att utveckla vår fastighet som hästgård. Om vi i stället skulle välja att avveckla och
sälja för att fortsätta på ett nytt ställe så är möjligheten att sälja fastigheten som hästgård mycket
begränsad då hotet om en framtida väg över fastigheten finns i översiktsplanen. Att sälja fastigheten
till en framtida exploatör kan också bli svårt då ingen kan säga när det är möjligt att exploatera
fastigheten. Rent krasst så försvinner en stor del av det ekonomiska värdet på fastigheten i närtid
samtidigt som tänkbara alternativ för oss ökar i kostnad. Vi blir fast i ett boende vi inte vill ha kvar
utan ekonomisk möjlighet att flytta. Detta anser vi att kommunen i en dialog med oss fastighetsägare
behöver hitta en lösning på. Enklast är givetvis att bara ta bort förslaget om förbifart Älvängen över
vår fastighet precis på samma sätt som det gjordes 2006.”
” När jag tittar på översiktsplanen och ser ”Förbifart Älvängen” så känns detta förlegat och redan är
omodernt. Jag ser inte att detta är något som kommer att behövas med tanke på hur framtidens
resande kommer att se ut och hur vi väljer att förflytta oss. Att sträckningen dessutom ser ut att gå
genom skog och motionsspår gör så att man nästan fäller en tår av besvikelse. Skog ersätts av en
bilväg och människor som via motionsspåret upplever naturen skall nu få sällskap av bilar? Vill man
vara en kommun i framkant och tillgodose invånarna och dessutom locka till sig nya invånare så
måste miljön vara i fokus.
Genom Ale går en pendel som är den bästa i Göteborgsområdet med dess stationer och spår. Det
vore helt självklart att satsa på att säkerställa att befolkningen kan transporteras till stationerna på
ett sådant effektivt sätt som möjligt. Inte åka förbi eller genom Älvängen för att komma från eller till
45:an med bil.
Genom Ale går en pendel som är den bästa i Göteborgsområdet med dess stationer och spår. Det
vore helt självklart att satsa på att säkerställa att befolkningen kan transporteras till stationerna på
ett sådant effektivt sätt som möjligt. Inte åka förbi eller genom Älvängen för att komma från eller till
45:an med bil.”
”För några år sedan fick vi de EU finansierade "Säkra Ridvägar" som verkligen blev ett lyft även för
oss utan häst. Ridvägarna och småvägarna nyttjas flitigt av många, hästägare, hundägare och övriga
motionärer. Förbifart Älvängen med föreslagen sträckning skulle direkt dras genom flera av
gårdarnas marker och hagar. En 70-väg med den sträckningen som visas på kartan, en fin och rak väg,
skulle med största sannolikhet innebära en faktisk hastighet på uppemot 100 km/tim. Säkra
ridvägar.......???? Jag förstår att sträckningen på kartan ser väldigt bra ut men för oss som bor i
området skulle den vara en katastrof.
Ett förslag om än dyrare är att dra den mer österut tex där man nu har tagit ner all skog och
kommunen äger marken.”
”Förslaget på förbifart Älvängen raserar möjlighet till en levande landsbygd.”
”Motivera varför förbifart Älvängen behövs.”
”Förbifart Älvängen bör inplaneras för att minimera trafik i tätortsnära läge.”
”Dra en ny trafikled från Älvängen, söder om Skepplanda och vidare norr ovanför Risveden mot
Alingsås.”
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”Vi bor i Paradisområdet i Älvängen och har en hästgård. Det finns fem hästgårdar här i
Paradisområdet som alla vill fortsätta bedriva sin hästverksamhet.
Ert förslag med en ny väg och exploatering av våra fastigheters mark skapar bara konflikter mellan
oss och kommunens framtidsplaner. Går era planer igenom är det inget paradis kvar längre här
uppe.”
”Vi ifrågasätter Förbifart Älvängen. Den föreslagna vägkorridoren är dragen extremt nära befintlig
bebyggelse i Maden och Olof Pers-gården. Den ökade trafiken och bullernivån kommer att förändra
livsmiljön och livskvaliteten för väldigt många i denna del av Älvängen. Här bor mestadels
barnfamiljer, och med ökad trafik i området minskar säkerheten och tryggheten avsevärt.”
”Anser att planerad väg från Starrkärrsvägen till motorcrossbanan och vidare skall breddas på berg åt
väster och inte som nuvarande planering österut på åkermark.
Anser att väg för förbifart Älvängen bör inplaneras för att minimera trafik i tätortsnära läge.”
”En kringled runt Älvängen behövs verkligen då Starrkärrsvägen som är den enda vägen där alla
måste köra både för att ta sig förbi och genom Älvängen är allt för hårt trafikerad sedan Kronaskolan
byggdes.”
”Vi som bor här hoppas att de som beslutar om detta förstår att det inte är något som vi önskar vara
en del av, alltså att exploatera våran mark på kommunens föreslagna sätt. Varken förr, nu eller i
framtiden.
Jag kan informera att i vårat fall så finns det inte i våran intention att göra det i kommande
generationer heller. Då vi blir extremt drabbade av denna vägen så känns det fruktansvärt om den
skulle bli till verklighet.”
”Den nya vägplaneringen som planeras för Södra Älvängen kommer att förstöra rekreatiosområdet
söder om Vikadam med motionsslingor som utnyttjas av väldigt många människor. Bättre att hitta en
bättre lösning och kanske knyta ihop direkt med Alafors då det redan finns en befintlig väg i
dagsläget via Torp.”
”En förbifart som dras i den korridor som tir utritad kommer bli en barriär mellan vår och
övriga fastigheter i Paradiset samt till övriga samhället i Älvängen. Även vid en eventuell
utbyggnad av fler bostäder i området skulle en förbifart innebära en stor olägenhet i form av
buller. En större led innebär en stor säkerhetsrisk för våra barn och djur, då hastigheten är hög.
Det begränsar även våra barns möjligheter att ta sig till skolan, fritidsaktiviteter, affärer,
kommunikation mm.”
27 likalydande yttranden har inkommit: ”
”Vi kan se att kommunen föreslår en framtida genomfartsled omnämnd som "förbifart Älvängen11 i
förslaget till översiktsplanen.
Vi använder ofta detta fina område för rekreation och vill gärna se att det i huvudsak bevaras så som
det ser ut idag Då vi förstått att merparten av fastighetsägarna inte har något intresse för att
exploatera området med mycket ny bebyggelse så vill vi ge dem vårt stöd i deras önskan att bevara
området för rekreation.
Det behövs områden som detta i närheten av bostadsområden för att behålla närheten till naturen i
ett samhälle som Älvängen. Närhet till samhällets service och naturen är en av de största
anledningarna till att människor vill bosätta sig här. Vi vill att det ska vara så även i framtiden.”
”Hur motiveras sträckningen av vägreservat för Älvängen mer än att tillgängliggöra mer mark för att
bygga ut tätorten? Är det markerade området ett resultat av flera olika alternativ? Varför har man
landat i just denna sträckning, t ex med tanke på Paradisbanan? Saknar motivering.”
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”I dag går ALL trafik till Kronogården via Starrkärrsvägen. Den uppgår till över 5000 fordon/dygn,
35000/vecka. Hastighetsgränsen till 40 km/h överskrids av över 60% av fordonen. Kommunen är väl
medveten om hur stora problem det skapat för trafiksäkerhet och buller, som redan 2012 var
problem för de närboende.
Två gånger per dygn, morgnar och eftermiddagar, uppstår trafikstockning på Starrkärrsvägen. Det
skapar stor irritation hos de boende som inte önskar annat än att trafiken flyter. Andra tider på
dygnet respekteras hastighetsgränsen 40 km/h ytterst dåligt. Kvällar och nätter består av
oregelbundet trafikbuller, obegripliga hastigheter (150 km/h är inte ovanligt) och stora risker för
olyckor.
Problemen skulle delvis lösas med Kronogårdsleden, som i dag inte ens är påbörjad. Och ansvaret för
Starrkärrsvägen har Ale kommun överlåtit till Trafikverket, som i ---”Möte TrV-Ale kommun 21-01-28.
Bygg färdigt Kronogårdsleden till E45 enligt planen 2012 innan annan byggnation i Älvängen
planeras!
Trafikverket har upprepade gånger erbjudit Ale kommun att ta ansvaret för Starrkärrsvägen, så att
kommunen själv kan bestämma skyltning, utförande och andra lösningar. Gör det!”
Kommentar: Förbifart Älvängens läge och utformning kommer att utredas vidare inom ramen för
arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen. Illustrationen i markanvändningskartan visar
flera möjliga placeringar. Viktigt för fortsatt arbete är att minimera intrånget i naturmiljön.

Motorbanan

Älvbygdens MK:
Vi ifrågasätter översiktsplanen med anledning av att den inkräktar kraftigt på vår anläggning och
verksamhet. Vi har inte fått någon förhandsinformation om att denna plan ska presenteras på detta
sätt.
Detta skapar oro och förvirring bland våra medlemmar. Vi är ålagda att investera stora summor i
byggnation av bullervallar runt banan för att vi ska kunna bedriva den verksamhet vi gör, samtidigt
som att översiktsplanen sänder signaler om att anläggningen eventuellt måste flyttas.
Byggnationen av bullervallar har också inkräktat på banans utformning vilket har resulterat i att
folkracesektionen med dess medlemmar idag inte har en fullgod bansträckning att nyttja.
Vi emotser en närmare förklaring av översiktsplanen.
Socialdemokraterna:
Det behöver också i markanvändningskartan pekas ut plats för en framtida yta för motorsport för att
ersätta Paradisbanan som riskerar att försvinna i samband med kommunens framtida exploatering
kring Älvängen.
Ambjörnssons Mekaniska:
Motorbanan orsakar buller på reglerade tider tis. tors. 17.00-20.00 lör. 11.00-15.00. En ny väg genom
området medför buller dygnet runt, något som vore förödande för vår verksamhet.
Älvängens företagarförening:
Paradisbanans placering är olycklig med tanke på den planerade bostadsutvecklingen i Älvängen.
Dialogen med klubben måste intensifieras, men diskussionen måste inte nödvändigtvis handla om att
avveckla verksamheten. Med framtidens elmotorer kommer ljudet från banan inte längre vara det
stora problemet. Den tekniska utvecklingen inom motorsporten gör det kanske möjligt att bevara
delar av banan. Det krävs mer kunskap om den framtida motorsportens förutsättningar, krav och
behov. Det är däremot tveklöst nödvändigt att snarast möjligt komma överens om en strategi. Att
vara eller inte vara kvar?
Synpunkter från enskilda:
”Eftersom de boende i Älvängen inte vill ha en motorklubb bredvid sig borde kommunen erbjuda
Älvbygdens motorklubb en plats norr om Alebacken…”
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”Sedan blir jag bestört att gång på gång höra hur det diskuteras om paradisbanans vara eller inte
vara. Jag bor ett stenkast från det området och jag störs då inte av att det körs motorfordon där, det
har det alltid gjort. Man tänker faktiskt inte på det alls när man bor här, för det är en stor del av
Älvängen.”
”Att det också innebär att en motorklubb som funnits på platsen sedan 1948 med över 600
medlemmar varav över 150 barn och ungdomar ska flytta på sig är ytterst olyckligt. Den
samhällsinsats som motorklubben gör för alla dessa barn och ungdomar men även för alla vuxna i
form av träning och gemenskap är inte att förringa. Då kommunen inte tar hand om sina barn och
ungdomar själv så är det av yttersta vikt att de ideella föreningar som finns som gör detta får verka
och finnas kvar inom det område där de finns.”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Innan annan lämplig mark för motorsport pekas ut behöver
lokaliseringsutredning genomföras.
SKEPPLANDA
Länsstyrelsen:
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla hur riksintresset för
kulturmiljövård vid Skepplanda ska tillgodoses samtidigt som kommunen planerar för en utveckling
av orten med bland annat ett nytt bostadsområde, komplettering med flerbostadshus och en
utökning av verksamhetsmark. Föreslagen förbifart kommer också att göra intrång i riksintresset för
kulturmiljövård.
Kommentar: Trafikverket planerar en åtgärdsvalsstudie för förbifart Skepplanda med start vid
årsskiftet 2021/2022. Därefter får eventuell lokaliseringsstudie visa vad som är lämpligt att ta i
anspråk för verksamheter eller bibehålla nuvarande markanvändning.
Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens intentioner
för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
”Bygg ut Albotorget till ett centrum samt bygg ut Skepplanda söderut.”
Kommentar: Noteras

Förbifart Skepplanda

Trafikverket:
I översiktsplanen har Ale kommun bland annat pekat på behovet av en ny förbifart Skepplanda.
Trafikverket har nyligen inlett ett ÅVS-arbete för att finna åtgärder som ökar trafiksäkerheten på
befintlig väg 1978 genom Skepplanda. Möjligheten och formerna för att även utreda en förbifart får
hanteras i en fortsatt dialog mellan Ale kommun, VGR och Trafikverket.
Kommentar: Noteras

Utredningsområde Grönnäs

Synpunkter från enskilda:
”I Grönnäs ser det enligt ÖP ut som det utreds för verksamhetsområde men vad vi förstått som bor i
området och tagit del av detaljplan att det ska byggas bostäder, varför är inte det med?”
Kommentar: Den del av utredningsområdet som låg väster om E45 utgår.
”På översiktsplanen syntes inte min gård som jordbruksmark, men det kanske bara var ett
förbiseende? Jag håller på att renovera min grindstuga för att kunna erbjuda boende till t ex
vandrare på pilgrimsleden och även ta emot övernattande hästar och ryttare som vill rida på de fina
ridlederna i kommunen. Om området här omkring förvandlas till ett industriområde ser jag inte
någon vits med att satsa på min gård. Det finns inga turister som lockas att bo här om de måste bo
vägg i vägg med div verksamheter (företag, småindustrier och verkstäder?)”
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Kommentar: Kartlager jordbruksmark ses över inför antagande i avvaktan på den av kommunen
planerade inventeringen och värderingen av den brukningsvärda jordbruksmarken. Efter inventering
och värdering utreds i vilken omfattning mark kan tas i anspråk för verksamheter.
HÅLANDA
Synpunkter från enskilda:
”Bygg ut Hålanda som en by.”
Kommentar: Noteras
ALVHEM
Synpunkter från enskilda:
”Vad gäller förtätningsområdet i Alvhem öster om RV 45 bör förtätning göras med varsamhet så att
den lantliga känslan kan bibehållas. Skogsbeklädda kullar som är viktiga för djur och växter samt delar
av jordbruksmark bör finnas kvar. Någon nybyggnation liknande den som utvecklats på
detaljplaneområde uppe vid Lilla Alvhem behöver inte upprepas. Den bebyggelsen ger ett plottrigt
intryck och passar inte in i landskapsbilden.”
”Bygg ut Alvhem utmed kommungränsen till Lilla Edets kommun norrut parallellt med Lödöse Södra
station. Eftersom att Lilla Edet vill bygga ihop Lödöse och Alvhem vore det konstigt om vi valde att
inte planera för det i och med orternas läge och närhet.”
”Bygg ut Alvhem österut till golfbanan.”
”Och jag har svårt att tänka mig att den som lägger 85 hektar förtätning öster om Alvhem någonsin
kan ha besökt Alvhem. Inte har den lunchat på Kungsgården en försommardag eller stått mellan
villorna vänster om fotbollsplanen och tittat på hällristningen och känt en stark koppling till historian
i alla fall. Kanske har den mätt en knapp kilometer till Lödöse södra på kartan (till Alvhem samhälle)
och drömt sig bort till en värld där inte en motorväg att ta sig över och bra långt att gå öster om den
samma inte innebär att folk väljer bilen före ett tåg med halvtaskig turtäthet. Det rimmar så illa med
de hållbara transporterna och den täta bebyggelsen med härlig bybildningsgemenskap där alla
känner sig delaktiga.”
Kommentar: Noteras. Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av
kommunens intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och
utvecklingsområden.
MARKANVÄNDNING
Socialdemokraterna:
Flera av de utpekade utrednings och exploateringsområde tar jordbruksmark i anspråk vilket vi ser
som bekymmersamt ur ett långsiktigt perspektiv
Exempelvis utredningsområdet i Kilanda tar mycket skyddsvärd jordbruksmark i anspråk och skulle
fördelaktigen kunna placeras runt Hultasjön tillsammans med ett eventuellt utredningsområde för
verksamhetsmark utmed Alingsåsvägen istället.
Flera stora områden med värdefull jordbruksmark bör också pekas ut som särskilt skyddsvärda för att
tydligt begränsa den fortsatta exploateringen av jordbruksmark främst på landsbygden där åkrarna
ofta är en stor del av kulturlandskapet.
I tätortsnära lägen bör det säkerställas att det är av stort strategiskt värde för allmänheten innan
man tillåter exploatering av jordbruksmark.
I samband med exploatering av utpekade markområden bör det i planeringsskedet säkerställas att
”gröna oaser” bevaras inom ett område för att inte skapa ett samhälle utan möjlighet att få
bostadsnära naturupplevelser.
Då finns också en möjlighet att tillskapa markområden för gemensamhetsodling eller exempelvis
kolonilotter.
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Flera av de utpekade utvecklings och utredningsområdena sammanfaller med områden som också
har höga halter av radon, är det då lämpligt att exploatera dessa eller finns det andra platser som är
bättre lämpade.
Kommentar: Området i Kilanda utgår.
I de generella riktlinjerna för bostäder och byggande finns en riktlinje som säger att det vid
planläggning bör möjlighet att knyta odlingsyta till lägenheter, skolor och förskolor undersökas.
Två områden som är föreslagna som förtätningsområde tätort berörs delvis av mark som betecknas
som normalriskområde för radon. Det sydligaste området i Surte, kommer att justeras för att inte
inkräkta på riksintresset Vättlefjäll, varvid en mindre del av det återstående området berörs. Fyra
områden som är föreslagna för utvecklings- respektive utredningsområde för verksamheter berörs av
mark som betecknas som mark med lokala förekomster av högradonmark. Frågan om hur byggnader
ska konstrueras för att eliminera skadeverkningar från radon hanteras i detaljplaneskedet.
Efter inventering och värdering av brukningsvärd jordbruksmark utreds i vilken omfattning mark kan
tas i anspråk för verksamheter.
Kretslopp och vatten:
Ett område strax norr om Jordfallsbron och ett område vid Grönån är i översiktsplanen avsatt för
”verksamhet”. Kretslopp och vatten har av förklarliga skäl svårt att tillstyrka ett sådant utpekande i
det här läget eftersom det helt beror på vilket typ av verksamhet som kommer etableras här. Det är
viktigt att Kretslopp och vatten får vara med som remissinstans för etableringar av nya verksamheter,
och utökningar av befintliga verksamheter, som kan påverka råvattenkvaliteten i Göta älv.
Kommentar: Noteras.
Näringslivsrådet:
Det är ganska svårt att utläsa ur ÖP var verksamhetsmark (under utveckling och utredning) skall ske.
En tydligare digital version på just det området är önskvärd. Dessutom vill NR se en tydligare plan för
hur verksamhetsmark tas fram för olika typer av etableringar.
En pågående trend och följd av pandemin är att produktion och tillverkning från utlandet flyttas
"hem" till Sverige. Därför behöver det finnas en tanke på tyngre industrimark och inte enbart
verksamhetsmark i ÖP.
Kommentar: En lokaliseringsutredning för verksamheter föreslås utföras.
Den mark som pekas ut som utvecklings- eller utredningsområde för verksamheter är tänkt för
framför allt sådana verksamheter som är störande för omgivningen och därför inte förenliga med
bostäder. Detta omfattar även tyngre industri.
Sektor Samhällsbyggnad:
Sektorn ställer sig tveksam till om den föreslagna utvecklingen av markanvändningen stärker
jordbruksnäringens möjlighet vilket är en av planförslagets fastslagna intentioner. Här vill
sektorn flagga upp en risk med planförslaget som skulle behöva utvecklas vidare i detta
avseende. Sektorn ställer sig tveksam till om riktlinjerna för jordbruksmark motsvarar behovet.
Kommentar: En värdering av jordbruksmark inom kommunen behöver genomföras baserad på den
matris som är under framtagande av Jordbruksverket, Boverket, Länsstyrelserna och Havs och
Vattenmyndigheten. Med genomförd värdering som grund föreslås att ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen tas fram i vilket riktlinjer förtydligas.
Med syftet att stärka planförslaget föreslås att lokaliseringsstudier/alternativstudier genomförs för
att kunna avväga lämplig markanvändning i den efterföljande planering. Strategin anger att
byggnation i tätorterna kan minimera exploatering av naturvärden och jordbruksmark. Detta behöver
nyanseras eftersom många naturvärden och jordbruksmark ligger i närheten av tätorter. Det finns
också utpekade förtätningsområden som ligger nära större lantbruk vilket kan leda till restriktioner
för lantbruket samt olägenheter för bostadsbebyggelse.
Kommentar: Noteras
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Synpunkter från enskilda:
”Det jag inte lyckats finna i förslaget är om de föreslagna utvecklingsområdena för bostäder rymmer
de 20 000 nya invånarna. Jag tycker också att de föreslagna utvecklingsområdena för verksamheter
verkar vara för lite för en offensiv satsning på företagande. Förslaget andas en kraftig expansion som
kräver ett aktivt politiskt agerande för att kunna genomföras.”
”Många flyttar till Ale pga närheten till naturen. I all reklam för de nya stora bostadsområden som
byggs, t ex i Nödinge och Älvängen, tas naturen upp som argument för att välja Ale.
Då ska man inte bygga bort tillgången till den fina natur som finns på den långa bergåsen som
sträcker sig genom kommunen. Jag syftar på Brandsbobergen bakom Nol, bergen bakom Surte och
hela den bergryggen.”
Kommentar: Noteras

