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Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 49

Dnr SBN.2022.1

Fastställande av föredragningslista 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning
Föredragningslistan till sammanträdet har skickats ut till
samhällsbyggnadsnämnden inför sammanträdet.
Ett extraärende har tillkommit till dagens nämnd efter att kallelsen har skickats
ut:"Avslutad förrättning på Högstorp 1:8, 1:27 och 1:32".
Ärendet gällande "Information om detaljplan för etapp 1 i Nödinge centrnm"
utgår. Ärendet "Enhetschef plan- och exploatering informerar 2022" tillkommer.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Nömiid:.bes!ut�022-03.:W Semha sby99nodsna�nden (SBN)
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 50

Dnr SBN.2022.2

Ordförande och sektorchef informerar 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Ordförande Henrik Fogelklou (M) informerar om att verksamhetsdagen med
delar av nämnd och tjänstepersoner varit väldigt givande. Viktig dag att delta på,
även om verksamhetsplanen kommer antas efter valet. Det har tagits fyra
ordförandebeslut som det informerades om. Dialogmöten med sektorsledning
kommer fortsätta med syfte att sätta ramar för förhållningsregler.
Sektorchef Mattias Mossberg informerar om en givande verksamhetsdag.
Cheferna på sektor samhällsbyggnad har även varit iväg på konferens där det
diskuterades kultur och struktur i arbetet. Vidare informerades det om invasionen
av Ukraina och att sektor samhällsbyggnad presenterat tänkbara markområden för
tillfälliga byggnader och lokaler som kan användas tillfälligt. Information om att
delårsbokslut håller på att slutföras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 51

Dnr SBN.2022.5

Verksamhetschef teknik informerar 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Nya chefer hälsas välkomna. Jesper Normen presenterar sig som ny
verksamhetschef teknik och Annika Woldenius presenterar sig som ny enhetschef
VA.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 52

Dnr SBN.2022.87

Information om reglementesförändring/tillkommande
uppdrag från kommunstyrelsen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Annika Friberg, utvecklingsledare kommer och informerar om de
ansvarsområden som förflyttas från kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsnämnden. Trafikpolitik, infrastrukturfrågor, kollektivtrafik,
övergripande klimat- och miljöfrågor, översiktlig planering, mark- och
bostadspolitik, enskilda vägar och receptfria läkemedel.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 53

Dnr PLAN.2022.3

Information om planprioritering inför nämndbeslut
2022 vår
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Kajsa Reimers, enhetschef plan och exploatering informerar om
planprioriteringen, beslut om planprioriteringen tas på nästa nämnd.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 54

Dnr PLAN.2015.14

Information om detaljplan för etapp 1 i Nödinge
centrum
Sammanfattning
Ärendet utgår.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Nömiid:.bes!ut�022-03.:W Semha sby99nodsna�nden (SBN)

�

ALE

PROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 58

Dnr SBN.2022.7

Val av delegeringsbeslut för föredragning på
nästkommande nämnd
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden genom Seppo Tallheden beslutar enhälligt att välja ut
delegeringsbeslut D §7 MEX.2022.6 för föredragning på nästkommande nämnd.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstepersoner i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning. Beslut som fattas
med stöd av delegering är juridiskt sett nämndens beslut. Revisionsansvaret för
delegeringsbeslut ligger hos nämnden, men nämnden kan inte ändra ett beslut
som fattats av delegaten.
På sammanträdet den 30 mars 2022 väljer samhällsbyggnadsnämnden ut ett
delegeringsbeslut från delegeringsbeslutslistan för föredragning på nästkommande
nämnd

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslutslista 2022-02-05--2022-03-11.pdf

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Delegaten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 59

Dnr SBN.2022.24

Nytt vägnamn för Gustavas Plats, inom Utby 20: 1 mfl,
Älvängen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa nytt namn för platsen till
Gustavas Plats.

Sammanfattning
Inom det aktuella området föreslår nya bostäder och centrumverksamhet. Då
platsen har varit obebyggd länge saknas en gatuadress. Namnet Gustavas Plats är
väl förankrat hos lokalbefolkningen och förslaget har tagits fram inom sektor
samhällsbyggnad i samarbete med Starrkärr-Kilanda hembygdsförening.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Översiktskarta
Situationsplan

Beslutet skickas till
För vidare hantering:
Gis-enheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 60

Dnr PLAN.2021.15

Begäran om planbesked för Skårdal 5:31
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om planläggning för
Skårdal 5:31.