Alingsåsvägen, väg 1968 och väg 1972

Svenska Stenhus:
Vi ser vikten av att man pekar på olika möjligheter för placering av framtida utbyggnad av
infrastrukturen. När det gäller mellankommunala och regionala intressen är det av yttersta vikt att
Ale har en tydlig vision för att förenkla och möjliggöra effektiv samverkan med t.ex. Trafikverket.
Vi ser följande risker och positiva effekter med olika möjliga placeringar:
Placering på landsbygden, exempelvis Kilanda-Gunntorp för att anslutas till 45:an i Älvängen norra.
+ Närmare anslutning till 45:an.
+ Delar inga befintliga samhällen.
+ Skapar högre trafiksäkerhet.
Placering via Starrkärr-Alafors.
- Negativ påverkan på Älvängen då stor del av trafiken till Älvängen kommer att välja att köra
Hövägen via Koronogården. Ökade riskzoner utmed skola/förskola, tättbebyggt område med
många barn samt stor höjdskillnad mellan Kronogården och centrum vilket innebär att ökad
trafik längs denna väg leder till stor påverkan i form av buller och försämrad luftkvalité. Trafiken
kommer även korsa Älvängen centrum.
- Alafors tätort delas i två delar. Fritidsliv, natur och rekreation avskiljs ifrån delar av Alafors. Fler
riskzoner mellan bostäder, skola, förskola, fritidsliv, natur och kollektivtrafik.
- Starrkärr splittras då såväl Alingsåsvägen som Hövägen kommer att bli hårt trafikerade. Ökad
risk vid redan farliga trafiksituationer t.ex. passage mellan förskola och Starrkärrs kyrka, vid
Prästalund , Grunne m.m. Eftersom Starrkärr är planerat som utvecklingsområde utmed såväl
Alingsåsvägen som Hövägen kommer ökad trafik att innebära en än större riskkälla. Redan idag
går mycket tung trafik via Hövägen. Denna trafik kommer sannolikt välja en trafikhöjande och
säker tvärförbindelse i annan sträckning, t.ex. Kilanda-Gunntorp och 45:an via Älvängen Norra,
om möjligheten finns.
Socialdemokraterna:
Vi låter samhällena vara kvar för människorna och inte för bilen och därför behöver Ale försöka styra
så mycket genomfartstrafik som möjligt på ett sätt som inte belastar våra samhällen med mer trafik
än nödvändigt, i synnerhet bör tung trafik ledas runt våra samhällen och tätorter.
Förslaget att förstärka Alingsåsvägens befintliga sträckning kommer att leda till ökad
genomfartstrafik och tung trafik i främst Alafors på ett sätt som riskerar att dela samhället i två delar.
Därför bör förstärkningen av vägen göras tillsammans med en utredning av en ny vägsträckning
genom ett glesare bebyggt område norr om Älvängen.
Skulle sträckning fortsatt leda ytterligare trafik igenom Alafors så bör det göras särskilda insatser för
att inte dela samhället exempelvis genom att tillskapa övergångar eller helt gräva ner vägen.
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Vägsträckningarna och satsningarna i Alvhem och Hålanda bör inte prioriteras högre än
förstärkningen av Alingsåsvägen om de inte är nödvändiga för exploateringar för bostäder eller
verksamhetsmark.
Naturskyddsföreningen:
Föreningen framför att utbyggnad av tvärförbindelse väg 1968 kan orsaka ”trafikmängderna av såväl
persontrafik som tunga fordon att öka på ett betydande sätt, vilket kommer att ge störningar både
på landsbygden och i tätort.”
Synpunkter från enskilda:
”Jag har studerat översiktsplanen för 2021 och noterar att man vill förstärka Alingsåsvägen mot
Lerum. Alingsåsvägen är redan idag en ”tudelare” i Alafors och jag anser att man med fördel bör
försöka minska trafik på denna led så mycket som möjligt om man i framtiden vill behålla
småortskänslan där naturvärden ska värnas. Inte minst för att också få en helhetskänsla på orten.
Idag finns möjlighet att ansluta till Alingsåsvägen via 45:an och Älvängen vilket på sikt skulle vara en
mer rimlig väg att fokusera på utifrån ett framtidsperspektiv.”
”Jag tror att det vore bra att ta höjd för en rejält ombyggd / utbyggd väg som inte nödvändigtvis
kommer följa nuvarande sträckning. Dvs inte bara ta höjd för lokala förbättringar av trafikmiljön,
utan även ta med nybyggnation samt signifikant utökad trafikmängd. Rita in potentiella vägkorridorer
och liknande. Framför allt om en ny älvförbindelse kommer byggas för att avlasta Göteborg från
trafik från Uddevalla / Trollhättan / Örebro / ev Jönköping genom en tvärförbindelse. Då får vi räkna
med betydligt större trafikmängder än vad vi ser idag.”
Kommentar: Alingsåsvägen, väg 1968, ingår i det statliga vägnätet och har redan idag tung trafik
som blandas med biltrafik och oskyddade trafikanter. På kort sikt är det viktigt att bygga cykel- och
gångvägar och skapa trafiksäkra hållplatser. På längre sikt är vägen en viktig regional väg som kan
binda ihop europavägnätet och minska genomfartstrafiken i Göteborgs mest trafikintensiva delar.
En förteckning över kommande utredningar läggs till i förslaget till översiktsplan. Trafikstrategi för
Ale kommun är en sådan utredning. Synpunkterna noteras inför detta arbete.

Skepplandavägen

Synpunkter från enskilda:
”Ta inte värdefull jordbruksmark i anspråk för ny förbifart i Skepplanda.”
”Jag vill bestrida översiktsplanen som rör den nya vägen i Skepplanda. Det är fullkomligt oacceptabelt
att vägen skall gå mitt i vår åker och att vi ska bli omringade av vägar på alla sidor om huset.”
”Vi vill framföra våra synpunkter angående Skepplandavägens nya sträckning.
Vi ser ett stort problem med att vägen kommer så nära fastigheten, sam att åkern blir delad.
Problem som detta medför:
* stor insyn och det medför inget privatliv.
* buller från bilarna. De kommer att ha hög hastighet förbi vår fastighet.
* Åkrarna blir oanvändbara som betesmark, p.g.a. storleken. Det blir två små bitar.
* Folk kommer fortfarande att använda den gamla vägen förbi vårt hus på framsidan, för den är
kortare!”
”Synpunkter på vägdragning Skepplanda. Vi motsätter oss med det bestämdaste, det är INTE ett
alternativ med en väg rakt över vår ladugård. Vi skulle bli omringade av vägar på tre sidor nära vårt
bostadshus. Gårdsbilden skulle bli helt förstörd.
Gården skulle inte längre kunna brukas som jordbruksfastighet. Vi flyttade hit för att fortsätta driva
gården och vi är nu den fjärde generationen. Det är möjligt att våra barn och barnbarn tar över.
Gården är en av de få kvarvarande gårdarna i ”gamla” Skepplanda och har anor från 1800-talets
början. Inte bara för oss är det meningsfullt med en levande historia synlig i samhället.
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Störande trafik och buller. Enligt er sammanställning skall buller undvikas spec för barn och äldre. Vi
är snart pensionärer och sedan kommer våra barn och barnbarn att ta över fastigheten.
Jordvärmen till bostadshuset ligger i tänkt vägsträckning. Det är brant och därmed stor nivåskillnad i
tänkt vägsträckning.
Förslag till annan vägsträckning
Kommunen har mark som gränsar till vår fastighet söderut, där återvinningen ligger idag. Vore det
inte bättre att dra vägen där? Man bevarar då både vår och grannens boendemiljö, vår
gårdsverksamhet och gården som en del av Skepplandas historia. Det är inte så brant och trafiken till
Odalvägen skulle inte störa oss.”
Kommentar: Trafikverket planerar att starta en åtgärdsvalsstudie för förbifart Skepplanda vid
årsskiftet 2021/2022 på kommunens initiativ. Syftet med ny vägdragning är att öka trafiksäkerheten.
Jordbruksmark är värdefull och ingrepp i denna får avvägas mot nyttan av föreslagna åtgärder.
TRAFIKSÄKERHET
Trafikverket:
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statliga vägar Översiktsplanen redovisar reservat för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för väg 1968, 1972 samt 1997, vilka samtliga utgör statlig
infrastruktur. Trafikverket önskar förtydligande av vilka brister och problem som kommunen ser på
dessa vägar. Innan några åtgärder kan genomföras på statlig infrastruktur behöver ÅVS:er tas fram i
syfte att utreda vilka åtgärder som är nödvändiga.
Kommentar: Noteras
Liberalerna:
Den hårt belastade och idag, på sina ställen, mycket trafikfarliga Skepplandavägen/väg 1978 bör
lyftas in som ”reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder”.
Kommentar: Karta justeras.
Synpunkter från enskilda:
” Jag skulle vilja att ni lyfte möjligheterna för en gång och cykeltunnel under Alingsåsvägen där väg
1978 går över till 1975, detta är enligt mig det enda riktigt farliga stället mellan Älvängen och
Skepplanda. Många barn som ej har rätt till skolskjuts cyklar den vägen till skolan varje dag och det
går MYCKET tung trafik just där. Många föräldrar (även jag) skjutsar barnen med bil till och från skola
och idrott för att man är rädd att dom skall bli skadade i den överfarten. Detta hade ju kunna
undvikas med en tunnel.”
Kommentar: Synpunkten förmedlas till Sektor samhällsbyggnad för bedömning av möjlighet till
åtgärd.
”Jag önskar att det i översiktsplanen finns en gång- och cykelväg utmed väg 1978 i Hålanda.”
”Ni säger att ni ska tänka på landsbygden men vad händer för Hålanda: Varför planeras det ingen
cykel/gångväg till Hålanda? Livsfarlig väg att promenera på, framförallt med barnvagn på de krokiga
vägarna.”
”Något måste göras åt Hålandavägen! Den är mycket smal och trafikeras dessutom av mycket tung
trafik. Timmerbilar/Lastbilar kan vid vissa ställen inte möta andra stora fordon t ex. bussar.”
”Vi ser inte att det kommer någon gång- och cykelväg i Hålanda, vilket har talats om på
ortsutvecklingsmöten. Det är både barn- och ungdomar som går till skolbuss och motionärer som går
och cyklar efter landsvägen.”
”I mitt Ale ser jag att det finns en gång- och cykelväg längs Hålandavägen från Skepplanda till
Gräfsnäs. Det skulle vara så underbart att våga cykla den vägen. Men idag är det livsfarligt med all
snabb och tung trafik”
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Kommentar: Väg 1978 markeras i förslaget som väg där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs.
Inte hela vägen till Gräfsnäs men väl mellan Skepplanda och Hålanda.
” Vägen 1968 från Alafors till Kollanda bör kompletteras med en GC-väg utmed hela sträckan.”
Kommentar: Väg 1968 markeras i förslaget som väg där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs.

Del 3 STRATEGI OCH RIKTLINJER
Länsstyrelsen:
Översiktsplanen är uppbyggt på riktlinjer för olika allmänna intressen. Riktlinjerna är ofta
välformulerade, men sammantaget innehåller översiktsplanen väldigt många riktlinjer. Det gör det
ibland svårt att förstå hur de ska samverka med varandra. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen
utvecklar översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen med tydligare resonemang kring hur
riktlinjerna ska hanteras när till exempel målkonflikter uppstår mellan dem.
Ett annat sätt att göra översiktsplanen tydligare för efterföljande planering och prövning är att på ett
samlat sätt redovisa vilka utmaningar och utredningsbehov som finns för de respektive
utvecklingsområde.
Kommentar: Texten kompletteras med ett resonemang kring hur riktlinjerna kan hanteras när
målkonflikter uppstår mellan dem. En lista över planerade kommande utredningar och tillägg läggs
till.
Centerpartiet:
De fem formulerade strategierna är bra formulerade. Viktigt att det blir tydligt i översiktsplanen som
helhet att vi med ”de stora naturområdena” menar de områden som täcks in av riksintresse för
friluftsliv och naturvård. Det medför tydliga och väl definierade geografiska gränser vid framtida
ställningstaganden.
Generellt bör det inte i översiktsplanen göras tidsprioriteringar under riktlinjer i detta kapitel. Dessa
prioriteringar ska hanteras i den dagliga verksamheten. Tidshorisonterna – kort och lång sikt – som
används i illustrationerna över föreslagen markanvändning räcker till för att översiktligt belysa
tidsperspektivet.
Kommentar: Noteras
Socialdemokraterna:
För att möta framtidens behov av samhällsbyggnader behöver all planerad utveckling utgå från
tillgången till exempelvis skolor och förskolor. I de fall det behövs ytterligare samhällsbyggnader för
att möta befolkningstillväxten så bör det ingå i detaljplaneringen att möjliggöra nya t.ex.
skolområden.
Kommentar: Noteras
Näringslivsrådet:
ÖP behöver eventuellt kunna revideras när "dammet" efter pandemin har lagt sig. Till exempel borde
en ny handelsutredning göras. Det kommer också med stor sannolikhet att bli fler som arbetar
hemifrån och då ökar även behovet av service, träffpunkter och digital infrastruktur.
Det är också viktigt att utveckla kreativa miljöer i tätorterna där företag, entreprenörer,
organisationer och medborgare möts naturligt.
Kommentar: Det specifika innehållet i tätorterna regleras i detaljplan. I övrigt noteras synpunkterna
inför arbetet med nästa översiktsplan.
Miljöenheten Ale:
Riktlinjerna är till delar bra, men motsägs i stora delar av markanvändningsförslagen.
Föreslagna utbyggnadsområden står ofta i direkt motsats till det som anges i strategier,
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riktlinjer och låg dokumentet i övrigt. Flera riktlinjer är vaga och bedöms inte ge någon
vägledning. Dessa behöver skärpas och förtydligas.
En ÖP tillämpas i praktiken mestadels genom att använda kartan. Textinnehållet används i
mycket lägre grad. Om då markanvändningskartan motsäger riktlinjerna kommer inte
riktlinjerna att få något genomslag.
Markanvändningsförslagen och ortsförslagen verkar vara tillkomna efter olika önskemål från
olika håll, utan att befintliga kunskapsunderlag har använts och utan bedömningar av vad som
är lämplig markanvändning eller vad som går att genomföra. Inriktningen på förslagen är
också på väldigt olika nivå: principer blandas med detaljer som kanske inte hör hemma på
ÖP-nivå.
ÖP som den ser ut nu missar det viktigaste målet – att vara vägledande för
markanvändningen. Nuvarande utformning ger inget stöd för den efterföljande planeringen
eller prövning av bygglov/förhandsbesked, eftersom alla analyser och avvägningar fortsatt
kommer att behöva göras i DP-skedet eller i det enskilda förhandsbeskedet.
Som ett exempel kan nämnas att stora jordbruksområden föreslås exploateras utan att
alternativ har studerats. Detta är inte förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser
och därmed inte heller med PBL. Alternativstudierna kommer därmed att behöva göras i DP-skedet.
Bristerna i planförslaget och underliggande analyser kan förklaras med att sakkunskap inom
olika områden i kommunens verksamheter inte har tagits tillvara. ÖP behöver för att bli
användbar tas fram tillsammans med alla berörda funktioner så att framtagande av fakta och
tolkning sker på rätt sätt.
Istället föreslår man att många underlag tas fram i efterhand. Detta är olyckligt eftersom
kommande underlag och analyser kan komma att visa på helt andra behov eller andra
lämpliga användningsändamål för mark och vatten, som motsäger de förslag till
markanvändning som nu anges i samrådshandlingen.
Såväl pågående som föreslagen markanvändning tycks ha ritats in utan att befintligt
kunskapsunderlag eller lokalkännedom tagits tillvara. En del av eller delar av de föreslagna
områdena kan vara möjliga att bebygga, dock saknas motivering och djupare analys.
Befintligt faktaunderlag och kunskap inom kommunen hade kunnat användas för att göra
bedömningar om lämplig markanvändning samt genomförbarhet.
Som ett exempel på otydligheten kan man lyfta att föreslagna ”förtätningsområden” saknar
riktlinjer och riskerar att skapa stora problem på sikt. Förtätning på landsbygden kräver
noggrann analys av befintlig markanvändning och om det finns förutsättningar för eget vatten
och avlopp eller om det krävs gemensamma lösningar. Detta uppstår inte spontant utan kräver
kommunalt engagemang.
Miljöenheten anser att riktlinjerna behöver arbetas om och bli tydligare så att de kan vara
vägledande för framtida byggnation. Arbete med markanvändningskartorna och
miljöbedömningen bör startas om och utgå från relevanta underlag. Arbetsgrupper där berörda
funktioner ingår behöver skapas kring olika sakfrågor.
Alternativet att fortsätta med nuvarande förslag bedöms, utöver att markanvändningskartor
och riktlinjer är motsägelsefulla, kunna leda till att man startar kostsamma och långdragna
planer som i slutändan inte kan genomföras för att man inte tagit in kända fakta från början.
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Processen med miljöbedömning behöver integreras med arbetet med planförslaget. Syftet med
miljöbedömningar är att påverka planförslaget så att miljöpåverkan minskar. Här behövs
också ett annat arbetssätt.
Kommentar: Texter och kartor bearbetas, förtydligas och kompletteras. Utredningsområde i Kilanda
tas bort. Utredningsområden minskas och val motiveras.
VÄGARS HUVUDMANNASKAP
Samfälligheten Garnvindans Vägförening:
”Det är anmärkningsvärt att det inte nämns något om det kommunala övertagandet av enskilda
vägar.”
”Alla vägar inom Ales tätorter bör ägas av Ale kommun, att inte ta över dessa vägsträckor från
Trafikverket när de erbjuds skapar massor av framtida problem för boende och även ändlösa
diskussioner.”
Kommentar: Vägnätets huvudmannaskap hanteras inte i översiktsplan.

3.1 Strategi
Göteborgsregionens kommunalförbund:
GR välkomnar kommunens strategi att huvudsakligen rikta bebyggelseutvecklingen till
pendelorterna. Ale har mycket goda förutsättningar givet sitt läge i anslutning till kärnan samt en
modern och kapacitetsstark pendeltågstrafik med fem stationer. Kommunen skulle kunna fördjupa
beskrivningarna av vad det innebär för tillväxt och utveckling. När Västlänken tas i drift 2026 öppnas
exempelvis nya målpunkter och reserelationer inom regionen vilket potentiellt gör Alependeln ännu
attraktivare för vardagspendling. Det ligger bara några år fram i tid och har rimligtvis stor betydelse
för Ales bebyggelseutveckling och markvärden i pendelorterna, vilket skulle kunna avspeglas
tydligare i planförslaget. Attraktiva stationssamhällen är viktigt för att uppmuntra hållbart resande,
det är därför positivt att kommunen fokuserar på pendelorterna. I markanvändningskartan pekas
flera utvecklings-, utrednings- samt förtätningsområden ut, varav flera ligger i anslutning till
pendelorterna. Det är dock svårt att utläsa kommunens intentioner med områdena då de bara
beskrivs översiktligt. Flera av områdena är utvidgningar av befintlig bebyggelse vilket ställer krav på
god tillgänglighet till stationerna. Även kommunens intentioner inom befintlig tätortsstruktur kan
förtydligas, då det främst är där som förtätning ger störst effekt för till exempel resandeunderlag. GR
vill lyfta möjligheten att genomföra täthetsanalyser för att beskriva potentialen i pendelorterna.
Sådana analyser kan också belysa intressekonflikter, till exempel utmaningen med buller och
barriärer, som kommunen adresserar i planförslaget. GR stöttar gärna ett sådant arbete, exempelvis
till utställningsskedet eller i eventuella fördjupade planer.
Kommentar: Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens
intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
I övrigt noteras synpunkterna inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Synpunkter från enskilda:
”Med den dubbelspåriga järnvägen kan Ale bli en tillgänglig och miljövänlig kommun där det är lätt
att bo naturnära och storstadsnära samtidigt utan att behöva bil. En kommun som lockar den
moderna miljövänliga aktiva individen som har krav på sin boendemiljö. Aktiv fritid befrämjar hälsa
och välmående!”
”Ale är en kommun med stora naturområden. Trots sin närhet till Göteborg finns stora glesbefolkade
områden. En del människor vill bo och leva enskilt. Detta har Ale stora möjligheter att erbjuda. Vi bör
därför ha med i strategin att vi bör underlätta och uppmuntra boende på landsbygden.
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Därigenom får vi en levande och öppen landsbygd. Vi värnar i idag åkermark på bekostnad av
skogsmark. Jag tycker att det är viktigare att ny bebyggelse på landsbygden smälter in i landskapet än
att fastigheten ligger i skog i stället för i åkerkanten.”
”Jag är skeptisk till att förtätning är den enda lösningen för att få ekonomiskt acceptabla
bostadslösningar. Jag tror att differentiering i byggande kan bli nog så kostnadseffektivt, bara
medborgarna får möjlighet att själva påverka sina boenden. Småhus kan vara optimalt. Ale bör
stödja våra lantbrukare bättre än idag. De skall ges hjälp och uppmuntran. Kulturbebyggelsen är det
som gör Ale attraktivt!
Vi måste bättre ta till vara älven. Vi har alla möjligheter att göra fina områden längs älvkanten, det
kan vara bostäder, strandpromenader, marinor, företagsområden för tjänsteföretag, tänk Nääs
fabriker, strövområden, bryggor för fiske. Här kan vi göra mycket roligt!”
”Ale är ingen stor stad. Vi har gott om mark. Så vi behöver inte bygga höga hus. Samhällen blir
trevliga att bo och vistas i om husen inte är för höga och inte står för tätt. 3 eller kanske 4 våningar
bör vara max tycker jag.
Man skall vara medveten om att förtätning medför ökad kriminalitet och otrygghet. Trygghet i
boende återfinns framför allt i byar, gårdar och avgränsade bostadsområden, så denna typ av
bebyggelse bör uppmuntras.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

3.2 Bostäder och byggande – i tätort och på landsbygd
Centerpartiet:
3.2 riktlinjer – ”Vid anvisning av kommunal mark ska hyresrätter prioriteras” ersätts med – ”Vid
anvisning av kommunal mark ska eftersträvas att uppnå blandade boendeformer”.
Generellt bör begreppet ”jordbruksmark” ersättas med ”brukningsvärd jordbruksmark” i kapitel 3.2.
Kommentar: Texten justeras.
Liberalerna:
Ale består till stor del av jordbruksmark och denna mark finns i omedelbar närhet till våra tätorter.
Det innebär att vi måste ta jordbruksmark i anspråk när kommunen nästan fördubblas i invånarantal.
För att Ale fortsatt ska vara en attraktiv kommun att flytta till måste vi säkerställa möjligheten till
olika typer av boende. I detta ingår även möjligheten att kunna bygga sitt hus på landet och på mark
som idag skulle kallas betes-/jordbruksmark.
Kommentar: Noteras
Miljöenheten Ale:
Det står att bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till miljö- och riskfaktorer. Vad
avses med detta? Vilka miljöfaktorer?
Kommentar: Förtätningen av Ales orter innebär i vissa fall närhet till järnväg och E45 som har farligt
godstransporter. Omvandling av före detta industrimark kan ha förorenad mark, närhet till älven kan
innebära översvämningsrisk med mera. Utformningen och placering av bebyggelse och lämplig
markanvändning ska anpassas till platsens förutsättningar.
KPR:
Vi anser att det är av yttersta vikt att byggandet av bostäder planeras och utformas så att riktvärden
för buller och krav på dagsljusvärden i bostäder uppfylls.
Vi anser att planeringen av ett nytt äldreboende i den södra delen av Ale kommun ska startas
omgående. Speciellt i närheten av boenden för äldre ska det finnas tillgång till grönområde av hög
kvalitet.
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Vid bedömning av störande ljud anser att vi att det är ljudnivån inne i bostäderna ska vara avgörande
för val av åtgärder utomhus.
Kommentar: Önskemålet om ett äldreboende förmedlas till berörd sektor. Det är ljudnivån vid fasad
som är styrande enligt förordning om trafikbuller i bostadsbyggnader. Dagsljusfrågor hanteras i
samband med bygglov och i bygganmälansskede.
LRF:
Byggnation på landsbygden.
När det gäller bostäder tycker vi att det finns utrymme för solitär bebyggelse. Det finns områden där
man kan bebygga utan att störa pågående verksamhet. Att viss byggande lokaliseras till befintliga
byar är förståeligt. Men får inte användas för att säga nej till solitär bebyggelse.
Vid all nybyggnation kan det uppstå problem mellan nyinflyttade och dom som bedriver verksamhet
på landsbygden. Det kan vara buller, lukt, traktorer som låter på kvällar/nätter eller helger m.m. Det
är samhällets ansvar att den som bedriver en verksamhet som uppfyller alla krav kan fortsätta med
sin verksamhet. Detta är tyvärr ett problem som växer. Och något vi måste lösa tillsammans.
Några områden där man behöver tänka på detta är förtätningsområderna i Alvhem, Torp/Utby och
Starrkärr. Dessa ligger nära livskraftiga lantbruk.
Kommentar: Fördjupade utredningar ska tas fram innan ny bebyggelse prövas. Möjlig utformning
och omfattning av ny bostadsbebyggelse får avvägas i förhållande till bostadsförsörjning.
Sektor Samhällsbyggnad:
I bostäders närhet ska det finnas tillgång till grönområde av hög kvalitet. Frågor sektorn ställer sig är
om detta bör ske genom planläggning av naturområden, genom grönstrukturplan för tätorterna,
genom att bilda naturreservat, eller genom att kommunen köper in mark? Ett
förtydligande här ser sektorn kommer att stärka planförslaget.
Kommentar: Grönstrukturplan för tätorterna föreslås tas fram som tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Vid detaljplanläggning av nya områden bör naturområden säkerställas inom ramen
för planarbetet.
Synpunkter från enskilda:
”Reagerar omedelbart då jag läser OP ALE att vid användning av kommunal mark skall hyresrätter
prioriteras. Jag förstår att en kommun bör ha ett visst mått av hyresrätter för att unga som växt upp i
kommunen skall kunna bo kvar när det flyttar hemifrån men att prioritera dem känns bakvänt. Vad
som borde stå är att en blandad bebyggelse bör prioriteras.”
”Bostadshus bör i landsbygd placeras på kullar, slänter eller i skogsbryn för att väl smälta in i
kulturlandskapet.
Uppmuntra småhusbyggande. Då får vi in driftiga människor som ger gott tillskott till kommunala
budgeten.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

3.3 Landsbygdsutveckling
Centerpartiet:
3.3 riktlinjer – ”Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter ska skapas innan förtätning sker” ersätts
med ”I samband med förtätning ska trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter säkerställas”.
Under kapitel 3.3 talas om att ”ett tematiskt tillägg med utredning och bedömning av jord- och
skogsbruksmarks värde bör tas fram” och detta anser vi är en viktig del för att få en konsekvent
hantering av framför allt bygglov och detaljplaner. I begreppet brukningsvärd bör hänsyn tas till i
första hand produktionsvärdet, men även naturvärde, socialt värde, kulturhistoriskt värde och
möjligheten till ekosystemtjänster bör vägas in. Ett tematiskt tillägg är alltså viktigt att få på plats i
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närtid till översiktsplanen. Jordbruksmarken hotas i dagsläget av främst två aspekter; exploatering
och igenväxning. Att hindra jordbruksmark som inte är brukningsvärd från exploatering medför ofta
att den växer igen med följden att målet att skydda jordbruksmark missas.
Olyckligt att i 3.3 använda begreppet ”samhällsnyttig verksamhet” när miljöbalken talar om ”behov
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen”. Då det ofta blir juridiska prövningar kopplat till
begrepp och definitioner är det viktigt att översiktsplanen använder de begrepp och definitioner som
används i lagar och förordningar.
Kommentar: Riktlinjen ersätts. En inventering och värdering av den brukningsvärda jordbruksmarken
planeras (se nedan). Texten justeras.
Sverigedemokraterna:
Byggnation på landsbygden: Bara för att jordbruksmark är EU-berättigad så ska den inte per
automatik beläggas med byggförbud.
Vi behöver ha en definition och/eller klassning av marken. Utgå ifrån dokument riktlinjer för
byggnation på landsbygden. Utveckla och märk ut på kartor så att det blir tydligt för alla vad som
gäller.
Nej till byggnation på brukningsvärd mark. Den mark som kan brukas rationellt och på ekonomiska
grunder ska inte bebyggas om det verkligen inte är nödvändigt. Däremot ska det vara möjligt och
tillåtet att bygga på lågproduktiv mark.
LRF:
Tillgången på åkermark minskar hela tiden. Därför är det viktigt att man funderar "ett varv till " innan
man tar beslut att bebygga åkermark. Mat är något vi med säkerhet vet att man kommer att behöva
även år 2050. Och det är inte säkert att vi kommer kunna importera den mat vi inte odlar själva. Så
därför var rädda om Ales åkermark.
Kommentar: En klassning av jordbruksmarken planeras. Som ett stöd till kommunerna håller
Jordbruksverket, Länsstyrelserna, Boverket och HaV på att utveckla ett bedömningsstöd i hur
värdefull en viss jordbruksmark är. Detta bedömningsstöd beräknas vara färdigt till halvårsskiftet
2021. Ale kommun inväntar detta innan arbetet påbörjas.
Näringslivsrådet:
Befolkningsutvecklingen bör ske i de pendlingsnära samhällena, men Ale kommuns stora fördel är att
man kan bosätta sig på landsbygden och ändå ha nära till storstaden. Förutsättningar för byggnation
på landsbygden behöver fortsatt vara möjligt
Kommentar: Noteras
Synpunkter från enskilda:
”Tillåt mer byggnation på landet. Kommunen har mycket skog och ängar. De som vill bo i en
lantligare miljö en bit från alla orter som ligger längs med 45:an motarbetas genom de höga kraven
på att man inte får bygga på åkrar/ängar. Detta förstår jag också styrs av miljö-anledningar, men
kommunen borde om möjligt se över om man kan vara generösare med att ge bygglov för att bygga
hus i kanten på en äng eller om man kan få lov att ta en äng för att skapa t.ex. ett bostadsområde,
eftersom det ändå är lättare att bygga ett bostadsområde på plan mark än i kuperad skogsterräng.”
”Landsbygdsboende – de flesta som bor på landet vill ändå ha några grannar nära inpå, men det
kommer alltid finnas människor som vill ha större ostörd yta runt kring sig. Vi måste tillåta även dessa
människor att bygga och bo i Ale.
Skydd av åkermark – mycket bra. Men tillåt bostadsbyggande i skogskanter och andra ställen som
traditionellt har huserat boende.”
Kommentar: Det är möjligt att pröva förtätning i byar.
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”Kommunens kännemärke som hästkommun förstärks.
En väg att uppnå detta är att etablera s.k. hästbyar med boende och gemensamma ridanläggningar.
Fortsatt utbyggnad av Säkra Ridvägar. Kopplas på sikt samman med Pilgrimslederna.”
Kommentar: Noteras

3.4 Näringsliv och sysselsättning
Centerpartiet:
Under 3.4 riktlinjer bör texten ”I första hand utveckla befintliga och utreda nya verksamhetsområden
nära de norra moten längs E45” utgå då föreslagen markanvändning på kort-, medellång och lång sikt
redovisas på annat håll i dokumentet och inte hör hemma under riktlinjer.
Kommentar: Noteras
Liberalerna:
Liberalerna anser att ÖPn bör innehålla skrivelser om kontorslokaler i stationsnära lägen i våra
stationssamhällen.
Kommentar: Noteras inför arbetet med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi.
Synpunkter från enskilda:
”Det råder stor brist på lämplig verksamhetsmark i kommunen. Utred därför nya
verksamhetsområden N Ljungbergs Såg fram till Bruket.”
Kommentar: En lokaliseringsutredning för verksamhetsmark är planerad.

3.5 Samhällsservice
Utbildningsnämnden:
Sektorn gör bedömningen att behoven för utbildningsnämndens verksamhetsområde är tillvaratagna
och att nämnden ska kunna fullfölja målet om God utbildning för alla och tillgodose förskole- och
utbildningsplatser i ett växande Ale. Vid planering ska mark för förskolor och skolor säkerställas i ett
tidigt skede, lokalisering ska utgå från närhet till bostäder, kollektivtrafik och grönområden samt
trygga skolvägar ska säkerställas.
Sektorn vill påpeka att det behövs ett förtydligande för hur lokaler och utemiljö ska kunna
säkerställas vid förtätning i orterna.
Kommentar: Noteras. Prövning av utemiljöer sker i detaljplaneskedet.
KPR:
Vård- och omsorgsenheter ska ha tillgång till god och väl anpassad kollektivtrafik.
Kommentar: Synpunkten förmedlas till berörd sektor.
Synpunkter från enskilda:
”Offentliga ytor och lokaler skall utformas så att de inte står öde och tomma på kvällar, helger och
lov.”
”När jag ser alla bostäder som planeras över hela kommunen hoppas jag verkligen att skolor och
annan service byggs för att matcha mängden människor. Annars får vi problem.”
”Barnen får inte plats nu som det räcker, hur tänker ni att alla ska få plats??? Att ha baracker eller
paviljonger är temporära lösningar, inte permanenta så ni vet!!!!”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Lämplig utformning och placering av byggnader och av de
gemensamma rummen sker i detaljplaneskedet och i bygglovsskedet. I alla större detaljplaner för
bostäder undersöks behovet av mark för förskola och skola.
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3.6 Hållbara transporter och resor
Moderaterna:
Angående riktlinje att säkerhetshöjande åtgärder på väg 1997 mellan Hålanda – Nygård ska studeras.
¼ av vägen ligger i Ale, ¾ ligger i Lilla Edets kommun, samverkan? förtydligande i ÖPn att den har sin
fortsättning i Lilla Edets kommun.
Kommentar: Kartan justeras så att det tydliggörs att vägen fortsätter in i Lilla Edet.
Centerpartiet
3.6 riktlinjer – ”Förbifart för Skepplanda prioriteras” stryks. Prioritering ska inte i själva planen mer
än genom att markanvändningen pekas ut på kort, medellång och lång sikt via kartor.
Kommentar: Riktlinjen stryks.
Liberalerna:
Översiktsplanen pekar ut visioner för 30 år framåt och Liberalerna saknar tydligare skrivelser om den
privata bilens plats i Ale. Möjligheterna till transport med kollektivtrafiken, gång och cykel är givetvis
viktigt men den privata bilen är också ett mycket viktigt transportmedel. Med den snabba
teknikutvecklingen, med en allt större mängd elbilar, är det givetvis så att bilen kommer spela en stor
roll även i framtiden. Detta måste belysas i ÖPn.
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Milöenheten Ale:
Vägreservaten går tvärs emot den studie av trafik/transportsystemen som togs fram
inför ÖP-arbetet. Materialet bör ligga till grund för avvägningar inom transport/trafikfrågor i ÖP.
Kommentar: Noteras. Avstämt med trafik på sektor samhällsbyggnad.
KPR:
Vi instämmer i att transportsystemet ska utformas trafiksäkert så att det bidrar till att fler väljer att
gå, cykla eller åka kollektivt.
Vi anser att det är mycket angeläget att vårdcentral och apotek kan nås på ett säkert och logistiskt
enkelt sätt.
Vi anser att god belysning måste ta hänsyn till äldre personers behov av betydligt ökad ljusstyrka och
större kontraster. Ska studeras.
Parkeringsbehov för cyklister ska säkerställas vid pendelstationer, handels- och fritidsanläggningar,
skolor, arbetsplatser och vid bostäder. Vi anser att det dessutom ska ordnas laddningsplatser för
elcyklar.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Ungdomsrådet:
Vi tänker också att det vore bra med bättre centrum, fler affärer som är mainstream samt ökad och
smidigare kollektivtrafik. En spårvagn kan vara en dröm. Gatukök är uppskattade! Lokaltrafiken är
jätteviktig för oss ungdomar, och den får gärna ta oss ut till sjöarna också.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Göteborgsregionens kommunalförbund:
Översiktsplanen signalerar tydligt att kollektivtrafik, cykel och gångtrafik ska främjas som
transportslag i kommunen. Det är mycket viktigt ur regionalt perspektiv, inte minst för att Ale ska
kunna växa samtidigt som trafikutvecklingen in mot regionkärnan sker på ett hållbart sätt som
stärker attraktiviteten i såväl stråk som kärna.
Kommentar: Noteras
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Synpunkter från enskilda:
I flera yttranden framförs önskemål om nya vägdragningar.
Kommentar: Den planerade trafikstrategin kommer att visa hur vägnätet ska utvecklas.
”Pendelparkeringar bör skapas både i Kollanda och Kilanda så att det blir möjligt att parkera bilen och
cykeln vid busshållplatserna. Idag är det inte möjligt att ta bussen från nämnda orter för dem som
behöver parkera sitt fordon vid busshållplatserna.”
Kommentar: Synpunkten förmedlas till Sektor samhällsbyggnad.
”I framtiden är det sannolikt att många fordon är eldrivna. Vi bör ha en infrastruktur som underlättar
för elfordon.”
Kommentar: Noteras

3.6.1 Kollektivtrafik
KPR:
I anslutning till hållplatser utanför tätort ska möjlighet till cykelparkering finnas.
Vi anser att cykelparkering ska kompletteras med laddningsplatser för elcyklar.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Göteborgsregionens kommunalförbund:
När det kommer till kollektivtrafik kan kommunen med fördel vidareutveckla sina strategiska
intentioner genom att knyta an till regionala mål. Alependeln föreslås till exempel få en utvecklad
trafikering i Målbild Tåg 2028, vilket kan ha betydelse för pendelorternas utveckling.
I Målbild Koll 2035 föreslås åtgärder för framkomligheten i det sammanhängande stadsområdet
(Göteborg-Mölndal-Partille), exempelvis nya system med Citybuss och Metrobuss. Med tanke på Ales
närhet till Göteborg, inte minst till den växande knutpunkten Gamlestaden, skulle kommunen kunna
förtydliga hur dessa kollektivtrafikförstärkningar kan påverka möjligheterna för hållbart resande i Ale.
GR delar kommunens bild att E45 är ett viktigt kommunikationsstråk, men att den också utgör en
källa till buller och barriärer. Överflyttning av vardagsresor till tåg är därför viktigt för att motverka
ökat buller från vägtrafiken. Vidare är en av huvudstrategierna att utveckla en tvärförbindelse i östvästlig riktning genom en ny bro. Planförslaget skulle kunna kompletteras med en tydligare analys av
tvärförbindelsens nytta och konsekvenser, i synnerhet trafikutveckling ur mellankommunalt
perspektiv samt eventuella konsekvenser för kollektivtrafiken.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.

3.7 Vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning)
Gryaab:
Gryaab anser att det är viktigt att tidigt i stadsplaneringen ta vattnets flöde i beaktande och att
vattnet sedan finns med under hela processen. Att i efterhand korrigera brutna vattenflöden är ofta
kostsamt.
En stadsplanering och ett bebyggelsegenomförande som ger förutsättningar och leder till
spillvattensystem med så lite inläckage av tillskottsvatten som möjligt, även på längre sikt, är viktigt
för att Gryaab ska kunna bedriva effektiv och resurssnål avloppsrening åt sina delägarkommuner.
Tunnelsystemets utbredning inom Ale kommun är relativt liten och endast vissa delområden berörs.
Gryaab lämnar generella synpunkter gällande skydd av Gryaabs anläggningar.
Kommentar: Noteras
Räddningstjänsten:
I kapitel 3.7 tas frågor kring vatten- och avloppsförsörjningen upp. Räddningstjänsten önskar att
även frågor kring tillgång av vatten för brandsläckning förs fram i kapitlet. På senare tid har även
efterhanteringen av släckvattnet blivit mer aktuellt, speciellt i de situationer då räddningstjänsten
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använt sig av skum. I dagsläget är räddningstjänsten väldigt restriktiv med sin skumanvändning
och de skumämnen som används har inte längre PFOS som komponent. Dock innebär släckvatten
alltid någon form av förorening då vattnet tar med sig ämnen från branden som kan
ha en högre eller mindre grad av giftighet. I en framtida planering vore det därför bra om
kommande dagvattensystem kunde planeras för att antingen hantera eventuellt släckvatten eller
att det finns system för att fördröja spridningen till dess att det går att samla upp.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Kretslopp och Vatten:
Precis som översiktsplanen tar upp, är Göta älv huvudvattentäkt i Göteborgsregionen. Kretslopp och
vatten, Göteborgs stad, förser drygt 500 000 människor med dricksvatten i Göteborgsområdet. Det
är därför av största vikt att råvattenkvaliteten i älven bibehålls och att föroreningsbelastningen på
älven minimeras.
Kretslopp och vatten anser att det är positivt att Göta älvs status som råvattentäkt tas upp i
översiktsplanen och att Ale kommun tar upp det ansvar kommunen har för råvattenkvaliteten i älven
och vikten av ett gemensamt vattenskyddsområde. Det är även positivt att kommunen ska arbeta
vidare med den regionala vattenförsörjningsplanen.
Kommentar: Noteras
Miljöenheten Ale:
Punkten med mellankommunala och större enskilda vattentäkter bör förtydligas – är
de mellankommunala vattentäkterna enskilda? Det är inte säkert att VSO är rätt för
större enskilda vattentäkter. Det innebär en lång process för ganska små vattentäkter.
Kommentar: En vattenplan föreslås och i denna får frågan utredas.
Älvängens företagarförening:
Avloppssystemet är underdimensionerat med hänsyn till den utveckling som Älvängen står inför.
Nya ledningar måste snarast möjligt kopplas direkt mot Ryaverken i Göteborg. Denna utbyggnad
är nödvändig och bör drivas på skyndsamt. Ett fungerande VA-system med förhöjd kapacitet är
ett måste för den framtida utbyggnaden och kan inte vänta.
Kommentar: Det finns en planering för utbyggnad av VA-nätet.
Sektor Samhällsbyggnad:
Det finns redan idag risk för problem med enskilda avlopp för en del av de föreslagna
förtätningsområdena. Denna risk skulle kunna förtydligas och strategier för att hantera risk hade
kunnat utvecklats mer.
Riktlinjer för VA-försörjning bör kompletteras med kretsloppsanpassade lösningar för enskilda
avlopp, särskilt nära områden med jordbruksmark.
Kommentar: Texten kompletteras avseende påverkan på vattenförekomster. Avseende riktlinjer för
kretsloppsanpassade lösningar för enskilda avlopp noteras synpunkten och tas med inför kommande
översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Synpunkter från enskilda:
” Det bör tas med i ÖP och kommande VA-program att Ale Kommun bör ha ett huvudansvar för VAanläggningar inom tätbebyggda områden, och åtminstone i områden som är detaljplanerade. Ale
Kommun bör också eftersträva över att ta över drift och ägandeskap för VA från t ex
samfällighetsföreningar som är anslutna till det kommunala nätet.”
Kommentar: Noteras
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3.9 IT-kommunikation
KPR:
Vi anser att kravet ska vara att teletäckningen inkl mobiltäckningen inte bara ska vara god ─ den ska
absolut vara fullgod. Detta ska givetvis även gälla inne i nybyggda hus och bostäder.
Kommentar: Synpunkten noteras. 100-procentig täckning överallt kan vara svårt att uppnå, med det
är också kommunens ambition.