Sammanfattning
En ansökan om planläggning av fastigheten Skårdal 5: 31 för i huvudsak
bostadsändamål har kommit in till kommunen 2021-12-30. Förslaget omfattar
ca 180 bostäder i både flerfamiljshus, parhus/radhus och :friliggande villor samt
även förskola och centrnmverksamheter. Fastigheten är privatägd och ligger på
mark som inte tidigare är planlagd. Området är består av skogsmark och
mycket kuperat. Avståndet till pendeltågsstationen i Bohus är ca 1,8-2 km.
Fastigheten ligger mellan Bohus och Stora Viken och enligt kommunens
översiktsplan, ÖP -21, är ormådet planerat för täto1isnära natur. Tätortsnära
natur beskrivs som naturområden mellan och i anslutning till so1iema som ska
värnas till gagn för människor, djur och den biologiska mångfalden.
Sektor Samhällsbyggnad bedömer att ett planarbete i nuläget inte är lämpligt
på grnnd av att översiktsplanen som pekar ut området som täto1isnära natur
nyligen vann laga kraft (dec 2021) samt pga områdets läge och
tenängförhållanden. I ÖP 2021 beskrivs att huvudsaklig utbyggnad och
fö1iätning ska ske i pendelortema och att gröna områden mellan oliema ska
säkerställas för rekreation och friluftsliv. A ktuellt område är i översiktsplanen
utpekat som täto1isnära natur. Sektor samhällsbyggnad har många planärenden
på väntelistan som har bedömts överensstämma med översiktsplanen och
dänned är högre prioriterade.
Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att upprättande av en detaljplan i
nuläget inte är lämpligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Översiktskarta
Områdeskarta
Ärendebeskrivning samt skisser

Yrkande
Jörgen Sunden(S) yrkar för Sverigedemokraterna del på positivt planbesked.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 61

Dnr PLAN.2021.13

Begäran om planbesked för Skårdal 1: 109
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja begäran om planbesked för Skårdal
1:109.
Sammanfattning
Ansökan om planläggning av fastigheten Skårdal 1:109 för bostadsändamål inkom
2021-12-10. Fastigheten ligger längs Skolvägen i Bohus tätort, cirka 30 meter från
närmaste busshållplats och cirka 500 meter från pendeltågsstationen. Fastigheten
är cirka 0,7 hektar. Området är tidigare detaljplanelagt (detaljplan 109 som vann
laga kraft 1951) och fastigheten ingår i användningen park och bostäder.
Ansökan avser 34 bostäder i flerbostadshus, 5 radhus i 2-3 plan och en
verksamhetslokal inom fastigheten. Förslaget innebär att befintlig
mangårdsbyggnad bevaras men att skogsområdet inom fastigheten avverkas.
I inkomna remissyttranden framgår att området har uppdämnings- och
översvämningsproblematik, naturvärden och ekosystemtjänster som är värdefulla
för närområdet, risk för säkerhet och bullerstörning samt svårighet att ta emot det
ökade antal barn och elever med befintlig förskole- och skolkapacitet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Ansökan om planbesked, 2021-12-10
Ärendebeskrivning, 2021-12-10
Skisser - exploateringsförslag, 2021-12-10
Kommunövergripande kartbild, 2022-03-16
Ortövergripande kartbild, 2022-03-16
Inzoomad kartbild, 2022-03-16
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Planadministratör

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 62

Dnr SBN.2022.70

Remiss- Begäran om yttrande gällande upphävande
av lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsningar i Ale kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla upphävandet av lokala
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar på väg 1972, Starrkärrsvägen, i Ale
kommun.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslutet gällande tättbebyggt område den 10 juni
2021 (1440 2021:4).
Väg 1972 är en statlig väg och den aktuella sträckan blev i och med beslutet inom
tättbebyggt område. På den aktuella sträckan finns en lokal trafikföreskrift om
hastighetsbegränsning om 60 kilometer i timmen (14TFS 2020:21).
Eftersom den aktuella sträckan numer är inom tättbebyggt område har Länsstyrelsen
inte mandat att fatta beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning.
Föreskriften bör därför upphävas.

Beslutsunderlag
Ale kommuns lokala trafikföreskrifter - 1440 2021 :4, 2022-03-09
Bilaga till Ale kommuns lokala trafikföreskrifter, 2022-03-09
Beslut 2022-01-24. Ärende 258-34463-2021, 2022-03-09
Konsekvensutredning 2022-03-08. Ärende 258-3408-2022, 2022-03-09
Förslag till beslut, 2022-03-09
Yttrande, 2022-03-16
Tjänsteutlåtande, 2022-03-16

Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Länsstyrelsen Västra Götaland

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Nömiid:.bes!ut�022-03.:W Semha sby99nodsna�nden (SBN)

�

ALE

PROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 63

Dnr SBN.2021.354

Antagande av Sorteringsguiden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Sorteringsguide för olika avfallsslag i
Ale kommun.