3.10 Miljö, hälsa och säkerhet
GEOTEKNIK
Länsstyrelsen:
En viktig fråga för mark- och vattenanvändning i Ale kommun är risker kopplade till ras, skred och
erosion. Länsstyrelsen saknar en redovisninggeotekniska förutsättningar med avseende på
geotekniska riskfaktorer.
Länsstyrelsen vill betona vikten av att kommunen följer de rekommendationer och råd som Statens
Geotekniska Institut lyfter fram i yttrande, daterat2021-03-11.
Kommentar: Handlingen kompletteras.
Sverigedemokraterna:
Geoteknisk utredning
Att lägga fram krav på geoteknisk utredning vid förhandsbesked och vid bygglov i en översiktsplan
det blir på en för detaljerad nivå för en ÖP. Det bör tas bort. Dessutom anser vi att en geoteknisk
utredning ej ska krävas redan vid förhandsbesked. Det ska tas bort. Det räcker vid bygglov om behov
föreligger.
Kommentar: Krävs vid prövning av markens lämplighet för bebyggelse, vilket är ett lagkrav.
Kretslopp och vatten:
Det är positivt att översiktsplanen tar upp att geoteknik måste undersökas innan exploatering då ett
skred vid Göta älvs strand skulle skapa stora problem för råvattenförsörjningen i Göteborg. Speciellt
viktigt är det att förorenade områden undersöks vad gäller stabilitet och att sanerings- och
stabiliserande åtgärder vidtas där nödvändigt.
Kommentar: Noteras.
RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS (RSA)
Länsstyrelsen:
Risk- och sårbarhetsanalyser, är en process som syftar till att identifiera risker och åtgärda
sårbarheter i en verksamhet eller inom ett område. Kommunens RSA nämns inte i översiktsplanen.
Länsstyrelsen rekommenderar att översiktsplanen stäms av mot denna, så att relevant information
kan arbetasin och tas hänsyn till i översiktsplanen.
Kommentar: Texten kompletteras.
ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL
Länsstyrelsen:
Av översiktsplanen framgår att framtida klimatförändringars påverkan ska hanteras i minst ett 100årsperspektiv. Det kräver ett förtydligande. Länsstyrelsen rekommenderar att hänsyn tas till ett
klimatanpassat 100-årsregn vid bedömning av översvämning till följd av skyfall. Kommunen skriver
atten skyfallskartering är under framtagande för hela kommunen. I samband med resultatet från den
bör också långsiktiga strategier tas fram för att minska riskerna med skyfall, både för ny och befintlig
bebyggelse. Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till följd
av skyfall.
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När det gäller översvämning till följd av höga flöden eller nivåer i vattendrag och sjöar kan andra
återkomsttider vara aktuella beroende typ av bebyggelse. Länsstyrelsens rekommendationer
angående detta återfinns i handboken Stigande vatten med tillhörande faktablad. Det finns också
mer att läsa i Boverkets tillsynsvägledning för översvämning.
I ovanstående rekommendationer och vägledningar framgår det tydligt vilka aspekter som måste
bedömas. Kommunen behöver tydligare beskriva vilka riktlinjer som ska följas vid planering och hur
de avser att förhålla sig till resultaten från översvämnings- och skyfallskarteringarna. Översiktsplanen
behöver även kompletteras med översiktliga anvisningar som gäller vid exploatering, till exempel att
det är viktigt att ta hänsyn till lokala förutsättningar och vid planering se till att det inte skapas
instängda områden.
Kommunen behöver förtydliga vad som avses med ”risk för översvämning”och ”risknivå”. Kommunen
skriver bland annat att viktiga samhällsfunktioner inte ska uppföras i områden med risk för
översvämning och att tekniska åtgärder ska genomföras om bebyggelse måste anpassas till befintliga
Kommentar: Texten kompletteras. Karta kompletteras med skyfallskartering för orterna.
Sektor Samhällsbyggnad:
Vidare ser sektorn ett behov av att i planförslaget lägga till: "I samhällsplaneringen ska
skyfallssäkrande åtgärder särskilt beaktas där mark kan komma att behöva tas i anspråk”.
Kommentar: Texten kompletteras med avseende på skyfallssäkrande åtgärder.
FARLIGT GODS
Länsstyrelsen:
Kommunen bör i samband med att Länsstyrelsens riskpolicy Riskhantering i detaljplaneprocessen
lyfts fram förtydliga att den har som utgångspunkt att risker ska bedömas inom 150 meter från
transportled för farligt gods.
Kommunen behöver tydliggöra vilka områden som hamnar inom detta riskhanteringsavstånd och hur
konflikter mellan farligt gods och bebyggelse ska hanteras på ett strategiskt plan. Det bör exempelvis
belysas att viss markanvändning kan vara olämplig beroende på avståndet från transportleden.
Länsstyrelsen förespråkar ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från farligt godsleder, vilket också
bör belysas.
Det finns en lokal trafikföreskrift om transport av farligt gods i Ale kommun. Enligt denna råder ett
generellt förbud mot transport av farligt gods förutom på vissa uppräknade vägar. Det är bra om det
framgår av översiktsplanen.
Kommentar: Karta och text kompletteras.
Räddningstjänsten:
Stora delar av samhällena i Ale ligger längsmed väg E45. Dessutom går även järnvägstrafik och
trafik längsmed Göta älv parallellt med E45. Gemensamt för alla tre transportsätten är att de även
transporterar farligt gods. Det är därför viktigt att belysa och hantera risker med farligt gods när
mark i närhet av dessa transportleder exploateras. Kommunen har tagit fram allmänna riktlinjer
för hantering intill transportleder för farligt gods för att hantera risker i samhällsplaneringen.
Dock skulle denna riktlinje behöva uppdateras och även ta med de transporter som sker via
älven. Syftet med en sådan riktlinje är att ge en likvärdig bedömning och åtgärder för alla berörda
områden. På så sätt underlättas bygg- och planeringsprocessen samtidigt som en god säkerhet
säkerställs över hela kommunen. Räddningstjänsten föreslår att detta tas med i kommunens
översiktsplan.
Kommentar: Karta kompletteras med hänsynsområde på 150 meter för transportleder för farligt
gods klass 1 och 2. I övrigt noteras synpunkterna inför arbete med ny översiktsplan eller
planeringsstrategi.
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FARLIG VERKSAMHET
Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen tar ställning till störningar från verksamheter och
lämpliga skyddsavstånd till industrier och anläggningar som hanterar någon form av farliga ämnen
eller bedriver farlig verksamhet. Störningar från verksamheter och lämpliga skyddsavstånd bör
beskrivas.
Det bör framgå i översiktsplanen om verksamhetsområden är avsedda för småindustri eller
motsvarande eller för tyngre störande industriändamål. I Ale kommun finns till exempel
verksamheter som omfattas av Sevesolagen nära centrum både i Bohus och Nol. Riktlinjerna för
störande verksamhet kan förtydligas så att det framgår vilka störningar som avses, till exempel risker
för kemikalieolycker.
Kommentar: Handlingen kompletteras.
Räddningstjänsten:
Ny teknik innebär inte bara förbättringar. Ibland tillkommer det även nya risker. Exempel på
detta är elbilar och solcellsanläggningar. Det är inte säkert att riskerna är större utan det handlar
sannolikt mer om att de kan finnas andra typer av risker som inte har förekommit tidigare.
Exempelvis kan termisk rusning ske i battericellen hos en elbil vilket kräver att de hanteras på ett
annat sätt. Även om också säkerhetsutvecklingen går framåt i ny teknik så kan det vara klokt att
agera konservativt när det kommer till just säkerhet. Exempelvis bör laddning av elbilar undvikas
längst in i ett underjordsgarage och istället placeras i en mer välventilerad miljö.
Räddningstjänsten föreslår att översiktsplanen beskrivet denna problematik och vid behov
utreder utifall vissa kommande tekniklösningar redan idag kan behöva hanteras på ett annat
säkerhetsmässigt sätt.
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
FÖRORENADE OMRÅDEN
Länsstyrelsen:
Det är viktigt att identifiera förorenade områden i översiktsplanen för att bättre kunna anpassa
markanvändningen till föroreningssituationen och för att undvika att förslag till bebyggelse blir
olämplig med avseende på människors hälsa eller säkerhet.
Översiktsplanen saknar en redovisning av förorenade områden i kommunen. De områden som
misstänks vara förorenade bör pekas ut på karta och beskrivas. Särskilt viktigt är det att
uppmärksamma föroreningar inom områden som ska bebyggas eller där markanvändningen ska
ändras i framtiden.
Kommentar: Kartan kompletteras med förorenade områden, utfyllnadsområden och deponier.
Synpunkter från enskilda:
”Hej, försök att sanera å sedan utnyttja byggnation i Älvängens gamla industriområde vid
älvstranden. Trots stora kostnader är detta viktigt att ta i beaktande i er plan både med tanke på
miljöförbättring å exploatering.”
Kommentar: Noteras
VÄRMEÖAR
Länsstyrelsen:
Kommunen lyfter fram att grönytor har en temperaturreglerande funktion som kan begränsa lokala
värmeöeffekter. Om kommunen vet att detta utgör ett problem någonstans i kommunen bör detta
beskrivas.
Kommentar: Värmeöar nämndes i ett resonemang kring vikten av att vara uppmärksam på att
värmeöar kan uppstå i tät bebyggelse. Det finns alltså inga värmeöar att redovisa eller befintlig
problematik att beskriva..

56(88)

VEGETATIONSBRAND
Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen ser gärna att översiktsplanen lyfter risker kopplade till vegetationsbrand. Det bör
belysas om det finns skogsområden i kommunen där en skogsbrand kan innebära speciella
svårigheter. Det bör också belysas om det finns områden där skogsbränder ur naturvårdssynpunkt får
utvecklas fritt inom vissa gränser eller om det finns områden där miljön är särskilt känslig för
bränder.
Kommentar: Texten kompletteras.
TRAFIKBULLER OCH VIBRATIONER
Länsstyrelsen:
Kommunen vill styra utbyggnad till pendelorterna längs järnvägen och vägE45. Det är en lämplig
fortsatt utveckling av kommunen, men det är också strategi som innebär att fler kan komma att
utsättas för trafikbuller. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att det i den kommande
planeringen kan vara problematiskt att hantera detta och att det kan påverka hur den byggda miljön
kan utvecklas och utformas.
Länsstyrelsen kan konstatera att trafikbullerfrågan är aktuell i många detaljplaner redan. Det är
viktigt för kommande detaljplanering att säkerställa bostäder och boendemiljöer får goda ljudmiljöer.
Länsstyrelsen kommer att ställa krav på bullerutredningar och det kommer att krävas anpassningar
så bostäder och boendemiljöer blir så bra som möjligt med hänsyn till påverkan från
omgivningsbuller.
Med tanke på den inriktning kommunen valt, den slutsats som görs miljökonsekvensbeskrivningen
och det återkommande behovet av att hantera frågan i detaljplaneringen behöver kommunen
förtydliga översiktsplanens riktlinjer kring trafikbuller. Det räcker inte med att ange att bebyggelse
ska planeras och utformas så att riktvärden för buller uppfylls. En riktlinje behöver säga något mer.
Kommunen behöver beskriva hur ljudfrågan ska hanteras i kommande planprocesser för att uppfylla
riktvärdena för buller. Det kan tillexempel handla om hur kommunen ska arbeta med placering och
utformning eller andra anpassningar och åtgärder för att säkerställa goda ljudmiljöer.
Kommentar: Placering och utformning och andra anpassningar måste utredas i varje detaljplan
utifrån de förutsättningar som gäller i varje enskilt fall.
Alebyggen:
Hantering av riktlinjer för buller i exploatering vid E45 och järnväg är mycket väsentliga för
möjligheterna till förtätning med bostäder i orternas centrala lägen. I ÖP beskrivs vidare vikten av att
förtätning i centrala lägen skall innehålla aktiva bottenvåningar samt att parkering i första hand skall
ske i parkeringshus. Alebyggen anför att ambitionen att skapa förutsättningar för att bygga bostäder
med rimliga produktionskostnader i sig, ur ett allmännyttigt perspektiv, bör vara en prioriterad
uppgift i ÖP. Beaktandet av alla andra parametrar ger generellt högre produktionskostnader och i
slutänden högre boendekostnader för det enskilda hushållet.
Kommentar: Noteras
KPR:
Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är bullerpåverkade.
Vid bedömning av störande ljud anser att vi att det är ljudnivån inne i bostäderna ska vara avgörande
för val av åtgärder utomhus.
Kommentar: Det är ljudnivån vid fasad som är styrande enligt förordning om trafikbuller i
bostadsbyggnader.
Synpunkter från enskilda:
”Jag tycker översiktsplanen överlag ser riktigt trevlig ut men en sak som verkar ha glömts bort och
som tyvärr redan idag påverkar hela kommunen negativt är den höga och konstanta ljudnivån från
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motorvägen. Att någon skulle vilja sola, bada och umgås (eller bo för den delen) precis bredvid e45an
känns tyvärr lite som ett skämt.”
Kommentar: Noteras
LUFTKVALITET
Länsstyrelsen:
Miljökvalitetsnormer Luft
En av översiktsplanens huvudstrategier är att styra utbyggnaden till pendelorterna längs järnvägen
och väg 45. Länsstyrelsen välkomnar strategin, somkan bidra till att minska de totala utsläppen. Men
med en sådan strategi
är det extra viktigt att översiktsplanen också innehåller riktlinjer för att minska luftföroreningar.
Förutom en sådan strategi kan översiktsplanen också kompletteras med en redovisning av de
områden och gator som har dålig luftkvalitet och där luftkvalitetsproblemen är som störst. Om det
finnsområden som där någon miljökvalitetsnorm överskrids bör de undantas frånfrämst
bostadsbebyggelse och andra byggnader där människor vistas längretid (t.ex. skolor och förskolor).
Kommentar: Texten kompletteras.
Miljöenheten Ale:
MKN för luft ska inte bara beaktas utan är lagstiftning som ska följas och klaras.
Kommentar: Noteras.
MAGNETFÄLT
Länsstyrelsen:
För ny bebyggelse nära elektromagnetiska fält är det viktigt att beakta försiktighetsprincipen och
undvika att placera bostäder, skolor med mera nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält. I
Kilanda föreslår kommunen ett förtätningsområde i direkt anslutning till befintliga kraftledningar.
Kommentar: Det föreslagna förtätningsområdet I Kilanda tas bort.
SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET
Länsstyrelsen:
Kommunen lyfter fram att viktiga samhällsfunktioner inte ska uppföras i områden med risk för
översvämning. Det bör också framgå om det finns andra riktlinjer för hur samhällsviktig verksamhet
ska hanteras i planeringen. Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig verksamhet generellt
ges en högre säkerhetsnivå, exempelvis när det gäller risker från farligt gods och skyfall.
Kommentar: Texten kompletteras.
Räddningstjänsten:
Översiktsplanen tar upp att samhällsviktiga funktioner ska skyddas. Räddningstjänsten instämmer
i dessa bedömningar men önskar ett bredare skydd än enbart skydd mot översvämning och ras och
skredhändelser. Viktiga samhällsfunktioner behöver fungera under såväl kris som krig.
Därför är det viktigt att de planeras och skyddas utifrån olyckshändelser med farligt gods eller
sabotage.
Kommentar: Texten kompletteras.
RISKER FÖR DEN BYGGDA MILJÖN
Länsstyrelsen:
Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för kommunens syn på risken för skador på den byggda
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur
sådana risker kan minska eller upphöra. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt
och strategiskt kommunalt klimatanpassningsarbete.
Det saknas ställningstaganden kring detta. Översiktsplanen måste bli tydligare med hur riskerna kan
minska eller upphöra. Länsstyrelsen har nyligen tagit fram metodstödet Klimatrelaterade risker i
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översiktsplaneringen för att stödja kommunerna i hur detta krav i plan- och bygglagen kan hanteras i
översiktsplanen.
Kommentar: Texten kompletteras.
Räddningstjänsten:
När det kommer till området kring Bohus centrum finns även en SEVESO klass
högre verksamhet i området. Detta medför förstås ytterligare risker som man behöver ta hänsyn
till vid en eventuell förtätning. En förtätning skulle även kunna medföra begränsningar för
verksamheten i förlängningen. Precis som översiktsplanen tar upp så är det viktigt att vara
konsekvent. Antingen planeras området för att bedriva farlig verksamhet över tid eller så planeras
en förtätning där riskfyllda verksamheter uteblir.
Kommentar: Hanlingen kompletteras.
ALLMÄNNA SYNPUNKTER
Räddningstjänsten:
Arbete med trygghet och säkerhet är viktigt vilket också påpekas i översiktsplanen. Därför är det
också viktigt att förtydliga att området trygghet och säkerhet behöver få utökade resurser och
utrymme när befolkningen ökar. Förutom räddningstjänst så gäller det att också förvaltningarna
ges resurser och förutsättningar att kunna arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor. På så sätt
kan det göras planer på hur vi ska bygga ett tryggt och säkert samhälle för framtiden.
Räddningstjänsten föreslår därför att översiktsplanen även förtydligar resursbehovet för detta
område på samma sätt som det görs för skola och omsorg.
Kommentar: Noteras
Sektor Samhällsbyggnad:
Ett förslag från sektorn är att klimatanpassning bryts ut och utvecklas i ett eget kapitel. I detta kapitel
bör skyfall kompletteras med övriga extremväder som sannolikt kan påverka Ale 2100. Kapitlet bör
belysa riktlinjer för en robust planering mot värme, kyla, torka, nederbörd och skred på grund av
jordens urlakning till följd av torka och blötläggning. Översvämningar är en naturlig process som kan
bidra med ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är beroende av översvämningar. Man behöver
planera utrymme för översvämningar så att samhällsviktiga funktioner nedströms inte översvämmas.
Nödvattenplan bör förslagsvis flyttas till 3.10. En central samhällsplanerings- och beredskapsfråga,
alternativt ingå i ett eget avsnitt.
Kommentar: Klimatanpassningsplan planeras

3.11 Energi och klimat
Centerpartiet:
Under 3.11 skulle text om tematiskt tillägg avseende vindbruk kunna läggas till på samma sätt som
texten rörande tematiskt tillägg för bedömning av jord- och skogsbruksmarks värde under 3.3.
Kommentar: Förteckning över kompletterande utredningar läggs till.
Alebyggen:
Alebyggen påtalar vikten av att säkerställa framtida fjärrvärmeförsörjning i kommunen, specifikt i
Älvängen där kapacitetstaket är nått. Fjärrvärmens framtid kan med fördel beskrivas under 3.11
Energi och klimat.
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Göteborg Energi:
Göteborg energi påpekar vikten av att vid schaktningsarbete förhålla sig till gällande Bestämmelser
vid markarbeten och att uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken:
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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För anvisning av befintliga ledningar i marken samt projekteringsunderlag,
samordning, samhällsplanering hänvisas till:
https://www.ledningskollen.se
Vid framtagandet av nya detaljplaner är det viktigt att beakta befintliga fjärrvärmeledningar.
Ale fjärrvärme AB här ett utbyggt fjärrvärmenät i Ale kommun. Fjärrvärmenätets kapacitet får
utredas med de olika detaljplanerna om intresse finns att ansluta framtida byggnation till
fjärrvärmenätet.
Vid framtagandet av nya detaljplaner ä r det viktigt att beakta befintliga fjärrvärmeledningar.
Kommentar: Noteras
Ale El:
Ale El har gått igenom ÖP 2021 och vi saknar detaljer kring elförsörjningen. Ale El investerar på
historiska nivåer i elnätet för att möta upp mot ÖP men det är viktigt att vår input tas med tidigt i
planerna för nya områden och byggnationer. Detta för att säkerställa att vi har möjlighet att
prioritera rätt och har kapacitet tillgänglig i respektive område. Elnätsinvesteringar är
kostnadsintensiva med långa ledtider för projektering av nya ledningar/stationer. De ekonomiska
kalkylerna bygger på långa avskrivningstider för att vi ska få maximalt kostnadsutnyttjande och kunna
hålla nere tariffer.
• Ale Kommuns strategi kring val av uppvärmning i kommande bostadsområden (värmepump,
fjärrvärme osv) är inte något som nämns tydligt i ÖP:n. Det är av väsentlighet för Ale El att detta
är tydligt då det påverkar behovet av tillgänglig kapacitet i nya områden.
• Ale Kommuns strategi kring de föreslagna industriområdena (Stora Viken, fortsättning på
Osbacken) är särskilt viktiga då projekterad förbrukning kan bli mycket hög. Beroende på
omfattning kan dessa kräva ytterligare förstärkning från överliggande nät.
• Ale El önskar ytterligare detaljer kring Brandsbobergen då det har påverkan på vår etablering i
Alafors. Detta då vi har behov av planändringar och byggnation av lagerbyggnader på Ale Målje
6:7.
• Ale El önskar vara delaktiga tidigt i planeringen för Förbifart Älvängen då det kan skapa
möjlighet till förläggning av markkabel.
Kommentar: Noteras.
Sektor Samhällsbyggnad:
När det gäller kommunens planering för elförsörjning och fjärrvärme vill sektorn belysa att det
saknas riktlinjer som just planerar för detta såväl som problematiserar stora elbortfalls påverkan på
samhället och vilka insatser som bör omhändertas för att motverka konsekvenserna.
Kommentar: Noteras.
Synpunkter från enskilda:
”Elförsörjningen i kommunen är något som jag saknar i översiktsplanen. Ale kommun kommer liksom
andra svenska kommuner att ställas inför en stor elektrifiering av fordonsflottan de närmaste åren i
och med det att det kommer att bli alltfler elbilar och mindre bilar som går på fossilt bränsle. Det är
då viktigt att se över effektbehovet för kommunen.”
”Hur påverkas översiktsplanen av den påtänkta kraftledningen mellan Älvängen och Hisingen?”
”Hur ska vi arbeta med klimatanpassning? Är ens den föreslagna markanvändningen lämplig med
avseende på allt allvarligare klimateffekter? Ökade risker för skred, översvämningar och dramatiska
väderhändelser som skyfall, torka och så vidare. Ingen vet, för det ska utredas sen. Tillsammans med
grönstruktur och lite annat smått och gott som är viktiga förutsättningar för att kunna bedöma
lämpligheten i att ta jungfrulig mark i anspråk.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.
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3.12 Vattenområden
Länsstyrelsen:
Miljökvalitetsnormer Vatten
Det ska av översiktsplanen framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer enligt 5
kap. miljöbalken ska följas. Det ska vara tydligt omdet finns risk att miljökvalitetsnormer överskrids
eller inte. Länsstyrelsen kan inte se att det framgår av översiktsplanen.
I miljökonsekvensbeskrivningen har kommunen redogjort för de vattenförekomster eller sträcka av
vattenförekomst som anses vara relevanta utifrån påverkan från planförslaget, men i översiktsplanen
behöver kommunen redogöra för samtliga vattenförekomster inom kommunen, både yt- och
grundvatten. Både vattenförekomsternas statusklassningar (ekologisk och kemisk, samt kvantitativ
när det gäller grundvatten) och deras miljökvalitetsnormer behöver redovisas i översiktsplanen.
Översiktsplanen ska kunna fungera som ett vägledningsunderlag vid detaljplanering och exploatering
i hela kommunen, även utanför nu utpekade utvecklingsområden. Det är till exempel viktigt att
bedöma och vara försiktig med påverkan på hydromorfologiska förhållanden och strandmiljöer.
Översiktsplanen kan kompletteras med en kartbild över vattenförekomster, deras
tillrinningsområden, status och avgränsning. Då blir det lättare att se var de ligger i förhållande till
planerade utvecklingsområden. Kommunen behöver därefter analysera hur nuvarande och
föreslagen mark- och vattenanvändning kan förväntas påverka vattenförekomsterna och övrigt
vatten. Särskilt fokus kan läggas på att de vattenförekomster där det finns ett åtgärdsbehov, det vill
säga de som har sämre än god status. Utifrån mark- och vattenanvändningskartan kan en analys
också göras av de största potentiella föroreningskällorna som kan påverka vattenförekomster.
En riktlinje i översiktsplanen är att bevara Hältorpssjöns dämme. Länsstyrelsen vill påpeka att
Hältorpssjön ingår i vattenförekomsten Sköldsån, ochdenna vattenförekomsts ekologiska status är
klassad till måttlig, delvis på grund av att fisk och andra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt i
upp- och nedströms riktning i vattensystemet. I Sköldsån finns dokumenterad förekomst av lax och
havsöring nedströms dämmet vid Hältorpssjön som utgör ett definitivt vandringshinder. Det är viktigt
att upp- och nedströmspassage vid Hältorpssjöns utlopp. Det är en åtgärd som kan behöva
genomföras för att uppnå bättre vattenkvalitet och som är en del i den långsiktiga planeringen för
bättre vatten.
Kommentar: Text och kartor kompletteras.
Miljökvalitetsnormer Fisk- och musselvatten
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 näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Det ska av översiktsplanen
framgåhur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten ska följas.
Länsstyrelsen kan inte se att det framgår av översiktsplanen.
Kommentar: Texten kompletteras.
Miljöenheten Ale:
Det framgår inte tydligt hur MKN för vatten ska hanteras och tillgodoses. Flera
markanvändningsförslag riskerar att motverka miljökvalitetsnormerna.
Miljökvalitetsnormer för vatten – Tas upp till en liten del i MKB men bara några
vattenförekomster har valts ut på oklara grunder. Det finns markanvändningsförslag
som är oförenliga med miljökvalitetsnormerna.
Det är tveksamt om flera av de föreslagna utbyggnadsområdena för bostäder och
verksamheter är förenliga med miljökvalitetsnormerna för vatten. Föreslagen
markanvändning står på flera platser i strid med riktlinjen att god ekologisk status
skall nås, till exempel vid Grönån. Övergripande åtgärdsprogram finns redan; det finns
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snarare behov av att bryta ned dessa på lokal nivå och utföra de åtgärder kommunen är
skyldig att utföra samt att arbeta aktivt för att andra åtgärder skall bli utförda. Att
anpassa översiktsplaneringen efter miljökvalitetsnormerna är en av de åtgärder
kommunen är skyldig att genomföra.
Vad menas med kommunala sjöar och vattendrag? Sådana som finns i kommunen
eller där kommunen är markägare?
Motivering saknas till varför Hältorpssjön är viktigare att arbeta med än andra sjöar i kommunen.
Sista riktlinjen visar att författarna inte har insett betydelsen av en miljökvalitetsnorm.
Om god status inte uppnås och en tänkt exploatering försvårar detta ytterligare kan
inte exploateringen genomföras.
Kommentar: Texter i översiktsplan och MKB förtydligas.
Naturskyddsföreningen:
I riktlinjerna bör det stå att kommunen tar initiativ och bidrar till att återskapa våtmarker i både
jordbrukslandskapet och skogslandskapet. Väldigt mycket dikning har gjorts i Ale genom åren.
Kommentar: Noteras.
Synpunkter från enskilda:
”Viljeinriktningen är att bevara Hältorpssjön.” (Hältorpsdammen) Bra, men glöm inte bort
vandringsleden för fisk vid dämmet. ”
Kommentar: Noteras

3.13 Natur
Socialdemokraterna:
De befintliga naturområdena kring Risveden och Ale-och Vättlefjäll måste fortsatt värnas och
undantas från samhällets behov av bostäder och verksamhetsmark för att bevara dessa stora
naturvärden för kommande generationer.
För att bättre utnyttja naturens stora värden bör de också tillgängliggöras bättre för att underlätta
för Alebor och besökare att uppleva dessa värden.
De ”gröna kilar” som idag indelar Ales samhällen bör utvecklas och tillgängliggöras för att skapa
värde för de närboende samt erbjuda ekosystemtjänster för närliggande samhällen.
Men när ytterligare bebyggelse planeras i anslutning till dessa naturområden så finns också en
möjlighet att tillskapa naturnära ”mötesplatser”.
Kommentar: Den markerade tätortsnära naturen utgörs av naturområden mellan och i anslutning till
orterna som ska värnas till gagn för människor, djur och den biologiska mångfalden. Kan nyttjas till
park, lekplats, dagvattenhantering m.m. Dessa naturområden kan också utgöra
kommunikationsleder och på så sätt binda samman orter. Texten förtydligas.
Vi har just nu ett pågående samråd om nytt vattendirektivet – hur ska detta implementeras i
översiktsplanen?
Kommentar: Vattendirektivet är ett EU-direktiv. Det pågående samrådet är om Åtgärdsprogram för
vatten 2021 - 2027, Förvaltningsplan för vatten 2021 – 2027 och Föreskrift miljökvalitetsnormer.
Direktivet är huvudsakligen implementerat i svensk lagstiftning genom 5 kap. miljöbalken,
(vattenförvaltningsförordningen) (2004:660) och förordning om vattendelegationer (2017:872).
Miljöenheten Ale:
Riktlinjerna är inte konsekventa. T ex nämns att sällsynt växtlighet och artrikedom
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som finns i våtmarker ska värnas. Hur kommer det sig att bara en naturtyp nämns? Ska
Ale inte arbeta med biologisk mångfald i alla naturtyper?
Kommunen har ännu inga egna naturreservat, så det är oklart om man menar att
kommunen ska engagera sig i skötsel av statliga reservat.
Kommentar: Texten förtydligas.
Ungdomsrådet:
Vi vill att naturen ska bevaras i största möjliga mån och att vi ska leva miljövänligt och hållbart. Vi vill
värna om sjöarna, ta vara på kanalen och vår natur med sällsynt växter. Kalle Ankaberget (vid Nol IK)
och Vättlefjäll såklart. Det får gärna finnas fler parker. Friluftsliv, skog och skogsslingor uppskattas av
alla, små som stora.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Naturskyddsföreningen:
Närrekreationsområden ska skötas med syfte att maximera rekreationsvärdena och den biologiska
mångfalden och inte ha avkastningskrav. Skogsbruket i dessa miljöer bör i största möjliga
utsträckning ske genom hyggesfritt skogsbruk. Naturskyddsföreningen föreslår att kommunen är en
aktiv part i att bilda nya naturreservat. I nuvarande naturvårdsprogram finns områden med särskilt
höga naturvärden utpekade. Enligt naturvårdsprogrammet bör dessa inte omfattas av exploatering.
Det nya naturvårdsprogrammet som håller på att tas fram, bör kopplas till Ale ÖP 2021 och ha
samma ambitioner om att bibehålla och stärka biologisk mångfald. De särskilt värdefulla
naturvärdena bör pekas ut på karta i ÖP.
Kommentar: Karta kompletteras med kartlager Naturvårdsprogrammet, unika naturvärden, höga
naturvärden under Natur- och kulturmiljövärden.
Synpunkter från enskilda:
”Jag skulle vilja att det var mer grönska. Liksom träd på hus och lägenheter och mer träd och buskar i
olika parker eller lekplatser. På tal om lekplatser borde man göra Ale mer barnvänligt. Jag anser att
just nu finns det inte tillräckligt måna ställen där barn kan vara.”
”Människor kommer att bry sig allt mer om miljön och välja alternativ som inte skadar miljön. Vi
kommer värna om miljön på ett helt annat sätt och bli en del av den när vi inser att vi inte kan ta den
för given. Under pandemin har vi sätt hur hela Sverige letat sig ut i naturen och alla naturområden,
vandringsleder, grillplatser och motionsspår har varit mycket attraktiva områden som lockat till sig
fullt med besökare. I naturen vill vi fortsätta vara både för att umgås, uppleva och motionera. Vi mår
bra utav det och det håller oss friska.”
”Förskole- och skolbarn bör inte fråntas deras lekplatser i form av naturområden som närmaste
granne till skolor och förskolor oavsett vilken del av Ale som diskuteras. Bostäder bör byggas i
närheten, men inte på bekostnad av barnens friluftsliv.”
”Just nu står vi inför ett vägskäl, alla beslut vi tar från och med nu måste innefatta naturen. Vi kan
inte längre blunda för att människor utarmar den biologiska mångfald och de levande skogarna som
vi alla är beroende av. Naturens egenvärde måste lyftas fram och människors ekonomiska intressen
nedprioriteras.
Jag önskar även ett strikt skydd mot exploatering runt Hälltorpssjön, badplatserna runt sjön är
oerhört värdefulla för människor och kring dem där finns ovärderlig skog satt ströva runt i och den
behöver bevaras, dels för sin skönhet men även för ekosystemen. Vad händer med vattenkvalitén om
skogen fälls och bebyggelsen ökar, vad händer med de fina ekarna och allt annat liv. Vi människor är
en del av naturen och vi är i beroende av alla ekosystemtjänster den ger oss.”
Kommentar: Synpunkterna noteras
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3.14 Grönstruktur
Kretslopp och vatten:
I råvattenarbetet är dagvattnet en viktig aspekt och det är positivt att kommunen ska arbeta för
rening av dagvatten innan utsläpp i recipient. Det är viktigt att ytor sparas till dagvattenhantering och
rening. Under ”Grönstruktur” står att dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar
bebyggelsemiljö med lek, rekreation med mera. Sådana öppna lösningar fungerar ofta även som
rening för dagvatten, det skulle kunna stå med även här.
Kommentar: Noteras.
Naturskyddsföreningen:
Angående gröna passager beskrivs att ”Göta älv och dalgången närmast vattendraget är en jättelik
och mycket viktig grönstruktur som leder olika organismgrupper i naturen i nord-sydlig riktning.
Vättlefjäll-Alefjäll-Risveden är en annan mycket viktig grönstruktur. Kommunen skulle behöva göra
en grönstrukturplan, inkluderad en landskapsekologisk plan”. ”De få platser där djur kan ta sig över
och under E45, t ex vid faunapassagen vid Äskekärr och bron över Sköldsån, bör ingå i
samhällsplaneringen så att omgivande marker inte exploateras på sådant vis att dessa
passagemöjligheter inte kan nyttjas av djuren”
Kommentar: Översiktsplanen kompletteras med en förteckning över kommande utredningar. En
grön- och blåplan finns med i denna förteckning.
Göteborgsregionens kommunalförbund:
Ur regionalt perspektiv välkomnas planförslagets riktlinjer om att värna sammanhängande strukturer
och korridorer, samt att kommunen avser att ta fram en grönstrukturplan. Det är positivt att
strukturbildens gröna kilar ska uppmärksammas. Den regionala gröna infrastrukturen kan dock gärna
beskrivas mer utförligt, exempelvis genom att sätta kommunens grönområden i relation till de gröna
kilarna. GR uppmuntrar kommunen att ta del av det regionala underlag över grön infrastruktur, och
över jordbruksmark, som tagits fram av GR och kommunerna.
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.

3.16 Gestaltning
Socialdemokraterna:
Småstadskänslan i ett växande samhälle är svår att definiera men vi ser gärna att arvet från
Alesnickarna kan förtydligas i samhällets utveckling, exempelvis skulle området i centrala Älvängen
utmed Göteborgsvägen kunna spegla historien i byggnader med mycket träinslag såväl i stomme som
fasad.
Det skulle ta tillvara på Ales rika kulturhistoria och vara klimatmässigt hållbart för att visa ett Ale i
framkant på utvecklingen.
Samma tanke kan appliceras i flera tätorter där förtätningen skall öka, medans Nödinge centrum
fortsatt skall växa och utvecklas med en storstadsnära känsla där service och handel ingår.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
Kultur- och fritidsnämnden:
2018 beslutade riksdagen om det nya nationella politikområdet Gestaltade Livsmiljöer. Det är ett
nationellt politikområde som tar ett helhetsgrepp på frågan om de offentliga miljöerna och visar på
vikten av att se arbetet som ett gemensamt sektorsövergripande ansvar. Begreppet Gestaltade
livsmiljöer kommer sannolikt att få allt större betydelse och bör vara med i översiktsplanen som ett
område att förhålla sig till och arbeta efter på samma sätt som Agenda 2030.
Kultur och fritids områden presenteras fint på sid 32 (punkt 3.18), men generellt efterlyser sektorn
fler skrivningar gällande de så kallade mjuka värdena och riktlinjer som syftar till att uppfylla de
sociala hållbarhetsmålen
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
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Synpunkter från enskilda:
I ett relativt stort antal anonyma yttranden framför åsikten att kommande byggnation i framför allt
Älvängen och Alafors bör ske i klassisk stil.
”Det är viktigt att Ale blir en vackrare kommun. Vi bör satsa på vårt medeltida arv och låta det synas i
ny bebyggelse.”
”Något jag verkligen inte vill ha är hus över 5 våningar i kommunen eftersom jag tycker att de förfular
samhället alldeles oerhört. Att bygga ett 11 våningshus på Gustavas plats kommer lägga husen
bakom i tråkig skugga och ge Älvängen en ful siluett. Gärna många lägenheter men bygga så att
känslan som redan finns i Ale bevaras.”
”Vid nyetablering av industriområden skall estetiska hänsyn tas. Byggnader skall pryda sin plats. Jfr
många industriområden i Småland.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

3.17 Kulturmiljö
Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen:
De utpekade kommunala kulturmiljöerna som redovisas i Ale kommun Kultur i Arv och de fördjupade
kulturhistoriska rekommendationerna som gjorts finns till exempel inte med i beskrivningarna av
områdena i kapitel 7 ”Orter”. Här hade det annars varit lämpligt att förtydliga hur kulturmiljöerna ska
beaktas och dess värden tas tillvara.
Frågorna om hur kulturmiljöerna ska beaktas bör uttryckas tydligare i Ale kommuns framtida
översiktsplan än vad de gör i det föreliggande samrådsförslaget.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Karta kompletteras med kartlager Tätortskaraktärer med
kartklick med länkar till information om det valda området, allmän information om tätortskaraktärer
samt till Kulturarvsplan 2007. Lager Kulturmiljöer kompletteras med kartklick med länkar till
information om det valda området samt till Kulturarvsplan 2007.
Kultur- och fritidsnämnden:
De är materiella och immateriella tillgångar som berättar en orts historia och därmed också präglar
dess framtid. Sektorn vill se att kulturmiljöerna betraktas som en tillgång och inte som en
begränsning. Unika miljöer som ”byggs bort” går inte att återskapa. Rätt hanterade och presenterade
kan de däremot vara den enskilda faktor som gör orten attraktiv och levande. Detta resonemang
gäller särskilt riksintressen och tätortsnära kulturmiljöer, vars värde riskerar att ifrågasättas om man
inte tydliggör att utgångspunkten ska vara att de ses som en resurs.
Kommentar: Synpunkterna noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi
2024.
Miljöenheten Ale:
Regionalt värdefulla odlingslandskap – riktlinjerna motverkas av flera markanvändningsförslag.
Kommentar: Texterna förtydligas.
Synpunkter från enskilda:
”Efterfrågar ett kulturmiljöprogram för kommunen där områden och byggnader som är
kulturhistoriskt värdefulla pekas ut och lyfts fram. Saknar en beskrivning av kommunens olika
kulturmiljöer, både enskilda byggnader och områden. Viktigt underlag.”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Karta kompletteras med kartlager Tätortskaraktärer med
kartklick med länkar till information om det valda området, allmän information om tätortskaraktärer
samt till Kulturarvsplan 2007. Lager Kulturmiljöer kompletteras med kartklick med länkar till
information om det valda området samt till Kulturarvsplan 2007.
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”Vi bör använda och utnyttja att Ivar Arosenius har bott här och fixa till det som är kvar av hans
ställe. En park bör ställas i ordning det som började så fint för några år sedan. Och nu när vi har flera
hus längs med vägen där borde det vara en självklarhet. Skulle kunna skötas av entusiaster i trädgård,
liknande som Kungälv har och låter Kungälvs Trädgårdsförening sköta om Bergfeltska trädgården,
kommunen står för material, föreningen sköter om parken.”
Kommentar: Noteras

3.18 Kultur och fritid
Miljöenheten Ale:
Riktlinje om att bilda reservat med syfte att säkerställa friluftsliv behövs. Dessa områden behöver
pekas ut i markanvändningskartan.
Kommentar: Bör föregås av en utredning om vilka områden som är lämpliga att reservatsbilda.
Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Säkra Ridvägar i Ale:
Föreningen föreslår att det fastställs en vision för utveckling av en fritidsby i Ale/Vättlefjäll. Offentlig
sektor, privat sektor och ideell sektor startar ett gränsöverskridande samarbete för att skapa en
fritidsby med ett flertal funktioner för människor i nordöstra Göteborg, Ale och Kungälv.
Kommentar: I översiktsplanen föreslås att området Jennylund utvecklas till ett evenemangsområde.
Detta begrepp skulle kunna omfatta en fritidsby. Yttrandet vidarebefordras till Kultur- och
fritidsnämnden.
KPR:
Vi instämmer med riktlinjer avs mötesplatser. Vi vill också att det planeras för och genomförs
utplacering av bänkar på lämpliga platser för att förstärka upplevelsen.
Kommentar: Synpunkten vidarebefordras till Parkavdelningen.
Moderaterna:
Utveckla text om älvens stränder då vi betraktar de som en av kommunens tillgångar, framför allt i
anslutning till våra pendelorter. Utveckla, aktivera och tillgängliggör älvens stränder.
Kommentar: Synpunkten noteras inför arbetet med nästa översiktsplan.
Liberalerna:
Vår kanske största naturresurs i Ale, älvstranden, bör behandlas självständigt i översiktsplanen. Älven
är en alltför outnyttjad resurs och med en ÖP som tar sikte mot Ale på 2050-talet borde älven spela
en oerhört viktig roll. Liberalerna vill tillgängliggöra älven för rekreation och umgänge med till
exempel småbåtshamnar, kaféer och upprustade vandringsleder.
Kommentar: Synpunkten noteras inför arbetet med nästa översiktsplan.
Kultur- och fritidsnämnden:
Sektorn vill framhålla att förtätning inte bara innebär ökat tryck på befintliga vattenledningar, vägar
etc utan samma gäller även för kultur- och fritidsanläggningar och mötesplatser av olika slag. Vid
förtätning bör man därför förstärka befintlig infrastruktur i form av bibliotek, idrottsanläggningar etc
och vid behov komplettera med nya anläggningar och mötesplatser.
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Ungdomsrådet:
Badplatser och grillplatser behöver fräschas upp och göras mer trevliga att vara på, dessa är några av
höjdpunkterna i Ale som vi gillar väldigt mycket. Det hade kunnat vara fint om hamnen vid kanalen
piffades upp också (lite som Stenpiren).
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Fotbollsplaner, multiarenor och Alebacken är viktiga, de uppskattas och används ofta – både av
föreningar och privatpersoner. Simhallar, skridskohallar, padelbanor och inomhushallar likaså. De är
bra att ha för att personer ska kunna utöva sina aktiviteter på fritiden. Det är viktigt med roliga
aktiviteter för invånarna. Många sporter utövas inomhus i hallarna. Bohushallen har otroligt potential
och vi hoppas att den får vara kvar, att den inte tas bort för att bygga hus istället. Träningscenter som
gym är viktiga, och ställen för tjejer att träna på – eftersom det är många som är obekväma att träna
där andra kan se.
Fritidsgårdarna och ungdomsverksamheten måste finnas kvar för den är väldigt viktigt. Den är viktigt
för kommunens framtid, den ungdomsverksamheten som finns idag är den som formar oss som är
unga idag och som kommer leva i kommunen i framtid. Den behöver också bli ännu bättre för
framtiden. Även fler skolor och dagis, och kvalitativa sådana med bra mat (viktigt!), behövs om
kommunen ska växas så pass mycket. Skolmaten behöver vara bra för miljön, men samtidigt god,
därför är det viktigt att personalen som lagar maten har kompetens för detta.
Det finns många platser som är viktiga som vi vill bevara och förbättra, som Hultasjön, multiarenan i
Skepplanda, Mossen i Älvängen och typ alla sjöar! Det vore bra om betongbryggan vid
industriområdet i Älvängen (vid tågen) rustades upp, likaså skaterampen i Nödinge och kommunens
fotbollsplaner.
Annat som är viktigt är mötesplatser ute (lekplatser, sittplatser, grillplatser etc) och ordentligt med
belysning om kvällarna. Vi behöver bygga upp tillit mellan olika åldersgrupper i kommunen, särskilt
mellan yngre och äldre – då det finns en otrygghet emellan dem som inte är bra för någon.
Det finns mycket som kan och behöver utvecklas om Ale kommun ska få så många fler invånare och
då känns det viktigt för oss att ungdomar får vara med och tycka till. Som ni kommer läsa i detta
dokumentet så har vi unga många idéer, många fler än vad som kommit med här.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Synpunkter från enskilda:
Om kommunen skall växa och invånarantalet skall öka till 52000 invånare så är det mycket mer än
bara bostäder, skola och omsorg som måste utvecklas och utökas. T.ex. så måste då möjligheter till
friluftsliv, fiske, rekreation utökas i samma takt. Mitt förslag är att när grustäkterna i Kollanda inom
några år avslutas pga. att brytbart grus tar slut (täkttillståndet för Swerock löper ut 2024) så vore det
utmärkt att skapa ett nytt stort rekreationsområde runt den stora täktsjön som bildats.
Kommentar: Noteras
”Jag som Alebo och förälder skulle se stor nytta för ungdomar, föräldrar och andra vuxna att det
fanns en Actionpark i Ale.”
”Se på möjligheterna att anlägga en Disc Golf Bana i anknytning till Strövområdet/motionsspåret
kring Jennylund i Bohus.”
”Det borde satsas på våra ungdomar. Gör en ordentlig äventyrsbana utomhus där de kan öva och
träna bland annat parkour. Dom måste få utlopp för sin energi istället för att hitta på mindre bra
saker. Speciellt i Bohus där det finns bra parkour grupper som behöver träna inne och ute.”
Kommentar: Synpunkterna förmedlas till Kultur- och fritidsnämnden.
”Mer plats till kultur och konst i kommunen, och använda lokala hantverkare och konstnärer i stället
att ta utifrån, så sätt sponsra lokala talanger. Det behövs konst till allmänna platser, väg rondeller
mm, som alla kan se och njuta av, höja trivseln, som grannkommunerna ha satsat.”
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”Hej jag tycker absolut att ni borde satsa mer på träffpunkter. Lekplatsen som nu ligger där gamla Ica
låg förut i Älvängen är ett bra exempel. Låt den var kvar och gör den bättre! Många gånger har jag
sett folk som varit där och lekt och sedan besökt någon av restaurangerna i närheten. ”
”Jag tycker det behövs en bra och rolig lekplats för barn. Dom få som finns är väldigt små och inte så
roliga.”
Gör hälsopromenaden mer attraktiv, sätt upp skyltar [med information} om platsen/bygden, alltså
fakta/historia. T ex om hälsokällan vid kyrkan, gör den fin, bygg upp så folk kan läsa på plats.
Kommentar: Förslaget vidarebefordras till berörd sektor.
”Att använda vår vackra älv i Älvängen och övriga orter för rekreation och skapa ställen att umgås,
parker och restauranger vore fantastiskt trevligt. Allra helst göra en pir så att möjligheten finns att
bada.”
Kommentar: Noteras
”Ales enda "turistmagnet" 2021 är troligen Alebacken.
Vill Ale ha en riktigt stor möjlig "anläggning" som sätter Ale på Europakartan? I så fall måste starten
diskuteras/beslutas NU!
Jag syftar på utveckling av laxfiske i Grönån med biflöden varav det viktigaste flödet är den som
rinner nära Lid.
Grönån är det ENDA vattendrag i VÄRLDEN där lax och laxöring ökar i antal!
Om Ale vill ha ett nytt "Mörrumsån" med möjlighet för stort fiske utmed Grönåns stränder krävs
givetvis en hel del åtgärder:
Diskussioner/beslut/förstudie i samråd med bl a markägare, fiskeföreningen, Länsstyrelsen m fl.
Vad finns? Vad krävs? För fisken:
Skyddsvärd yngelplats i tillrinningsområdet nära Lid. Viktigt att skydda från exploatering /bebyggelse!
Laxtrappa vid Lid är byggd.
Laxyngelodling av den modell fiskeföreningen genomfört. Utsättning i yngelområdet.
För fiskeintresserade:
Fiskestuga, parkeringsmöjlighet. Förslagsvis mellan åns passage under motorvägen och numera
lokalvägen d v s åns norra sida. Bra kommunikation från vägnätet.
Iordningställda fiskeplatser med plats för flugfiske. Enklare grusväg utmed ån till fiskeplatserna.
Observera att det kan vara sista chansen att få en turistattraktion i Ale!! Görs ingenting kan lax och
öring försvinna helt i Grönån!”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

Del 4 VÄRDEN OCH HÄNSYN
4.1 Riksintressen
Länsstyrelsen:
Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de värden som är
riksintressanta. I miljökonsekvensbeskrivningen står att kommunens förhållningssätt utgår från att
riksintressen ska respekteras och att inga åtgärder ska tillåtas som orsakar skada på riksintressens
syften och värden. Men i översiktsplanen framgår det sedan inte hur detta ska gå till.
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla hur riksintressena ska
tillgodoses. Kommunens tolkning av riksintresseanspråket måste framgå. Val och överväganden
behöver bli tydliga, precis som påverkan på och konsekvenserna för riksintressena. Det gäller
övergripande och generellt för alla riksintressen, men framförallt sett till översiktsplanens förslag till
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förändrad mark- och vattenanvändning är det mest angeläget när det gäller riksintressen för
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.
Genom att tydliggöra vilka egenskaper som utgör ett riksintresseområdes värden går det att bedöma
vilka förändringar som är genomförbara utan att skada områdenas värden och hur värdena kan
utnyttjas som en resurs i den fysiska planeringen. De värden som finns inom riksintresseområdena
utgör kvaliteter som kommunen kan slå vakt om och förstärka i sitt kommunala utvecklingsarbete.
Kommunen kan i riktlinjer och rekommendationer lyfta fram de värden kommunen ser i
riksintresseområden. Värden som alltid ska värnas. På samma sätt kan kommunen peka på värden
som kan påverkas inom acceptabla gränser. Vidare är det viktigt att synliggöra eventuella behov av
fortsatta utredningar. Tydliga ställningstaganden av den typen ger en utvecklad vägledning vid beslut
om mark- och vattenanvändningen och underlättar efterföljande planering och prövning.
Kommentar: Översiktsplanen kompletteras med beskrivning av hur riksintressena ska tillgodoses
samt hur kommunen tolkar riksintresseanspråket. Relevanta resonemang i
Miljökonsekvensbeskrivningen lyfts in i översiktsplanen. Riktlinjerna kompletteras.
Översiktsplanen kompletteras med resonemang och motivering under respektive område som
påverkas. Föreslagen markanvändning i karta revideras.
Moderaterna:
Undvik att återge lag- och förordningstexter (hänvisa snarare då sådana kan förändras över tid)
Kommentar: Synpunkten noteras inför arbetet med nästa översiktsplan.
Sektor Samhällsbyggnad:
I planförslaget står det att ”Riksintressen ska respekteras och inga åtgärder ska tillåtas som orsakar
skada på riksintressens syften och värden” Sektorn ställer sig frågande till intentionen
här. Är syftet med riktlinjen att höja ambitionsnivån jämfört med gällande lagstiftning? Varför i
sådana fall, samt gäller det alla riksintressen?
Kommentar: Texten förtydligas.