Sammanfattning
Nya föreskrifter om avfallshantering med diarienummer KS 2021.627 antogs av
KF 2022-01-24 §23. Då beslutades att sorteringsguide för olika avfallsslag i Ale
kommun är ett dokument som lyfts ur föreskrifter om avfallshantering och vidare
är ett dokument som antas av samhällsbyggnadsnämnden. Detta gör att
beslutsvägen för att ha en uppdaterad sorteringsguide minskar avsevärt. Det är vid
ändrad lagstiftning och myndighetsbeslut som ändringar i sorteringsgiden behöver
göras.
Det är bilaga 4 i tidigare föreskrifter om avfallshantering som har omarbetats till
dokumentet "Sorteringsguide för olika avfallsslag i Ale kommun" och har
uppdaterats enligt gällande lagar och förordningar.
Det större förändringarna vilka är gjorda är följande:

•
•
•
•

Definition av hushållsavfall ändrats till kommunalt avfall
Livsmedelsavfallet som numera är en del av kommunalt avfall.
Tidningar inte längre ett producentansvarsmaterial utan kommunalt
insamlingsansvar.
Redaktionella förändringar för att fa ett tydligt och lättläst dokument.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021:354
Sorteringsguide för olika avfallsslag i Ale kommun, 2022-03-10

Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Carina Åberg

För kännedom:

Mattias Mossberg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 64

Dnr BYGG.2022.74

ÄLEBRÄCKE 1 :44 - Förhandsbesked, nybyggnad av
en bostadshus
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan om förhandsbesked skall avslås
enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Sammanfattning
Platsen besöktes 2022-03-02. På den tänkta tomten finns öppen åker och
gräsmark som ligger i en inhägnad beteshage. Platsen kan idag användas till
betesmark eller odlingsmark. Marken är brnkningsvärdjordbrnksmark som är
B-klassad åkennark enligt klassificering Jordbrnksmarkska11an 1981 och ligger
i ett regionalt värdefullt odlingslandskap.
Platsen för dom tänkta tomtplatserna och byggnationen gränsar till en bäck.
Platsen ligger i ett öppet sammanhållet jordbrukslandskap.

Beslutsunderlag
Ansökan
Situationsplan
Foto vy över landskapet
Tjänsteskrivelse
Kommunkarta / O1tskarta
Power point Älebräcke 1:44

2022-02-26
2022-02-26
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-16
2022-03-21

Beslutet skickas till
Delges

Sökande med mottagningsbevis och besvärshänvisning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 65

Dnr BYGG.2022.12

SKAR 4:26 - Förhandsbesked, nybyggnad av tre
enbostadshus och garage
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan om förhandsbesked skall avslås
enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för byggnation av tre enbostadshus samt garage
på Skår 4:26. Platsen är utanför detaljplanerat område.De föreslagna tomterna
ligger i ett jordbrukslandskap med placering på en stödberättigad åker.Områdets
befintligVA-situation är i behov av utredning, tillfartsvägens lutning överskrider
de i ÖP2021 utpekade rekommendationerna, avloppet kan inte anordnas som
redovisat och möjlighet för slamtömningsfordon att vända saknas.
Dispens från biotopskyddet kan behöva erhållas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan
Situationsplan
Remissyttrande Miljöenheten, avloppsfrågor
Remissyttrande Miljöenheten, naturvärden
RemissyttrandeVA-plangruppen
Remissyttrande Infrastrukturenheten
Karta Skår
Närkarta Skår
Sammanställning Skår grannyttranden ingen erinran
Granneyttrande erinran
SJ 0
G0
Granneyttrande erinran
Granneyttrande erinran
CA
Granneyttrande erinran
CA
Granneyttrande erinran
BB
Granneyttrande erinran
PK
Granneyttrande erinran
RDV
RDV
Granneyttrande erinran
Granneyttrande erinran
SK
SOE
Granneyttrande erinran
DA
Granneyttrande erinran
Justerandes sign.

2022-03-25
2022-01-11
2022-01-11
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-11
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-24
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-02
2022-03-03

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 66

Dnr BYGG.2022.47

HÖGSTORP 1 :8 - Förhandsbesked, nybyggnad av 2
enbostadshus
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan om förhandsbesked skall avslås
enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus i på Högstorp 1 :16, norr om
Älvängen upp mot Skönningared. Bebyggelset:I.ycket är högt. I området finns,
forntom närheten till detaljplanelagt område, flera positiva planbesked och även
tidigare givna förhandsbesked. Platsen ligger inom området för den fördjupade
översiktsplanen över Älvängen och gränsar till detaljplaner som är vilande på
grund av denna.Området står som utvecklingsområde för Älvängens tätort i ÖP
2021.