4.1.4 Kommunikationer
Länsstyrelsen:
Ale kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Landvetter, Trollhättan och Såtenäs
flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser riksintresse för kommunikationer, vilket
behöver framgå av översiktsplanen. I översiktsplanen nämns i ingenting om flyghinder för den civila
luftfarten. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av översiktsplanen bör det framgå
att lokalisering av höga objekt inom influensområdet ska samrådas med Luftfartsverket och
respektive flygplats.
Konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor bör redovisas i planen i form av
restriktioner och/eller rekommendationer.
Kommentar: Texten kompletteras.

4.1.5 Totalförsvarets militära del
Länsstyrelsen:
Översiktsplanens föreslagna mark- och vattenanvändning innehåller inga konflikter med riksintresset
för totalförsvaret, men Länsstyrelsen ser gärna att kommunen utvecklar texten om vad som gäller
kring samråd för höga objekt. Det behöver framgå att hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållen
bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende högaobjekt ska skickas på remiss till
Försvarsmakten. En samlad redogörelse vilka remisser Försvarsmakten vill få in inom riksintressena
och de olika påverkansområden samt i hela landet finns att läsa i aktuell riksintressekatalog. I
översiktsplanen behöver kommunen också nämna påverkansområde för väderradar med tillhörande
väderradar Vara.
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Kommentar: Texten kompletteras.

4.2 Naturreservat – enligt 7 kap 4§ miljöbalken
Miljöenheten Ale:
Planerade områdesskydd, eller utredningsområden för områdesskydd (t ex bildande av
naturreservat eller kulturreservat). Områden behöver pekas ut. Underlag finns i det
pågående arbetet med nytt naturvårdsprogram.
Redovisningen av riksintressen är bara en uppräkning. Det behövs en beskrivning av hur de
ska tillgodoses. Flera av markanvändningsförslagen riskerar att medföra påtaglig skada på
riksintressena.
Redovisningen av naturreservat är uppräkning. Det är inte nödvändigt att räkna upp alla med
areal osv. Ange att de finns och på markanvändningskartan/pågående markanvändning.
Däremot bör områden som behöver skyddas som naturreservat eller kulturreservat pekas ut
som föreslagen markanvändning.
Kommentar: Texterna kompletteras. Utpekande av reservat kräver utredning. Naturvårdsprogram
håller på att upprättas. Noteras inför kommande översiktsplanearbete. Utredningsområden som gör
intrång i riksintresseområden har motiverats.
Synpunkter från enskilda:
”Risvedens Nationalpark. Detta kan kraftigt öka turismen till Ale då detta är Västsveriges största
sammanhängande skogsområde samt har fina naturvärden och är ett vackert område som bör
bevaras. Dessutom finns det inte direkt plats med nationalpark någon annanstans i
Göteborgsområdet.”
”I ÖP-förslaget finns flera skrivningar som poängterar hur viktigt det är med tätortsnära
grönområden Tyvärr är mina tidigare erfarenheter att denna typ av anvisningar i ÖP ofta får stryka på
foten för andra intressen. Jag föreslår därför att sju tätortsnära kommunala naturreservat inrättas
med inriktning i första hand på rekreation och friluftsliv.”
Surte: Fågeldammarna med omgivningar behöver säkras genom reservatsbildning.
Bohus: Elljusspåret vid Jennylund är ett lämpligt område för reservat som bör utvidgas med området
runt Mettjärn.
Nödinge: Elljusspåret och Dammekärrs motionscentral med omnejd.
Nödinge-Nol: Lövskogskullarna mellan samhällena är av största vikt att behålla och utveckla.
Alafors: Furulundsområdet har tyvärr naggats i kanten med bostadsbebyggelse men det som återstår
runt elljusspåret behöver säkras genom ett reservat.
Älvängen: Byggnationen av Kronogården har tyvärr inneburit att många Älvängenbor fått längre till
skogen. Det skulle varit önskvärt att en grön korridor hade sparats fram till Aronseniusskolan och
Idrottshallen.
Skepplanda: Området runt elljusspåret är lämpligt för ett blivande kommunalt reservat.”
Förslagsställaren har bifogat kartor med de föreslagna områdena markerade.
Kommentar: Synpunkten och förslagen noteras.

5.1 Mellankommunala frågor
Göteborg:
Stadsbyggnadskontoret anser att det är positivt att redan i riktlinjerna till strategikartan tydliggör att
älven ska skyddas som dricksvattentäkt och att Ale ska skyddas mot stigande vattennivåer.
Stadsbyggnadskontoret uppfattar förslaget som en bred översiktsplan men där flera aspekter eller
mål gärna skulle kunna fördjupas eller motiveras och svara på hur det är tänkt att uppnås. Det finns
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frågor från Göteborg utifrån Ales roll i regionen gällande näringslivsfrågor, en hållbar mobilitet och
bebyggelseutvecklingen som hade varit värdefullt att få en bild av.
Det är positivt att förbindelsen mellan Surte och Lövgärdet redovisas i markanvändningskartan. För
Göteborgs kommun är en av utmaningarna att minska biltrafiken för att kunna nå klimatmål och
klara 1,5-graders målet från Parisavtalet. Där har även grannkommunerna ett stort ansvar att minska
belastningen på trafiknätet och få ännu fler att använda järnvägen. Göteborg ser en stor risk med
trafikinfarkt vid Gamlestaden.
Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent.
Lerum:
I strategikartan visas en tvärförbindelse i öst-västlig riktning lokaliserad i samma sträckning som väg
1968, Kilandavägen. Lerums kommun har identifierat samma behov av tvärförbindelse och ser gärna
gemensam dialog om lokalisering av tvärförbindelsen.
Utmed väg 1968, Kilandavägen, utpekas ett reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Trafikverket är väghållare för vägen som går in i Lerums kommun och ansluter till väg 190 i höjd med
Sjövik. Lerums kommun håller med om behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed vägen.
Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent.
Kungälv:
De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun är Göta älv som gemensam
vattentäkt samt föreslagen koppling över älven. Förvaltningens bedömning avseende de
mellankommunala frågorna handlar om fortsatt dialog och samarbete i de aktuella frågorna.
Kungälv har ett befintligt vattenskyddsområde som delvis sträcker sig ut i älven vilket är Dösebacka
vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Detta skyddsområde har sitt
ursprung i att vatten till Dösebacka vattenverk togs ur älven och infiltrerades innan det togs in i
vattenverket. Vattenskyddsområdet kommer att finnas kvar och genomgå en revidering inom de
närmaste åren. Dösebacka kommer att användas som reservvattentäkt. Det skyddsområde som finns
idag är beslutat av länsstyrelsen. Planen är att Kungälvs kommun fattar beslut om det nya området.
Det område som anges som Utredningsområde broläge i Ales ÖP överensstämmer med den koppling
som anges i Kungälvs ÖP strukturbild utblick 2050. Behov och bakgrund till ny bro borde tydligare
beskrivas ur Ales perspektiv i Ales ÖP.
Beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart resande och kollektivtrafiken saknas i Ales ÖP
samt GRs strukturbild och inriktningsplanering.
Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent. GRs strukturbild har lagts till i kartan.
Lilla Edet:
Lilla Edets kommun är positiv förtätningen utmed stationsområdena.
Norr om Alvhem mellan kommungränsen, E45an och befintlig bebyggelse i Alvhem redovisas område
som jordbruksmark i förslaget till översiktsplan. Angränsande men på andra sidan kommungränsen
anger Lilla Edet, i sin fördjupade översiktsplan, tätortsutbyggnad och utvecklingsområde för
tätortsutbyggnad. Att redovisa en smal remsa jordbruksmark mellan stationsområde med
tätortsutbyggnad och europavägen E45 bedöms inte som rätt framtida användning av området. Det
har varit diskussioner att ändra kommungränsen i detta område men tills dess att detta sker är det
viktigt att användningen av marken på båda sidorna om kommungränsen är samstämmig.
Kommentar: Noteras
Lilla Edet saknar redovisningen av ett helt mot vid E45 strax norr om Alvhem. På kartorna kan det
tolkas som det finns med i form av ”Reservat trafiksäkerhetshöjande åtgärder” men det finns inte
redovisat i texterna. Idag finns bara möjlighet att svänga av till Alvhem och Södra Lödöse från E45 om
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man kommer norrifrån eller köra ut på E45 om man skall söderut. Frågan om ett helt mot vid E45
strax norr om Alvhem är förutsättning för att få den utveckling av bebyggelse och verksamheter som
båda kommunerna har med i sin översiktsplanering. Ett hel mot med möjlighet att köra på och av i
båda riktningarna, är också viktig för att nå Lödöse station enkelt med bil och för angöring av
ersättningsbussar vid tågstopp. Frågan om helt mot vid E45 har diskuterats mellan kommunerna vid
flera tillfällen. En av förutsättningarna för att ett hel mot skall komma tillstånd är att det finns tydligt
redovisad i översiktsplanen.
Kommentar: Karta kompletteras med möjligt läge för trafikmot (två lägen)
I förslag till översiktsplan finns tankar på att utveckla och förstärka tvärförbindelse i öst-västlig
riktning bland annat med en ny bro till Kungälv. I riktlinjerna för hållbara transporter och resor anges
att ett nytt läge för bro över Göta älv som kompletterar Jordfallsbron ska utredas. Lilla Edet är positiv
till ny bro över Göta älv och att frågan utreds. Fler förbindelser över älven ökar tillgängligheten till
områden på ömse sidor om älven och minska sårbarheten om någon broförbindelse är ur funktion.
Kommentar: Noteras
I förslagets kap 3.6 anges att det ska studeras möjligheten till säkerhetshöjande åtgärder för bland
annat väg 1997 mellan Hålanda och Nygård. Lilla Edet är positiv till detta men samverkan bör ske
mellan kommunerna så att säkerhetshöjande åtgärder görs längs hela vägsträckan, på båda sidor om
kommungränsen.
I kap 3.6.1 redovisas kollektivtrafikfrågor. För att utveckla kollektivtrafiken i Alvhem-Lödöseområdet
och stärka möjligheten att resa till och från framtida bebyggelse och verksamheter i båda
kommunerna ser Lilla Edets kommun gärna att kommunerna samverkar för att få till pendeltågstrafik
med tätare turer till Lödöse Södra station. En text om arbete för ökad pendeltågstrafik till Lödöse
Södra station är önskvärd.
Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent.
TEKNISK INFRASTRUKTUR
Centerpartiet:
Under 5.1.6 bör tvärförbindelsen Alafors-Starrkärr-Kilanda-Kollanda-Sjövik listas som ett gemensamt
intresse för Ale, Alingsås och Lerums kommuner. Ska en upprustning med trafiksäkerhetshöjande
åtgärder komma till stånd här behöver alla berörda kommuner driva frågan mot Trafikverket som en
gemensam angelägenhet.
Vidare bör pendeltågstationen i Lödöse och infrastrukturen kring denna pekas ut som ett
gemensamt intresse för Ale och Lilla Edet. Speciellt som förtätningsområde öster om Alvhem nu
pekas ut i ÖPn.
Kommentar: Lerums och Ale kommuner har en samsyn avseende tvärförbindelsen Alingsåsvägen.
Infrastrukturen kring pendeltågsstationen i Lödöse kommer att utredas i en åtgärdsvalsstudie.
Översiktsplanen kompletteras med två möjliga lägen för utredning av trafikmot.
KOMMUNAL SERVICE
KPR:
Vi rekommenderar en utökad kommunal samverkan mellan Ale kommun och Lilla Edets kommun. Ett
angeläget avsnitt är att samverka med Yttre hemtjänst.
Kommentar: Synpunkten vidarebefordras till Vård- och omsorgsnämnden.

5.2 Regionala och nationella samband
Göteborgsregionens kommunalförbund:
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I Hållbar tillväxt finns ett mål om att regionens befolkning ska öka med minst 10 000 invånare per år.
Ales befolkningsmål bedöms bidra till målet. Samtidigt finns ett mål om att skapa en regional struktur
med en befolkningsmässig balans. GR ser gärna att kommunen tydligare beskriver sin
befolkningsutveckling i relation till övriga regionen. Det underlättar bedömningen av exempelvis
bostadsbehov samt lokal- och teknisk försörjning, vilket ibland kan ske i mellankommunal
samverkan. GR ser genomgående att det regionala perspektivet kan förtydligas i planförslaget, med
betoning på hur kommunens planering tar vara på och förstärker den regionala utvecklingen.
Framförallt kan de regionala överenskommelserna lyftas fram tydligare som strukturerande
förutsättningar för översiktsplanen.
Kommentar: Regionala perspektivet kompletteras i text. Kartan är kompletterad med GRs
strukturbild.

Del 6 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Miljöenheten Ale:
MKB:n är mycket summarisk och ger ingen utvecklad bedömning av miljöpåverkan och hur
denna kan minskas. Innehållet i MKB:n är till största delen en redovisning av nuläge och
sammanfattning/upprepning av ställningstaganden i planförslaget. Det är inte MKB:ns
uppgift.
MKB:n verkar mest utgå från de texter som finns i ÖP-förslaget. Till stora delar innehåller
den enbart allmänna beskrivningar och resonemang. I den mån den innehåller mer specifika
resonemang och bedömningar är det främst utifrån riktlinjerna. Om man ska bedöma
miljöpåverkan behöver man däremot bedöma markanvändningsförslagen. Eftersom
markanvändningskartan i stora delar motverkar riktlinjerna blir bedömningen av
miljöpåverkan felaktig.
Det framgår inte vilka bedömningar som ligger bakom konsekvensmatrisen. Flera
bedömningar där känns tveksamma men det är svårt att avgöra när det inte framgår hur man
kommit fram till dem. Till exempel är det svårt att se att föreslagen markanvändning inte
skulle leda till negativ påverkan på vattenkvalitet, påverkan från djurhållning, påverkan på
flora och fauna m fl aspekter.
Det alternativa scenariot skiljer sig inte nämnvärt från planförslaget, i och med att
planförslaget fortsatt kommer att innebära relativt mycket byggnation utanför tätorterna.
Scenariot är inte heller realistiskt eftersom det beskriver att mer byggnation skulle ske på
jordbruksmark, vilket inte följer lagstiftningen.
Kommentar: Texterna bearbetas och kompletteras. Utredningsområdens intrång i riksintressen har
motiverats. Grundläggande utredningar är under upprättande eller planeras, bedömningar av
miljöpåverkan i dessa fall hänskjuts till detaljplaneskedet. Övriga synpunkter noteras inför kommande
översiktsplanearbete.

6.2.1 Val av prioriterade grupper
Miljöenheten Ale:
Avsnittet 6.2.1 är lösryckt och bidrar inte till bedömning av miljöpåverkan.
Kommentar: Noteras.
Några detaljerade synpunkter anges här som exempel på ovanstående:
• Befintliga förhållanden räknas upp för Göta älv, men någon bedömning av
miljöpåverkan av planförslaget (verksamhetsområden, broläge mm) görs inte.
”Industrier finns längs älven, åtgärder för översvämningar är olika. Viss expansion av
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industrier kan ske om risker minimeras.” Detta är inte en bedömning av påverkan på
Göta älvs värden eller påverkan på grund av minskade arealer översvämningsmark.
• Avsnittet om jordbruksmark (odlingslandskapet) är delvis felaktigt. Alternativa
lokaliseringar behöver studeras för att kunna motivera varför tätortsnära
jordbruksmark skulle kunna tas i anspråk. Några alternativa lokaliseringar redovisas
inte. MKB:n innehåller heller ingen redovisning av hur stor areal jordbruksmark som
skulle tas i anspråk om byggnation skulle ske enligt planförslaget.
• Det är inte självklart att naturmarker sparas och biologisk mångfald bibehålls genom
förtätning och utbyggnad av orterna. Värdefulla naturområden redovisas inte i
samrådshandlingen och det går därför inte att bedöma påverkan på biologisk
mångfald. Det är också vanligt att höga naturvärden finns i anslutning till tätorterna
men har försvunnit i det moderna skogsbruks- och jordbrukslandskapet.
• När det gäller påverkan på riksintressen görs det exempelvis inte någon bedömning av
brolägets möjliga påverkan på Göta älv. Man upprepar bara planförslaget som anger
att intrång kan vara skäligt. Likadant hanteras påverkan på andra riksintressen.
• Det saknas alternativdiskussion när det gäller att bygga en ny bro. Alternativa sätt att
uppfylla syftet behöver studeras. Kan utbyggd kollektivtrafik eller andra lösningar
vara ett sätt att skapa robusthet?
• Det finns en rubrik för Omgivningsbuller och avsikten tycks vara att den ska handla
om MKN för buller. Under rubriken står det dock inget om just MKN utan det är mer
en allmän text om buller. MKN för omgivningsbuller är inte aktuellt i Ale kommun
eftersom de tillhörande kraven på bullerkartläggning och åtgärdsprogram gäller
kommuner med mer än 100 000 invånare.
• MKN för vatten behandlas ofullständigt. Till exempel beskrivs inte morfologisk
påverkan på vattenförekomsterna, något som är stor fråga i tätorterna och gällande
tillkommande bebyggelse i närheten av vattendrag.
Avsnittet om uppföljning av betydande miljöpåverkan är mycket summariskt. Här saknas
många aspekter. Det grundläggande är att det är den befarade betydande miljöpåverkan som
ska följas upp. Eftersom betydande miljöpåverkan inte har identifierats så är det svårt att hitta
korrekt uppföljning. Uppföljningen bör bearbetas tillsammans med berörda expertfunktioner
inom kommunen. Ett exempel är frågan om att byggnation på grönytor skulle följa upp
biologisk mångfald. Det är mer troligt att detta skulle följa upp påverkan på
rekreationsvärden. Ett annat är andel skyddad skog, som inte kan antas vara en följd av
planförslaget.
Kommentar: Texterna bearbetas, förtydligas och kompletteras. Ny älvförbindelse kommer att utredas
i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.
Den checklista för planering (bilaga) som redovisas är inte framtagen tillsammans med
berörda funktioner. T ex finns redan idag en checklista i behovsbedömningen av detaljplaner.
Denna är mer bearbetad än checklistan som föreslås i MKB:n. Det är oklart hur man menar att
checklistan ska användas och vem som är ansvarig för att uppföljning av ÖP görs.
Kommentar: Checklistan har tagits bort.

6.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte, identifiering och bedömning av
påverkan
LRF:
Under Del 6 Miljökonsekvensbeskrivning står det att jordbruket i Ale är inriktat på spannmålsodling.
Men jordbruk med inslag av djurhållning finns också. Det är en uppgift som inte riktigt stämmer med
verkligheten. Dom flesta jordbruksföretagen där huvudinkomsten kommer från verksamheten
bedriver mjölk och/eller köttproduktion + spannmålsodling.
Kommentar: Texten förtydligas.
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6.4 Samhällsekonomi
Alebyggen:
Alebyggens anför att fokus på centralorten Nödinges utveckling i sig ökar attraktiviteten även i övriga
orter. I det fortsatt arbetet med ÖP skulle en scenarioanalys med fördel kunna belysa för- och
nackdelar med att balansera tillväxt och utveckling i de orter som anses prioriterade. Vilka
konsekvenser för tillväxt och attraktivitet får exempelvis en tydligare fokusering på Nödinge som
centralort jämfört med att fördela utvecklingsresurser på Älvängen och Nödinge? Resonemangen bör
kopplas till 6.4 Samhällsekonomi innefattade en ekonomisk konsekvensanalys.
Kommentar: Noteras.