Beslutsunderlag
2022-03-25
Tjänsteutlåtande
2022-02-08
Ansökan
Situationsplan
2022-03-02
2022-03-10
Remissyttrande Plan
Remissyttrande Miljöenheten, avloppsfrågor
2022-03-09
Remissyttrande Miljöenheten, naturvärden
2022-03-02
2022-03-07
Remissyttrande VA-plangrnppen
2022-03-14
Remissyttrande Infra
Kommunkarta
2022-03-10
Ortskarta
2022-03-10
2022-03-10
Mellan vägkorridor och vilande detaljplan
Grannehörande erinran M K och J K
2022-03-04
Grannehörande ingen erinran Ale Kommun
2022-03-01
2022-03-16
Grannehörande ingen erinran T K
Grannehörande ingen erinran EK
2022-03-14
Grannehörande ingen erinranSOS
2022-03-14
2022-03-14
Grannehörande ingen erinran U K
Granneyttrande ingen erinran Kollanda Exploatering & Fastighet AB,
2022-03-17

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 67

Dnr BYGG.2022.48

HÖGSTORP 1 :16 - Förhandsbesked, nybyggnad av 2
en bostadshus
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan om förhandsbesked skall avslås
enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus i på Högstorp 1 :16, norr om
Älvängen upp mot Skönningared. Bebyggelset:I.ycket är högt. I området finns,
forntom närheten till detaljplanelagt område, flera positiva planbesked och även
tidigare givna förhandsbesked. Platsen ligger inom området för den fördjupade
översiktsplanen över Älvängen och gränsar till detaljplaner som är vilande på
grund av denna. Området står som utvecklingsområde för Älvängens tätort i ÖP
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
2022-03-25
2022-02-08
Ansökan
Situationsplan
2022-03-02
Remissyttrande Plan
2022-03-10
Remissyttrande Miljöenheten, avloppsfrågor
2022-03-09
Remissyttrande Miljöenheten, naturvärden
2022-03-02
Remissyttrande VA-plangrnppen
2022-03-07
Remissyttrande Infra
2022-03-14
Kommunkarta
2022-03-10
Ortskarta
2022-03-10
Förhandsbesked mellan förbifart Älvängen och vilande detaljplan
2022-03-10
Granneyttrande ingen erinran U K
2022-03-09
Granneyttrande ingen erinran SOS
2022-03-14
2022-03-14
Granneyttrande erinran
TK
Granneyttrande erinran
EK
2022-03-14
Granneyttrande ingen erinran T K
2022-03-16

Protokollsanteckning
Henrik Fogelklou(M) lämnar följande protokollsanteckning för Koalitionens(M,
L, C, MP, FiA och KD) räkning:
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 68

Dnr BYGG.2021.392

RAMSTORP 3: 12 - Förhandsbesked, nybyggnad av 2
st.enbostadshus
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked enligt
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kapitlet 17§.

Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus 600 - 700 meter öster om
Alvhem centrum och inkom den 6 oktober 2021. Den föreslagna platsen för
bebyggelse omfattas inte av detaljplan men bedöms utgöra sammanhållen
bebyggelse. Enligt Ale ÖP21 ligger föreslagen plats inom ideområde men att den
aktuella markanvändningen är jordbrnksmark.
Den föreslagna placeringen av bostadshusen är på stödberättigad jordbrnksmark
och enligt jordbrnkskartan från år 1981 är marken klassad som A-klassad
jordbrnksmark. Fastigheten och platsen är en del av ett större jordbrnks-landskap.
Det har beviljats flera förhandsbesked med tillhörande bygglov i området tidigare.
I området finns det också kommunala vatten- och avloppsledningar blandat med
enskilda vatten och avlopp. Därmed finns det ett behov att planlägga området för
att samordna kommunala och enskilda vatten och avlopp.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Ansökan, 2021-10-06
Situationsplan, 2021-10-06
Situationsplan med flygfoto, 2021-10-06
Geoteknisk utredning, 2021-10-06
Remiss yttrande VA-plangrnppen, 2021-12-01
Remissyttrande Miljö natur, 2021-11-30
Remissyttrande Miljö avlopp, 2021-11-24
Sammanställning grannar utan erinran, 2022-03-09
Sammanställning grannar med erinran, 2022-03-09
Bemötande från sökande, 2022-03-03
Kommunkarta, 2022-03-09
Ortskarta, 2022-03-09
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 69

Dnr BYGG.2021.381

MÖKHULT 1 :1 - Förhandsbesked, nybyggnad av
en bostadshus
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked med
stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kapitlet 17§.