6.5 Sociala konsekvenser
Synpunkter från enskilda:
”Efterfrågar en social konsekvensanalys. Behöver kompletteras mer med de sociala konsekvenserna
än det som redovisas på s.51.”
Kommentar: Noteras inför kommande översiktsplan eller planeringsstrategi.

Del 7 ORTER
Alebyggen:
Verkligheten har sprungit ifrån ÖP 2007 vilket naturligt ger vid handen att ny ÖP skall peka ut en ny
strategisk riktning. Det som varit den huvudsakliga frågeställningen de senaste åren är inte landsbygd
kontra pendelorter och inte heller att orterna skall förtätas i centrala lägen. Den centrala frågan, för
att möjliggöra en befolkning om 52 000 personer 2050, bör vara att tydligt ange ambitionsnivå och
riktning för de orter som försörjs med pendeltåg. I kärnan för detta vägval finns frågan om fördelarna
av tydligt peka ut en centralort.
Ales utveckling från bruksortskommun vid sidan av Göteborg till att bli en kranskommun tätt knuten
till den stora staden ger tack vare infrastrukturen möjligheter till en strategisk positionering. Det är
många orter kring Göteborg som konkurrerar om uppmärksamheten, när det gäller boende, handel,
rekreation, upplevelser och attraktivitet. Idag är Nödinge för en utomstående bilist på E45 otydlig i
profilen. Ale torg konkurrerar i medvetandet i det som är att betrakta som kommunens målpunkt.
Även om varje orts karaktär och definition delvis beskrivs i Del 7 Orter, så behöver hur och
framförallt när detta skall uppnås vidareutvecklas. Ales identitet stärks om ÖP visar riktningen för ett
fortsatt arbete med platsvarumärkesutveckling för att tydliggöra orternas profil och
konkurrensfördelar.
Kommentar: Översiktsplanen möjliggör tillväxt, vad som exploateras och byggs och i vilken takt drivs
av fastighetsägare.
Centerpartiet:
Generellt viktigt att vi inte begränsar bygghöjden i våra stationssamhällen för att kunna skapa
tillräcklig täthet i närhet till pendeltågstationer. Byggnadshöjd och gestaltning får sedan hanteras i
detaljplaneskedet.
Kommentar: Noteras.
Socialdemokraterna:
I Bohus pekas ut en småbåtshamn för att tillgängliggöra älven medans motsvarande formuleringar
saknas för Nödinge och Nol som redan idag har småbåtshamnar som kan ytterligare utvecklas för att
tillgängliggöra älven. Älvängen och området kring de gamla repslagarbanan bör också utvecklas med
samma tanke att skapa älv-nära mötesplatser
Kommentar: Noteras.
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Synpunkter från enskilda:
”Fint jobb ni gjort med planen. Jag har bott i Nödinge i 10 år nu och min bild av vad som saknas är
vattenhål där människor kan vistas och trivas i. Jag tycker varje ort bör ha ett litet torg som de kan
vara stolta över, ett ställa att stanna till på och trivas i, känna stolthet över. Befintliga torg är inte
vackra o trivsamma. Jag tror man får mindre utflyttning om man skapar dessa trivsamma platser.”
Kommentar: Noteras.
”Älskar inspirationsbilden och hoppas att den gäller för framtida Nödinge som given centralort i
kommunen. Här vill vi ha kommunhus framöver.
Det finns fantastiska fördelar i Ale kommun - utnyttja dem genom att förenkla och koppla ihop
samhället med älven.”
Kommentar: Noteras.
”I de centrala delarna vill jag ha mer boende, mer affärer, mer folkliv och mer verksamheter. Men
också att grönska förs in där det är möjligt som på väggar och tak, alléer m.m. bostadsområden
utanför centrum där dominerar villor och för att möjliggöra boendekarriär och få mer blandad
sammansättning av boende inom området få in fler lägenheter i villaområden. Att en ung vuxen vill
flytta hemifrån, barnfamiljen växer ut, pensionärer som inte orkar med sin trädgård längre.”
Kommentar: Noteras.
”Mer än tre våningar är för mycket, kulörer är fint, betong är fult, frodig växtlighet behövs.”
”Sen hoppas jag att grönområden i samhällena bevaras.”
”Det är trasiga samhällen som vi behöver vara lite visionära kring. Hur bygger vi vidare på radbyurbaniteten i Älvängen och Surte? Hur kan det moderna kulturarvet i Bohus centrum utvecklas? Går
det att hitta någon forma av ”rurbanism” som kan knyta an till det agrara arvet i Nödinge och Bohus
fast med en hög densitet? Och för allt i världen bygg där det är fult, där bebyggelsen tillför något
istället för att skada befintliga värden.”
Kommentar: Noteras.
Företagarna Ale:
Företagarna Ale instämmer i förslaget att det är viktigt att ta vara på pendeltågets attraktionskraft
och förtäta stationssamhällena. Här måste vi också våga bygga på höjden. 6-8 våningar ska snarare
vara regel än undantag.
Kommentar: Noteras.
CENTRALORT
Sverigedemokraterna:
En centralort - Älvängen
En färdriktning måste nu pekas ut på riktigt för kommunen. Kommunen ska ha en centralort och inte
två. Vi ser Älvängen som det naturliga valet.
• Det geografiska läget - Älvängen ligger mitt i Ale kommun
• Kulturellt – Älvängen är ur ett historiskt perspektiv en gammal handelsort och stationssamhälle
• Älvängen har idag mer utbud av affärer, fler företag och restauranger. Älvängen har goda
möjligheter att växa.
• Regiontåget stannar där idag samt är ändhållplats för pendeltåget.
Svenska stenhus:
Ale kommun består av flera små orter. I dagsläget saknas en huvudort. Under lång tid har det
diskuterats om det ska finnas en eller två huvudorter, samt vilken ort (Nödinge eller Älvängen) som
ska väljas, om en huvudort ska utses. Översiktsplanen bör ta ett tydligt grepp kring denna fråga. Vi
tycker i detta sammanhang att Älvängen har stora fördelar baserat på dess samhällshistoria, att
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regionaltågen stannar här och att det finns större framtida möjligheter till exploatering på Älvsidan,
t.ex. vid Carlmarksområdet, än vad Nödinge har.
Utvecklingen av huvudort får dock inte leda till att utvecklingen i övriga orter hämmas. Istället bör
det mycket tydligare framgå vilka styrkor respektive ort har och hur vi kan utveckla dessa vidare för
att ge varje ort en unik karaktär som bidrar till en mångfald inom kommunen. Denna fråga är av
största vikt då kommunen saknar ett gestaltningsprogram. Kommunen har en stark historia och
kultur, samt fantastiska naturvärden som tydligt bör ligga till grund för vår samhällsutveckling.
Synpunkter från enskilda
” Låt Nödinge bli ensam centralort där kanske 30-40% av satsningarna går. Låt sedan resten av
satsningarna fördelas på övriga orter jämt efter tex befolkningsmängd.”
” Möjliggör en Centralort genom att bygga ihop Älvängen-Alafors samt Nödinge-Bohus med tydliga
stadskärnor i Älvängen och Nödinge samt mindre Centrumpunkter i Bohus och Nol.”
” Det är nog dags att vi slutar med två centralorter och beslutar att Älvängen blir centralort i Ale.”
” Endast en centralort bör planeras för och det naturliga valet bör vara Älvängen av flera skäl. Ett
historiskt viktigt samhälle med hamn och järnvägsförbindelser. Stor utbyggnadspotential med mycket
ledig mark för boende, företag och samhällsservice. Pendelstation, Centralt placerad i kommunen
med bra vägförbindelser både söderut, norrut och österut. Kommunen är vidsträckt långt norrut och
därför bör vi satsa på Älvängen. Nödinge ligger alldeles för långt från de norra och östra delarna av
kommunen.”
”Ales centralort är Älvängen. Den ligger mitt i kommunen, har bra möjlighet för utbyggnad av
bostäder och industri. Här en tidningsredaktion med lokal tidning. Älvängen med ett läge mellan
Göteborg och Trollhättan bör få stadsrättigheter. Sedan får Ale byta namn.”
”För mig är det naturliga valet Älvängen som centralort där den stora framtida satsningen bör ske
efter den nedmontering som skett under senare år då Nödinge, liksom bla Bohus med nya
idrottsanläggningar, prioriterats.”
”Centralort – Behöver utses. Placeringen bör göras med fokus på hur Ales centralort kan komplettera
omgivande centrum (tex handelscentrum) snarare än tävla mot dem. Som exempel Kungälv och
Bäckebol är redan väl etablerade centrum, försök inte tävla mot dessa utan se istället hur en
placering kan komplettera dem. Dvs Lägg centralorten längre norrut än Nödinge”
”… bestäm er för en centralort som får lite mer fokus (förslagsvis Nödinge) låt sedan övriga orter dela
på resterande fokus utifrån folkmängd”
”Nödinge får gärna bli huvudort i Ale, placerat mitt i Ale är Nödinge väl beläget.”
”Då Forsvallen i Skepplanda är mittpunkten på kommunen borde rimligtvis centralorten bli Älvängen.
Älvängen ha varit centralort i Ale och har tillkommit/byggts upp av egen kraft. Älvängen har
dessutom en station där både regiontåg och pendeltåg stannar. Detta gör Älvängen till en mer
attraktiv bostadsort, då vi kan ha inpendling från både norr och söder.”
Kommentar: Noteras

7.1 Surte
Ungdomsrådet:
Vi tycker att vi borde fokusera på att Surte inte ska bli för mycket en del av Göteborg (det stod i
framtidsplanen att Surte kommer bli en förort till Göteborg, men vi tycker att det inte bara ska vara
det). Vi hoppas att kommunen kommer satsa på centrum med till exempel fler restauranger då
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befolkningen kommer öka, öppettiderna får gärna vara ganska långa eftersom det uppskattas.
Parkeringen bakom Coop kan bli affärer och sådant, den används inte så mycket.
Vi skulle uppskatta om ankdammarna fick bevaras, och om Surtesjön gjordes mycket fin (hopptornet
behöver fixas). En trevlig park i Surte hade varit underbart och om det rustades upp i hamnen. Fler
fina byggnader (mer modernt) och väggkonst. När man bygger hus är det viktigt att komma ihåg
klimatförändringar, speciellt eftersom det har varit jordskred förut.
Det vore bra om kultur- och föreningslivet fick växa i Surte (så att inte allt hamnar i Nödinge), som en
kör eller en teatergrupp. Träffplatser är viktiga, där andra boende inte känner sig osäkra att gå förbi,
som sittplatser lite utspritt – både centralt och inte centralt. Det finns potential i idrottsplatsen i
norra Surte, vi hoppas att det kan vara en plats som utvecklas och inte tas bort för lägenheter.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Miljöenheten Ale:
Surte: Pågående markanvändning är inte tillräckligt redovisad. T ex saknas värdefulla naturområden
som påverkas av föreslagen utbyggnad av orten. Delar av naturmarken redovisas istället som
”vit” (ingen användning).
Kommentar: Kartan justeras.
Östra industriområdet är inritat som tätort. Verksamheter som bedrivs här passar knappast in
på definitionen av tätort.
Kommentar: Kartan justeras avseende industriområdet.
Utredningsområde märkt ”47 ha” är till stora delar vitt i kartan och till andra delar utpekat
som natur. Verklig pågående markanvändning bör vara Tätortsnära natur då området är en del
av ett mycket flitigt nyttjat rekreationsområde. Området är sannolikt svårt att bebygga på
grund av topografin som kan medföra branta väglutningar och ge dagvattenproblem
nedströms. En 400 kV kraftledning finns i området. Det saknas motiveringar till varför det är
lämpligt att Surte ska växa här.
Kommentar: Kartan justeras. Texter kompletteras.
Synpunkter från enskilda:
Bilvägen mellan Lövgärdet och Surte går rakt naturvärdefullt område vilket inte är bra. Det kommer
inte tillföra något postitivt ur det. Det är bostäder, Keillers damm och förskola genom tänkt
sträckning Känns mer som det är Göteborgs kommuns önskemål än Ales.
Kommentar: Vägsträckning mellan Lövgärdet och Surte som är en mellankommunal fråga behöver
utredas. Syftet med vägförslaget är att skapa alternativ framkomlighet vid händelse på E45 och för
kollektivtrafik och räddningstrafik.

7.2 Bohus
Ungdomsrådet:
Vi hoppas att Bohus kan få ett mindre blått och finare centrum och att det ska finnas många
träffplatser, där andra boende inte känner sig osäkra att gå förbi. Sittplatser som är lite utspridda,
både centralt och inte centralt.
Satsa på sporten i Bohus. Bevara sporthallarna, ishallen, skateparkerna osv. Bohus måste ha en
näridrottsplats med konstgräsplan. Bevara Jennylund för sporten, naturen, hästar, familjer osv.
Idrottseventet Ale Outdoor kan ta plats i Bohus och vara en årlig tradition. Det vore bra med många
slingor i framtiden och en fin park. Eventuellt en simhall.
Bohusskolan måste bli större om det kommer fler barn. Satsa pengar och breda ut skolan
(Bohusskolan är ju den enda F-9 skolan i Ale).
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Utnyttja smålokalerna i centrum där sjukvården har varit, antingen genom att vården kommer
tillbaka eller ha nya affärer (bussarna till Nödinge går inte jättebra och det kan vara svårt för äldre att
ta sig dit). Ungdomsmottagning hade varit bra, det är långt till Älvängen och Kungälv.
Kommentar: Synpunkter förmedlas till Sektor kultur och fritid.
Centerpartiet:
Verksamhetsområdet vid Alekrossen bör utökas till för att maximalt nytta platsen. Höga slänter
anges i dag som anledning till att det kan vara svårt att få till ett större område, men det vore synd
att inte möjliggöra ett större område här. Dels finns ett närbeläget mot till 45:an och det redan
befintliga området är avsatt som verksamhetsmark. Ett av få ställen som på sikt kan möjliggöra en
större industrietablering i Ale och med närhet även till E6:an.
En vägförbindelse från motet vid Klädkällaren upp till evenemangsområdet vid Jennylund och vidare
till återvinningsstationen Sörmossen bör identifieras och läggas in för att på sikt kunna avlasta Bohus
centrum från genomfartstrafik.
Kommentar: Noteras.
Miljöenheten Ale:
Bohus småtbåtshamn är troligen samma som benämns Surte småbåtshamn. Det finns bara en
som ligger ungefär på gränsen mellan dessa områden.
Kommentar: Noteras.
Liberalerna:
ÖPn pekar ut Jennylund som ett framtida evenemangsområde, vilket Liberalerna är positiva till. Vi ser
dock betydandande risker vid nybyggnation och ser hellre en utveckling där man arbetar för att lyfta
fram området som ett sport- och rekreationsområde. Vi hade gärna sett att nybyggda
evenemangsytor sprids ut över kommunen. Detta skulle öka tillgången för samtliga Alebor och bidra
till underlag för bättre kollektivtrafik inom kommunen.
Vidare hoppas vi på stort engagemang från invånarna i Ale under processen att ta fram en ny
översiktsplan samt att dialogen med invånarna förblir lika god under tiden framöver, då Ale växer.
Kommentar: Noteras.

7.3 Nödinge
Ungdomsrådet:
Nödinge behöver roliga platser att vara på och möjligheter till att få utlopp för kreativitet. Vi hoppas
också att Nödinge kan få ett starkt centrum med stort utbud av affärer. Det finns mycket kommunen
kan göra för att ordna Vimmersjön så att det blir en rolig samlingsplats för invånarna, till exempel
med grillplatser, tak osv. Det är även viktigt att arbeta med tryggheten i Ale. Till exempel fler lampor
längs vägen efter Dammekärr.
Kommentar: Noteras, synpunkter förmedlas till berörda sektorer.
Miljöenheten Ale:
Här finns en nyligen framtagen fördjupad översiktsplan som gått djupare i analyser och
avvägningar. Den är att betrakta aktuell. Det är oklart varför samrådsförslaget till ÖP frångår
FÖP:en utan att ha gjort djupare analyser.
Påfallande mycket jordbruksmark föreslås exploateras runt Nödinge. Här saknas avvägningar
och alternativstudier av annan mark.
Förslag om utbyggnadsområde och gångstråk som påverkar Hålldammsbäckens dalgång
saknar fakta kring pågående markanvändning samt analyser av t ex stabilitetsproblem, MKN
vatten, riksintresse för naturvård, rekreation mm.
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Kommentar: Texter bearbetas och karta ändras. Syftet är att undersöka möjligheten till försiktig
förtätningen vid befintliga vägar.
Företagarna Ale:
Handeln har stora utmaningar i Nödinge. Ett av skälen är att befolkningstillväxten bromsat in och
flera stora detaljplaneprojekt dragit ut på tiden. Det är viktigt för Ale Torg att centrumplanen
realiseras och att den planerade byggnationen etappindelas så att en byggstart kan ske så snart som
möjligt. En byggkran betyder ofta en till. Parallellt med detaljplan 1 för Nödinge centrum borde en
utredning lägga fast vilka normer som ska gälla för byggnation även i andra pendelorter. Hur
hanterar vi bullerfrågan i kommande bostadsprojekt längs E45.
Kommentar: Detaljplanearbetet pågår och är inte en fråga som hanteras i översiktsplanen.
Synpunkter från enskilda:
” En promenad runt Vimmersjön via Hallbackevägen och Torpavägen är populärt för många. Sträckan
mellan Torpavägen och Sjövägen på Gamla Kilandavägen är dock tråkig och farlig eftersom gångväg
saknas och man får gå på bilvägen. Föreslår att det ordnas en gångväg på denna sträcka som är 380
meter, antingen utefter vägen eller en bit in i skogen.”
”Nödinge var en gång en gammal kyrkby och när jag och min familj flyttade hit från Göteborg 1985 så
var det kyrkbykänslan som drog oss hit. Att det fortfarande fanns något som påminde om den gamla
tiden gjorde att vi bestämde oss. Den lantliga miljön och avslappnade atmosfären där stress inte alls
var så påtagligt som inne i Göteborg var avgörande. Nu är det dags att utveckla samhället eftersom
allt fler vill komma hit. Fortfarande tycker jag "kyrkbykänslan" skall bevaras så långt som möjligt.”
Kommentar: Noteras
”Vi önskar att det planeras (Detaljplan) för en frikyrka i Nödinge. Nödinge saknar idag en frikyrka till
skillnad från alla andra stora orter i Ale.”
Kommentar: Noteras. Dock är detta inte en fråga för översiktsplanen. Synpunkten förmedlas till
Sektor Samhällsbyggnad.
”Älskar inspirationsbilden och hoppas att den gäller för framtida Nödinge som given centralort i
kommunen. Här vill vi ha kommunhus framöver. Det finns fantastiska fördelar i Ale kommun utnyttja dem genom att förenkla och koppla ihop samhället med älven.”
Kommentar: Noteras
”Nybyggarandan som var här 2007 när vi flyttade in i backa säteri i Nödinge, golfbanan i Nödinge, tåg
och motorväg som byggdes - gick att ta på. Ica ville växa och torget blomstrade. Sen dog aktiviteten
ner. Sätt fart igen. Just nu ser jag som kommuninvånare inga byggprojekt som kan starta i Nödinge
2021 överhuvudtaget (bostäder för ökad befolkning). Hoppas jag har fel.”
Kommentar: Noteras
”Det är mycket bra med översiktsplanen för Ale kommun, men när jag bryter ned den och bara ser på
Nödinge centrum så får jag rysningar!
Det ser ut till att bli framtidens slumområde, som vi tyvärr har flera av i Västra Götalandsregionen,
där brottsligheten florerar och ambulanser vågar inte att köra in utan poliseskort. Vill vi ha det så?
Mot E45 skall det bli höga byggnader och parkeringshus. De flesta kvinnor vågar inte att gå in i
parkeringshusen. Dessa byggnader skall skydda mot ljud, men det blockerar också insyn mot Nödinge
centrum.
Det kommer inte alls se frestande ut! De som kommer körande i bil sätter gaspedalen i botten för att
passera Nödinge snarast möjligt utan att stoppa för att shoppa.
I stället, tänk på ett öppet område med insyn från E45! Där det skall finnas blommor, träd och
bänkar, som en liten park och låga hus med frestande affärer, matställen och kaféer.
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Detta skickar signalen stopp! Detta måste vi kolla upp, ta en matbit och kolla affärerna. Det skickar
också budskapet, här är det trevligt och här vill jag bo.”
Kommentar: Synpunkterna noteras och vidarebefordras till Sektor Samhällsbyggnad där
detaljplanearbete för Nödinge centrum pågår.
”Höghus längs med 45a och tätt emellan för mina tankar till ett 70-tals förortsområde med alla
problem det för med sig. Visionen visar sterila stenbelagda ytor överallt. Vart skall allt dagvatten ta
vägen i ett ökande regnigt klimat med skyfall etc.? Det finns inte plats för sol att nå in mellan husen
och det ser ut att bli ett blåshål. Jag ser framför mig plastpåsar och skräp flyga runt överallt i ett öde
landskap där ingen vill vistas.
Vi ska inte skapa miljöer som folk med pengar väljer bort. Vi måste skapa miljöer där folk väljer att
bo. Ingen som har valmöjlighet väljer att bo i ett höghus vid kanten av en motorväg.”
Kommentar: Synpunkterna noteras och vidarebefordras till Sektor Samhällsbyggnad där
detaljplanearbete för Nödinge centrum pågår
”Visionsbild 11 anser jag indikera på en fantasilöst och tråkig byggnadsstil. Höga och strikt fyrkantiga
byggnader ut liv, som ett miljonbostadsområde som Hjällbo. Jag förutser att bostadsområde i denna
still snabbt utvecklar sig till ett problemområde.”
Kommentar: Noteras

7.4 Nol
Ungdomsrådet:
Vi hoppas mycket på att Nol kommer bli bättre, det behövs! Vår dröm är att piffa upp Nol, särskilt
runt skolorna. Det behöver finnas mer att göra i samband med fler boenden. Till exempel fler affärer,
fler samlingsplatser och bättre lokaltrafik. En inomhushall i Nol vore jättebra!
Skogen vid skolorna borde bevaras och fotbollsplanerna är bra. Annat som vi tycker är viktigt är Nol
IK, Folkets hus, Tempo och pizzerian.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Miljöenheten Ale:
Det är oklart hur realistiskt det är med exploatering av hela Brandsbobergen. En stor del av
det utpekade området utgörs av branta sluttningar. Här finns exempelvis trafikfrågor,
naturfrågor och grönstrukturfrågor att reda ut. Med tanke på klimatanpassning kan det också
leda till ökade vattenflöden nedströms i Nol, liknande det som hänt i Älvängen då
Kronogården byggdes ut.
Kommentar: Brandsbobergen är utredningsområde för tätortsutveckling på lång sikt. Noteras inför
kommande planeringsinsatser.
Alternativ för broläge behöver studeras djupare och en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) behöver
göras. Det finns inte tillräckligt med underlag för att avgöra om detta är det bästa läget.
Motstående intressen som riksintresse naturvärd, sjöfart mm redovisas inte.
Kommentar: Ny älvförbindelse kommer att utredas av Trafikverket i en åtgärdsvalsstudie. Kungälv
och Ale är överens om att läget Nol – Diseröd bör utredas.
Synpunkter från enskilda:
”Min vision är att Nödinge-Nol får en fin utemiljö med mötesplatser som lockar till aktivitet och
känns inbjudande. Folk i rörelse ger trygghet och gemenskap.”
Kommentar: Noteras.
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7.5 Alafors
Ungdomsrådet:
Vi ser Alafors som en mysig ort där det ska finnas saker att göra. Sjövallen, dess badplats och
fotbollsanläggning, på sommaren och Alebacken på vintern är några av de höjdpunkter som finns.
Men även de underbara och trevliga spåren i Furulund som man kan gå året runt. Fabriken är också
en plats med många möjligheter. Det behöver fler möjligheter i Alafors, ibland känns det som att det
bara är en ort mellan orter. Det behövs en samlingspunkt.
Det är viktigt att ha fler aktiviteter som för alla samman. Vi ser att kunna ha gemensamma aktiviteter
som en ort men även som en kommun, det är väldigt viktigt och grunden till att kunna ha ett bra
samhälle. Det är viktigt att man ska trivas, och det gör man inte utan att trivas och känna sig trygg
med övriga som bor i orten. Det behöver inte handla om att känna alla i orten utan mer att man ska
kunna gå på gatan och inte känna sig ensam eller rädd.
Att hitta ett sätt att bygga upp gemenskap tillsammans och faktiskt göra det är viktigt enligt oss. Man
kan till exempel ha gemensamma lopp i Furulundsspåret.
Man hade kunnat fixa en grillplats på vägen vid Furulundsspåret. Det finns en liten och sliten grillplats
men den ligger precis bredvid stugan och vi tänkte att man istället hade kunnat ha det mitt i skogen
vid spåret. En grillplats som även är lite bättre byggd.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Miljöenheten Ale:
Att föreslå utbyggnad av bostäder runt Hältorpsjön är inte realistiskt med tanke på motstående
intressen som jordbruksmark, höga natur- och rekreationsvärden, strandskydd mm. Här
saknas också koppling mellan karta och text. Är det föreslagen markanvändning eller inte?
Verksamhetsområdet som föreslås är inte realistiskt med tanke på de ingrepp som krävs i
riksintresse för naturvården. Redovisning av dessa målkonflikter är otillräcklig. Att anta att
det är ortsbefolkningen som ska arbeta i verksamhetsområdet bygger inte på några analyser
om hur arbetsmarknaden fungerar. Det saknas också goda kollektivtrafikförbindelser till
området, så det blir svårt att pendla hållbart till detta läge.
Kommentar: Noteras.
Svenska Stenhus:
Alafors är definierat som tätort men saknar i dagsläget service. Planläggning inom Rished 7:1 med
150- 200 bostäder är pågående. Denna utveckling kommer ge såväl behov som underlag för
servicefunktioner och kollektivtrafik. Framtidsplaner för att täcka detta behov måste tydliggöras för
att orten ska utvecklas och möjliggöra kvarboende.
Vi känner stor oro att understruken text ”tillväxttakten ska vara försiktig” och ”sparsam” kan komma
att feltolkas och hämma Alafors utveckling.
Begreppet för inlandsort finns inte definierat vare sig i översiktsplanen eller i svenska akademins
ordbok och blir därmed otydligt. Vi föreslår därför att man använder begreppet landsort lika övriga
orter, som finns definierat.
Visionen är en landsort med viss service och många olika offentliga mötesplatser i symbios med unik
kultur och natur. Genom att skapa säkra och tillgängliga stråk som binder ihop boende, säker gångoch cykelväg, kollektivtrafik, skola, förskola, ett aktivt kultur- och näringsliv i Ahlafors fabriker och
dess närområde, områden för lek och rekreation, samt ett rikt natur- och djurliv erhåller vi
mervärden och positiva ekosystemtjänster. Service och knutpunkter för dessa stråk kan erhållas
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genom förtätning av centrala Alafors. Bostäder med möjlighet till aktivitet i bottenplan skapar ett
levande samhälle.
Kommentar: Förtätning av Alafors kommer att ske successivt på fastighetsägares initiativ och hur
hänsyn tas till hållbarhet, värden och olika intressen prövas i detaljplan. Områden som redan är
ianspråktagna och markerade inom tätort kan prövas för olika ändamål som inte stör bostäder i nya
detaljplaner. Områdena vid Hältorpssjön och Brandsbobergen föreslås på längre sikt och kräver
fördjupade utredningar hur, om och när de kan utvecklas och om hur värden säkerställs. Utveckling
av området vid Osbacken bör utredas i samband med nytt broläge över Göta älv.

7.6 Starrkärr, Kilanda och Ryd
Ungdomsrådet:
För att dessa områden ska fungera för unga behövs det regelbunden kollektivtrafik, det behövs även
bättre täckning till internet och för att man ska kunna ringa. Det behövs mer belysning överallt,
lekplatser och samlingsplatser där unga kan vara utomhus och göras sina aktiviteter. Kanske en eller
två multiarenor som den i Skepplanda, men även saker som gör att det finns något för alla, som en
mountainbike eller crossbana, eftersom det finns väldigt mycket skog så finns det plats för detta.
En fritidsgård kanske? Den närmaste är i Älvängen men som sagt det tar ett tag för unga i Kilanda att
ta sig dit (speciellt om det inte går några bussar).
Hultasjön kan vara en riktigt fin samlingsplats om det är enklare att ta sig dit och om det styrs upp lite
mer där med fler bänkar, grillplatser, större brygga och kanske även en kiosk.
Det behöver styras upp mer asfalterade vägar då väglaget under större delen av året är extremt
dåligt. Kyrkorna, och kyrkogårdarna behöver skötas om och hållas finare.
Någon affär skulle behövas också, det är inte jättelångt till Älvängen från Starrkärr men om man bor
längre mot Kilanda blir det en lång väg att åka. Det hade räckt med en liten affär. Det ligger förstås
inte hos kommunen att ordna men det kan ligga i den strategiska planen att nå dit.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Miljöenheten Ale:
Markanvändningsförslagen för tillkommande bebyggelse gör det mycket svårt att värna
lantbruksnäringen eftersom det fragmenterar jordbruksmark samt skapar grund för konflikter
mellan boendemiljö och lantbruksgöromål. Om lantbruket skall kunna fortgå och utvecklas
behöver områdena kring dessa fredas från bostadsbebyggelse.
Den utbyggnad som föreslås i Kilanda påverkar höga naturvärden, höga kulturmiljövärden,
värdefull landskapsbild samt jordbruksmark. Byggnation här motverkar alltså de riktlinjer
som angivits.
Förtätningsområdet innebär exploatering av jordbruksmark och bebyggelse allt närmare
kommunens största djurhållande gård. Lantbruksverksamhet alstrar naturligt störningar för
närliggande bebyggelse i form av till exempel lukt, buller och flugor, vilket kan leda till
konflikter. Det finns inga skäl att exploatera jordbruksmark i detta läge, och det kan inte anses
vara förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser, och därmed heller inte förenligt
med PBL.
Området korsas av en större kraftledning i öster.
Den utbyggnad som föreslås i Starrkärr har flera motstående intressen. Att större delen av den
föreslagna utbyggnaden sker på jordbruksmark redovisas inte. Jordbruksmarken syns heller
inte som pågående markanvändning. Förtätningsområdet omfattar större lantbruk. Stor del av
detta område är sannolikt olämpligt att bebygga med bostäder med hänsyn till störningar från
detta.
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Landskapsbilden i området har redan påverkats i hög grad av enskild bebyggelse som har
placerats olyckligt på jordbruksmark och andra öppna lägen. Här finns också höga
kulturvärden som riskerar att påverkas negativt. Området ligger också i ett regionalt värdefullt
odlingslandskap, vilket inte redovisas. Totalt sett redovisas inte motstående intressen
tillräckligt.
I området finns relativt mycket befintlig bebyggelse med enskilda VA-lösningar. Detta
riskerar att på sikt skapa en situation där kommunen behöver ta ansvar långt från befintlig
anläggning. Om tanken är någon form av avloppsanläggningar med lokalt utsläpp (allmän
eller enskild) kan inte förslaget anses vara förenligt med miljökvalitetsnormen för vatten.
Kommentar: Förtätning av Kilanda tas bort. Förtätning i Starrkärr föreslås utredas och ske som
försiktig förtätning. Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster förtydligas.

7.7 Älvängen
Ungdomsrådet:
När vi ser Älvängen om 30 år ser vi det som väldigt familjärt. Vi ser det som ett ställe dit man vill ta
med familjen och vill grilla samt gå på kvällspromenader. Det är en mysig stämning och grillplatser
med mera tillför skratt och glädje.
Vi tänker att älven ska vara mer öppen, till exempel att den visas upp mer, och att den är separerad
från allmänheten med byggnader och liknande. Hamnen och älven har stort potential, våra ideer är
att man hade kunnat bygga grillplatser som man året runt kan grilla på och umgås med familj eller
kompisar. Slingan/stigen som går nere vid älven är fin och vi tror att man hade kunnat utveckla den
till något väldigt bra!
Aroseniusskolans fotbollsplaner och områden är besökta av väldigt många ungdomar, även den nya
lekplatsen bredvid. Det vore bra om dessa bevarades eller undkom stora förändringar. Vi ser matcher
i Älvängen som en perfekt chans till att skapa gemensamhet i en ort. Att kunna göra ungdomarnas
matcher till något mer offentligt och en aktivitet hade betytt mycket. Det är inte bara fotbollsnördar
och kompisar till de som spelar som kan komma och kolla på matcherna utan alla kan! Familjer kan
göra det till en mysig sak och det blir en aktivitet för Älvängen.
Älvängen är en av de orterna som har fått väldigt mycket nytt men det känns som att det fortfarande
saknas något. Sidan närmast Alafors har tappat lite nu när centrum har flyttats bort mot Coop. Det
skulle kunna byggas något mer antingen i Nettos lokal eller annan plats för att få lite mer centrum
närmare stationen.
Det är viktigt att hitta på fler gemensamma aktiviteter då det tillför trygghet och gemenskap.
Det finns tre pizzerior i Älvängen, så det skulle kunna behövas lite mer variation utbudet av
restauranger som man kan gå till. Kanske som en Café Torpet variant, vi tänker att det hade kunnat
vara mysigt att ha en sådan i Älvängen. De genomför till exempel små events där de bjuder in mer
offentliga personer till deras scen och det är något vi gärna hade velat se i Älvängen.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Centerpartiet:
Det område som nu pekas ut som utvecklings- och utredningsområde för verksamheter nordväst om
Älvängen (Hamnenområdet) utgörs av brukningsvärd jordbruksmark och bör utgå. Dessutom är
trafikmotet här inte ett ”helt” mot och utgör inte en bra anslutning till 45:an för ett större
verksamhetsområde.
Kommentar: Utredningsområdet har justerats.
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Miljöenheten Ale:
För hela Älvängen bör man hänvisa till pågående arbete med tillägg till ÖP. Här behöver
exempelvis en grönstrukturplan tas fram innan man kan peka ut lämplig markanvändning.
Med förslagen riskerar höga rekreationsvärden, höga naturvärden samt jordbruksmark att
exploateras, liksom lågstråk som behövs för klimatanpassning, vattenhantering mm.
Med tanke på klimatanpassning kan utbyggnadsområdena för tätort leda till ökade
vattenflöden nedströms, liknande det som hänt i centrala Älvängen då Kronogården byggdes
ut.
Det blir mycket svårt att värna grönstrukturen med den markanvändningsförslag som ges.
Vägreservatet på östra sidan om Älvängen går tvärs emot slutsatserna i den analys av
trafikfrågorna som gjordes 2017, som en förberedelse för ÖP. Materialet bör ligga till grund
för transport/trafikfrågor i ÖP. Den utbyggnad som föreslås österut kommer inte heller att
ligga kollektivtrafiknära och motverkar därmed en långsiktigt hållbar utveckling baserad på
stationssamhällen.
De föreslagna verksamhetsområdena ligger på jordbruksmark samt omfattas av riksintresse
för natur och strandskydd. De riskerar dessutom att motverka MKN för vatten. Detta bedöms
motverka en hållbar utveckling och bedöms inte realistiskt genomförbart.
Kommentar: Fördjupad översiksplan för Älvängen pågår. Texten kompletteras med lista med
tematiska tillägg och utredningar som behövs för fortsatt planering. Trafikfrågor är avstämda med
trafik på sektor samhällsbyggnad. Utredningsområden för verksamheter har motiverats.
Älvängens företagarförening:
En förtätning i centrum är nödvändig och skapar möjlighet till attraktiva boenden nära
pendelstationen, men det måste ske med omsorg och hänsyn till att bevara ett tryggt och trivsamt
Älvängen. Mörka gränder och trånga kvarter måste undvikas. Planeringen måste ta höjd för
behovet av mötesplatser, likt Älvgläntan och tidigare ICA-tomten. Hushöjden föreslår vi blir i
nedtrappande skala där entreerna till centrum når den högsta höjden och sedan faller ner in mot
centrum. Likadant från Frälsegårdsvägen (tidigare Hardesjö bilverkstad). Det får inte skapas ett
samhälle utan luft, trångt och betonggrått. För att motverka detta är arkitekturen och
gestaltningen en viktig fråga. Fasader ska ha ett levande uttryck, gärna med inslag av trä. En
stadsarkitekts kompetens blir viktig i utvecklingen av ett framtida Älvängen centrum. I förslaget till
ny översiktsplan används uttrycket "aktiva bottenplan". Detta bör förtydligas med tanke på
handelns utveckling och preciseras med tänkbara verksamheter. Det får inte bli ett centrum med
sovande och tomma bottenplan. Vi föreslår möteslokaler, bibliotek, cafe, friskvård, rehab och
liknande verksamheter som komplement till ett visst utbud av handel.
Det måste finnas flera mindre torg och mötesplatser i ett framtida Älvängen, men vi tänker också
föreslå en tydligare grön oas. När det västra industriområdet är skredsäkrat och sanerat kan
älvstranden göras mer tillgänglig. Det kan bli en utmärkt plats för rekreation. En marina med
brygga, grillplatser, boulebanor, ställplats för husbilar, bänkar, planteringar med mera. På området
kommer det också finnas utrymme för nya verksamheter.
Kommentar: Synpunkterna vidarebefordras till planavdelningen som arbetar med att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Älvängen.
Synpunkter från enskilda:
” Tack för en gedigen översiktsplan.
Angående Älvängen, där jag bor, så sägs att förtätning ska stärka handelscentrumet i norr. Vidare
sägs att utbyggnad ska ske österut men också söderut från Madenområdet. Älvängen blir därmed allt
mer utdraget. När ni sedan skriver att gå och cykla blir det självklara valet för att ta sig fram inom
orten så hänger jag inte med. Att på så sätt ta sig från nybyggnadsområdena till centrum och
handelsområdet händer ju inte. Hade ni skrivit epa-traktor så hade väl det varit mer
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överensstämmande med sanningen. Men så gott som alla åker ju bil. Ska ni inte skriva el-bil? Eller
smarta bussar. Titta bara utanför ICA. Där ser man inga cyklar, bara bilar. Och allra mest precis
utanför entrén. Vad gör att ni tror att människor i framtiden vill gå, eller cykla, kilometervis för att
handla?”
”Under flera år har det uttryckts en ambition om att förvalta/utveckla Älvängens småstadskaraktär.
Ordet "småstad" nämns t.ex. fem gånger i det korta stycket om Älvängen på sid 66/67.
Nu är väl detta projekt redan klubbat men ett planerat höghus på 10-11 våningar på Gustavas plats
går ju helt stick i stäv med dessa ambitioner. Är tanken med "småstadskaraktär" att det endast skall
bidra med en trevlig ton i diverse skrivelser eller är det något man tänkt försöka efterleva även i
verkligheten fortsättningsvis?”
”Älvängen ska vara en lantlig ort med luft för folket, inte packade som sillar i betongpelare som
skuggar över orten i någon futuristisk våt dröm för en exploatör som vill packa ihop så många
(hyres)betalare som möjligt på så liten yta som möjligt.
Bygden ska domineras av byggnader som passar in i och inte är högre än sin närmaste omgivning.
Älvängen ska vara en ort för villor och bostäder där de boende trivs med att ha trädgård. Bygg på
bredden, inte på höjden.
Vill man bo i stan kan man flytta till stan, bygg inte någon stad i Älvängen - vi har redan blivit av med
för mycket grönt för byggnationer i trist gråskala.”
”FÖP Älvängen centrum behövs verkligen och måste prioriteras. Ni skriver i ÖP att bebyggelstrycket
är högt i kommunen på grund av närheten till Göteborg. Nu har man gjort en FÖP för Nödinge, därför
är det väldigt viktigt att FÖP Älvängen prioriteras.”
Kommentar: Älvängens tätort kan utvecklas med förtätning och omvandling av industriområden.
Principen som föreslås är tätare bebyggelse nära pendeltågsstationen, för minimerat resande och
underlag för handel. När obebyggd mark tas i anspråk ska planeringen i prövningen visa hur hänsyn
tas till hållbarhetens olika aspekter och olika intressen. Gröna strukturer i bebyggelsens närhet är
viktiga för både rekreationsmöjligheter och biologisk mångfald. Föreslagen förbifart Älvängen kan
komma att bli en viktig regional tvärförbindelse mellan europavägarna och ge framtida
utvecklingsmöjligheter för både bostäder och verksamheter. Arbete pågår med FÖP Älvängen,
synpunkterna vidarebefordras till planavdelningen.
”Bygg ut Älvängen åt sydväst i Ale vikingagård. Ale Vikingagård borde byggas till en vikingaby med
villor såväl som lägenhetshus alla i vikingastil. Detta kan bidra till en kraftigt ökad turism till Ale från
världen över.”
”Vikingagården är knappt utpekad i markanvändningskartan. Är tanken att den ska självdö eller har
kommunen någon tanke om att utveckla den till ett besöksmål? Är ju något man lagt mycket pengar
på och som är unikt för kommunen. Varför inte satsa på den istället som en målpunkt för turism?
Kanske planera för en camping i anslutning?”
Kommentar: Synpunkterna noteras

7.8 Skepplanda
Ungdomsrådet:
Vi hoppas att Skepplanda kan bli en plats med mer saker att göra, som fler grillplatser och
multiarenor (större, den stora parkeringen vid Alboskolan hade kunnat göras om till en sådan, med
mjukare underlag och basketkorgar etc). Det saknas skyltar som visar var en kan hitta saker, typ som
en liten karta. Kollektivtrafiken behöver förbättras även här och utbudet av affärer förstås (större
matbutik).
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Det hade varit fint om det gick att fixa iordning och starta upp caféet bredvid biblioteket och ordna
mer parkering vid multiarenan och en plats att ställa mopeder.
För ökad trygghet behöver mer belysning, farthinder och mer/bättre gångbanor. Det behövs särskilt
mer belysning mellan Skönningared och Skepplanda (80 vägen).
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Miljöenheten Ale:
Flera av markanvändningsförslagen motverkar strategierna och riktlinjerna som anges i
planförslaget. De medför påverkan på jordbruksmark, höga natur- och kulturvärden,
friluftsvärden samt bidrar till ökad biltrafik.
De föreslagna verksamhetsområdena ligger på jordbruksmark i anslutning till Grönån och
Forsån samt omfattas av riksintresse för natur, strandskydd samt regionalt värdefullt
odlingslandskap. De riskerar dessutom att motverka MKN för vatten. Det finns också
stabilitetsproblem i området.
Vägreservatet väster om samhället går tvärs emot slutsatserna i den analys av trafikfrågorna
som gjordes 2017, som en förberedelse för ÖP. Detta material finns på Sektor
samhällsbyggnad. Materialet bör ligga till grund för transport/trafikfrågor i ÖP.
Det står att Grönnäsvägen ska kapacitetshöjas och trafiksäkras. På kartan är dock en grusväg i
Alvhem utmålad som reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vägar bör anges med
korrekt vägnummer och ritas in på rätt plats.
Kommentar: Intrång i riksintressen motiveras. Utredingsområde för verksamheter har minskats så
strandskydd vid Grönån ej påverkas. Kartan justeras, trafikfrågor har stämts av med trafik på Sektor
samhällsbyggnad.

7.9 Hålanda
Miljöenheten Ale:
Hela området avrinner till Grönån och dess biflöden som är hårt belastade av näringsämnen.
Det är tveksamt om ytterligare bebyggelse här är förenlig med miljökvalitetsnormerna för
vatten så länge det bygger på lokala utsläpp.
Skepplandavägen ska trafiksäkras. Det är otydligt vad reservatet för trafiksäkerhetshöjande
åtgärder innebär. Hur skall ärenden inom vägreservatet hanteras?
I texten står att Skepplandavägen skall trafiksäkras men i kartan pekas vägen till Nygård ut.
Vägar bör anges med deras nummer så det är tydligt vad men menar.
Kommentar: Kartan justeras, trafikfrågor är avstämda med trafik på Sektor samhällsbyggnad.
Synpunkter från enskilda:
”Kulturmiljöområdet i Hålanda vid Skaggata bör vara runt hembygdsgården och inte innefatta ett
större område, där nyare bebyggelse redan tillåtits i en stil som inte har något kulturellt värde.
Avsikten med kulturområdet borde vara att bevara hembygdsgården och Drottningsgärdets såg och
inte att försvåra ny-, om-, och tillbyggnation i hela området.”
Kommentar: Noteras.
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7.10 Alvhem
Centerpartiet:
Anledningen till det utpekade vägreservatet är oklart. Bör tas bort.
Det förtätningsområde om 85 ha som pekas ut i samrådshandlingen bör minskas så att brukningsvärd
jordbruksmark tas i anspråk i betydligt mindre omfattning. Direkt närhet till 45:an bör också undvikas
vilket i detta fall sammanfaller med brukningsvärd jordbruksmark. Se ungefärligt förslag på
tänkbart förtätningsområde till vänster.
Kommentar: Föreslagen förtätning avser försiktig komplettering av befintlig bebyggelse vid befintligt
vägnät.
Socialdemokraterna:
Området kring Alvhem som i förslaget pekas ut som utvecklingsområde bör om det skall exploateras
planeras i samråd med Lilla Edets kommun för att utreda möjligheten till gemensamma lösningar på
exempelvis skolor och samhällsservice.
Kommentar: Noteras.
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