Sammanfattning
Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus och inkom till byggenheten
den 28 september 2021. Platsen för ansökan är utanför planlagt område,
områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse. Platsen ligger inom Ale ÖP
21 invid riksintresse för naturvård och Natura 2000 område. Enligt kommunens
gällande översiktsplan ligger den aktuella platsen utpekat som landsbygdsområde.
Det framgår vidare av den Ale ÖP21 att nytillkommen bebyggelse ska ske på
sådan plats som kompletterar befintliga byar och inte skapa nya solitärer. Det nya
bostadshuset kommer med sin placering att bli ett ensamt bostadshus i
landskapet. Den kommer dessutom skilja sig från omkringliggande bebyggelse
genom att placering sker på de högsta delarna av topografin.
Sektor samhällsbyggnad bedömer med hänsyn till de utredningar som lämnats i
ärendet att placeringen inte är lämplig med hänsyn till landskapsbilden enligt 2 kap
6 § PBL samt sett utifrån den kommunala översiktsplanens intentioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Ansökan,2021-09-28
Nybyggnadskarta,2022-02-28
Remissyttrande Miljö avlopp, 2022-03-15
Remissyttrande Renhållning, 2022-03-15
Kommunkarta,2022-03-11
Ortskarta, 2022-03-11

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 70

Dnr BYGG.2021.111

STARRKÄRRS- TORP 1 :31 - Förhandsbesked,
nybyggnad av 2 stenbostadshus
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för två
enbostadshus med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kapitlet 17 §.

Sammanfattning
Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus och inkom till byggenheten
den 23 mars 2021. Platsen för ansökan är utanför planlagt område och
områdesbestämmelser men angränsar till sammanl1ållen bebyggelse. Enligt
kommunens gällande översiktsplan ligger den aktuella platsen utpekat som
utvecklingsområde.
Det framgår vidare av Ale ÖP21 att inom utvecklingsområdena ska ny bebyggelse
föregås av detaljplan. Den föreslagna platsen kommer dessutom skilja sig från
omkringliggande bebyggelse genom att placering sker på de högsta delarna av
topografin.
Sektor samhällsbyggnad gör med hänsyn till de utredningar som lämnats i ärendet
att placeringen inte är lämplig med hänsyn till landskapsbilden enligt 2 kap 6 §
PBL samt sett utifrån den kommunala översiktsplanens intentioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Ansökan, 2021-03-23
Situationsplan gammalt kartmaterial, 2021-05-21
Tilll1örande information till situationsplanen, 2021-05-21
Remissyttrande miljöenheten avlopp, 2021-07-21
Remissyttrande kulturntveckling Lödöse VGR, 2021-07-21
Remissyttrande miljöenheten natur, 2021-07-09
Remissyttrande Länsstyrelsen kultur, 2021-07-05
Remissyttrande Plex (gamla Mex), 2021-07-01
Grannhörande med erinran (Ale kommun), 2021-06-30
Remissyttrande infra, 2021-06-24
Situationsplan inskickad efter remisser och grannhörande, 2021-10-29
Bemötande från sökande angående yttranden, 2021-10-20

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 71

Dnr BYGG.2020.144

STARRKÄRRS-HÅLAN 1 :7 - Förhandsbesked,
nybyggnad av enbostadshus
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked
enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kapitlet 17 §.

Sammanfattning
Ansökan om förhandsbesked inkom 2020-05-04 för nybyggnad av enbostadshus.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse.
Den 2021-09-02 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att återremittera ansökan
för bland annat dialog kring alternativ utfart och för att ta in remiss från
Räddningstjänsten.
Platsen ligger inom ett område som är utpekat i kommunens naturvårdsprogram
som ett område med höga naturvärden och betydelse för friluftslivet.
Platsen för den tänkta byggnationen ligger inom ett område där det är svårt att
lösa en säker tillfartsväg till fastigheten

Beslutsunderlag
Ansökan
2020-05-04
2021-09-24
Situationsplan reviderad
Remissyttrande Miljö Avlopp
2020-06-02
Remissyttrande Miljö Natur
2020-06-15
2020-06-25
Remissyttrande Infra
Remissyttrande BORF
2021-12-06
Bemötande av remissvar
2021-07-05
Handläggning av ansökan om förhandsbesked
2021-03-15
Bemöta ang. De yttranden som inkommit
2020-08-06
Hållfasthetsbedömning av Hålanvägen
2022-01-13
Granneyttrande ingen erinran S H
2020-05-28
Granneyttrande ingen erinran C J
2020-05-28
Granneyttrande erinran KJ /J J
2020-06-02
Granneyttrande ingen erinran G J
2020-06-15
Granneyttrande ingen erinran EJ
2020-06-15
Protokoll 2021-09-02 - SBN § 149
2021-09-10
2022-03-16
Kommunkarta
Ortskarta
2022-03-16

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN §72

Dnr Tillsyn.2021.4

Tillsyn - byggnation
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga
, personnummer
att vid ett vite om 10 000
, ägare till fastigheten
kronor, senast inom 5 månader från att detta beslut vunnit laga kraft, ha rivit det
olovligt uppförda garaget från den placering som redovisats på Lägeskontrollbevis
(2022-02-04) med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
Om föreläggandet inte följs kan samhällsbyggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 §
PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur
det ska ske.

Sammanfattning
Byggenheten uppmärksammades i samband med en underrättelse till dåvarande
fastighetsägare till
, att byggnation av garage hade
påbörjats utan startbesked. Då ingen lägeskontroll inkommit från byggherren,
som skulle genomföra detta i egen regi, gjordes en lägeskontroll i samband med
inmätning av garaget. Det kunde då konstateras att garagets placering inte följde
givet bygglov i BYGG.2017.93 (D §398), 2017-06-20.
Då bygglov inte kan beviljas i efterhand på garagets nuvarande placering ska
- så som ny fastighetsägare, föreläggas att riva det olovligt uppförda
garaget.
Då det finns ett giltigt bygglov för garaget på en annan placering finns
forntsättningar för fastighetsägaren att flytta garaget till den placering som
redovisats i bygglovets situationsplan, så att det följer givet bygglov, D §398,
beslutat 2017-06-20.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Beslut om bygglov, B.2017.93, D §398, 2017-06-20
Beslutsunderlag situationsplan, B.2017.93, D §398, 2017-06-20
Ansökningsblankett, inmätning i egen regi, 2017-09-04
Svar på begäran om förklaring, 2021-04-07
Lägeskontrollbevis, 2022-02-04
Svar på begäran om förklaring, ny fastighetsägare, 2022-02-04
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Nömiid:.bes!ut�022-03.:W Semha sby99nodsna�nden (SBN)

�

ALE

PROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN §73

Dnr Tillsyn.2021.4

Tillsyn - byggnation
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra byggsanktionsavgift med 16 180 kr
på byggherren och tidigare fastighetsägarna till
personnummer
, för nybyggnad av garage utan startbesked eller
bygglov, med stöd av 11 kap. 51 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften ska betalas senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, enligt
11 kap.
61 §PBL.

Sammanfattning
En ansökan om bygglov inkommer från byggherren och dåvarande
fastighetsägare
gällande nybyggnad av garage. Bygglov beviljades
2017-06-20. Då de handlingar som krävdes för startbesked inte inkommit inom
två år från det att beslut om bygglov fattades, meddelade byggenheten att
svarade då att gjutning redan var
bygglovet inte längre var giltigt.
utförd och byggnationen har genom detta påbörjats utan startbesked. Enligt 10
kap. 5 §PBL är det byggherrens ansvar att byggåtgärden inte påbörjas innan
startbesked finns, samt att åtgärden uppfyller de krav som gäller enligt plan- och
bygglagstiftningen. Ett beslut om startbesked i efterhand kan inte ges för
åtgärden, då den avviker från givet bygglov gällande placering. Då fastigheten idag
är såld har
inte längre möjlighet till rättelse, som skulle varit att riva
den påbörjade byggnationen och återställa marken innan beslut om
byggsanktionsavgift fattades.
Då placeringen av garaget avviker från givet bygglov allt för mycket kan inte den
nya placeringen godkännas inom vad som är möjligt som relation till bygglovet.
Just för att skillnaden mellan placeringen i det beslutade bygglovet och den
faktiska placeringen är så stor, kan det heller inte anses som att byggnation
påbörjas i det givna bygglovet, D §398. Byggsanktionsavgiften ska därför inte
sättas ner till hälften enligt 9 kap. 3a §plan- och byggförordningen, PBF.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Beslut om bygglov, B.2017.93, D §398, 2017-06-20
Beslutsunderlag situationsplan, B.2017.93, D §398, 2017-06-20
Ansökningsblankett, inmätning i egen regi, 2017-09-04
Påminnelse startbesked, 2019-04-14
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 74

Dnr SBN.2021.295

Aleförslag - Parkbänkar i Alafors
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Aleförslaget - Parkbänkar i Alafors.

Sammanfattning
Det har kommit in ett Aleförslag om parkbänkar i Alafors.
Förslagsläggaren har en önskan om parkbänkar för att kunna och sitta och vila på
för de äldre som är ute på promenad i Alafors.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Aleförslaget - Parkbänkar i Alafors.

Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Kontaktcenter
Marie Källvik Nilsson
För kännedom:

Verksamhetschef teknik
Enhetschef Gata-Park

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 75

Dnr SBN.2021.357

Aleförslag - Lekplats Bohus
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget - Lekplats Bohus
Sammanfattning
Det har kommit in ett Aleförslag - Lekplats Bohus.
Det finns ett identifierat behov av förbättrade lekplatser med ett stort lekvärde för
barn i alla åldrar inom Ale kommun, men det behöver göras en samlad
bedömning av behovet i hela kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
2020-11-05 § 170 att ge sektorn i uppdrag att utreda och föreslå en lekplatsplan
inom befintlig ram. Arbetet med framtagandet av en lekplatsplan pågår inom
sektorn. Inkomna Aleförslag angående lekplatser kommer att beaktas i
framtagandet av den nya lekplatsplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Aleförslaget - Lekplats Bohus.
Protokollsanteckning
Henrik Fogelklou (M) lämnar följande protokollsanteckning för Koalitionens(M,
L, C, MP, FiA och KD) räkning:
Koalitionen vill understryka att nämnd lekplatsplan skall gällaför hela Ale kommun vilket
kommer att underlätta hantering av såväl medborgaiförslag som kommunensframtida
planering.

Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Kontaktcenter
Marie Källvik Nilsson
För kännedom:

Verksamhetschef teknik
Enhetschef Gata-Park

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 76

Dnr SBN.2021.358

Aleförslag - Rolig lekplats Surte
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget - Rolig lekplats Surte.

Sammanfattning
Det har kommit in ett Aleförslag - Rolig lekplats Surte.
Det finns ett identifierat behov av förbättrade lekplatser med ett stort lekvärde för
barn i alla åldrar inom Ale kommun, men det behöver göras en samlad
bedömning av behovet i hela kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
2020-11-05 § 170 att ge sektorn i uppdrag att utreda och föreslå en lekplatsplan
inom befintlig ram. Arbetet med framtagandet av en lekplatsplan pågår inom
sektorn. Inkomna Aleförslag angående lekplatser kommer att beaktas i
framtagandet av den nya lekplatsplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Aleförslaget - Rolig lekplats Surte.

Protokollsanteckning
Henrik Fogelklou (M) lämnar följande protokollsanteckning för Koalitionens(M,
L, C, MP, FiA och KD) räkning:
Koalitionen vill understryka att nämnd lekplatsplan skall gällaför hela Ale kommun vilket
kommer att underlätta hante1ing av såväl medborgaiförslag som kommunens.framtida
planering.

Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Kontaktcenter
Marie Källvik Nilsson
För kännedom:

Verksamhetschef teknik
Enhetschef Gata-Park

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Nömiid:.bes!ut�022-03.:W Semha sby99nodsna�nden (SBN)

�

ALE

PROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 77

Dnr SBN.2022.29

Aleförslag - Lekplats och multiplan i Alvhem
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget - Lekplats och
multiplan i Alvhem.
Sammanfattning
Det har kommit in ett Aleförslag - Lekplats och multiplan i Alvhem.
Det finns ett identifierat behov av förbättrade lekplatser med ett sto1i lekvärde
för barn i alla åldrar inom Ale kommun, men det behöver göras en samlad
bedömning av behovet i hela kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 2020-11-05 § 170 att ge sektorn i uppdrag att utreda och föreslå en
lekplatsplan inom befintlig ram. Arbetet med framtagandet av en lekplatsplan
pågår inom sektorn. Inkomna Aleförslag angående lekplatser kommer att
beaktas i framtagandet av den nya lekplatsplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Aleförslaget - Lekplats och multiplan i Alvhem.
Protokollsanteckning
Henrik Fogelklou(M) lämnar följande protokollsanteckning för Koalitionens (M,
L, C, MP, FiA och KD) räkning:
Koalitionen vill understryka att nämnd lekplatsplan skallgällaför hela Ale kommun V'ilket
kommer att underlätta hantering av såväl medborgaiförslag som kommunensframtida
planering.

Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Kon taktcenter
Marie Källvik Nilsson

För kännedom:

Verksamhetschef teknik
Enhetschef Gata-Park

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 78

Dnr SBN.2021.356

Aleförslag - övertagande av fågeldammar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget - Övertagande av
fågeldammar.
Sammanfattning
Det har kommit in ett Aleförslag - Övertagande av fågeldammarna.
Förslagsläggaren föreslår att Ale kommun inleder samtal med Kulturföreningen
Svanen för att på sikt kunna ta över driften av anläggningen. En motion med ett
liknande förslag har varit uppe för beslut i Kommunfulmäktige 2021-03-29 (KF
§100 Dnr KS. 2018.256) och blivit avslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Aleförslaget - Övertagande av fågeldammarna
Protokoll Kommunfullmäktige 2021-03-29 §100
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Kontaktcenter
Marie Källvik Nilsson
För kännedom:

Verksamhetschef teknik
Enhetschef Gata-Park

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum: 2022-03-30

SBN § 79

Dnr SBN.2021.371

Aleförslag - problem med kajor i tätorter
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget.
Sammanfattning
Det har kommit in ett Aleförslag om att fånga in och avliva kajor i stor skala.
Förvaltningen bedömer att avlivningsinsatser endast ger kortvariga effekter
eftersom tätbebyggda områden är attraktiva miljöer för kajor. Förvaltningen
bedömer heller inte att störningen är att anse som en olägenhet för människors
hälsa enligt definitionen i miljöbalken.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25
Aleförslag 2021-09-06
Kajor i staden - En kunskapsöversikt, från Sveriges kommuner och landsting,
2010.
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Kontaktcenter

För kännedom:

Enhetschef, Miljö

Justerandes sign.
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SBN § 80

Dnr SBN.2022.82

Avslutad förrättning på Högstorp 1 :8, 1 :27 och 1 :32
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte överklaga förrättningen som innebär
att fastighetsreglering sker och mark överförs från Högstorp 1 :8 till Högstorp
1:27.

Sammanfattning
Ägarna till Högstorp 1 :8 och Högstorp 1:27 har ansökt om fastighetsreglering och
överföring av mark från Högstorp 1:8 till Högstorp 1:27. Området ska användas
som upplagsplats för den entreprenadverksamhet som bedrivs på Högstorp, enligt
beslutet från lantmäteriet. Samhällsbyggnadsnämnden mottog 2022-03-13
underrättelse om avslutad förrättning och har rätt att överklaga fram till 2022-0411.
Sektor samhällsbyggnad finner att ett antal prövningar om markens användning
utifrån plan- och bygglagen behöver göras innan samhällsbyggnadsnämnden kan
instämma i lantmäteriets bedömning att fastighetsbildningen inte försvårar en
ändamålsenlig användning av området, inte orsakar olämplig bebyggelse och
motverkar en olämplig av området enligt 3 kap. 3 § Fastighetsbildningslagen.
Då underrättelsen inkommit till samhällsbyggnadsnämnden tätt inpå nämndens
sammanträde har nämnden inte haft möjlighet att bereda ärendet klart.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse,
Underrättelse om avslutad förrättning, 2022-03-17

Yrkande
Henrik Fogelklou (M) yrkar för Koalitionens(M, L, C, MP, FiA och KD) räkning
avslag på förvaltningens förslag om att överklaga förrättning med motiveringen
att Koalitionen inte anser att lantmäteriförrättningen påverkar den framtida
planeringen av norra Älvängen.
Jörgen Sunden(SD) tillstyrker Koalitionens förslag.
Johan Nordin(S) yrkar för Socialdemokraternas ochVänsterpartiets del på bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign.
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SBN § 81

Dnr SBN.2022.4

Redovisning av underrättelser, beslut och domar

2022

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar redovisade underrättelser, beslut och domar.

Sammanfattning
Följande underrättelse, beslut och domar har inkommit under perioden 2022-0211 -- 2022-03-18.
Beslut från kommunstyrelsen

KS § 50 Riktlinje för kommungemensam hantering av synpunkter och
klagomål
Beslut från länsstyrelsen

Beslut om överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus på fastigheten Ölanda 5:7 i Ale kommun
Beslut om överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Ölanda 5:7 i Ale kommun
Beslut om överklagande av beslut om förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus på fastigheten Verle 3:7 i Ale kommun
Domar från Vänersborg tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Dom i mål m M 3669-21 om tillstånd till avloppsanläggning på fastigheten Ale
Lilla Viken 1:31 har vunnit laga kraft
Dom i mål m P20-22 om negativt förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Slittorp 1:129 i Ale
kommun har vunnit laga kraft
Dom i mål m P 37-21 om byggsanktionsavgift på fastigheten Kattleberg 4:23 i
Ale kommun
Dom i mål m P 651-22 om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Skönningared 1 : 16 i Ale kommun

Beslutsunderlag
220211-220318 Domar från mark -och miljööverdomstolen
Justerandes sign.
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