
 

 

 
 
      
      

 
 
 

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1 
Ale kommun, Västra Götalands län 

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2 
 
 

ÄRENDETS HANDLÄGGNING 
 

Kommunstyrelsen uppdrog 2000-04-11, efter en förfrågan från markägarna, åt miljö- och 
byggnämnden (numera samhällsbyggnadsnämnden) att påbörja detaljplaneläggning av 
området. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt 5 kap 20 § plan- och 
bygglagen (1987:10), vilket innebär att planen kan antas först efter genomfört samråd och 
utställning. Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny 
bebyggelse ska anpassas till platsens topografiska förutsättningar och omgivande 
bebyggelse. Målet med den tillkommande bebyggelsen är att stödja Alafors utveckling 
genom att ge underlag för befintlig service. Planen säkerställer även gång- och 
cykelvägen i nord-sydlig riktning. När en detaljplan upprättas eller ändras, skall de som 
har ett väsentligt intresse av detaljplanen, ges tillfälle till samråd. Utställning 2 har ägt 
rum under tiden 12 juni - 10 augusti 2020. Planen har tidigare varit utställd under tiden 21 
april –15 maj 2015, synpunkterna från denna granskning är sammanställda i 
Utställningsutlåtande 1, daterad 2020-06-04. Då det passerat lång tid sedan tidigare 
utställning har ett digitalt informationsmöte hållits den 17 juni 2020. 

 
INKOMNA YTTRANDEN 
 
1. Länsstyrelsen     2020-08-06  kommentar 
2. Statens geotekniska inst.  2020-08-06  kommentar 
3. Trafikverket   2020-06-26  ingen erinran 
4. Lantmäteriet   2020-08-07  kommentar 
5. Skanova    2020-06-15  kommentar 
6. Ale el    2020-07-03  ingen erinran 
7. Verksamhet VA   2020-06-25  kommentar 
8. Verksamhet renhållning  2020-08-10  kommentar 
9. Verksamhet infrastruktur  2020-08-10  kommentar 
10. Verksamhet miljö   2020-08-17  kommentar 
11. Boende längs Lövåsvägen  2020-07-04  kommentar 
12. Boende längs Lövåsvägen  2020-07-06  kommentar 
13. Boende längs Lövåsvägen  2020-07-24  kommentar 
14. Fastighetsägare Rished 1:7  2020-07-29  kommentar 
15. Alagårdens samfällighetsförening 2020-08-09  kommentar 
16. Fastighetsägare Rished 2:82  2020-08-10  kommentar 
17. Fastighetsägare Målje 6:67  2020-08-10  kommentar 

ANTAGANDEHANDLING 
Normalt planförfarande PBL1987:10 
2020-12-08 
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18. Nol-Alafors vägförening  2020-08-06  kommentar 
19. Yttrande utan angiven adress  2020-07-13 
 
 
De framförda synpunkterna i skrivelserna citeras eller sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil enligt följande: 

 
 
1. Länsstyrelsen 
Utställningsyttrande nr 2 över förslag till detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1 i 
Ale kommun, Västra Götalands län Utställningshandlingar daterade 2020-06-04 för 
yttrande enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL 1987:10)  
Länsstyrelsens samlade bedömning Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma 
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  
Motiv för bedömningen Länsstyrelsen befarar att bebyggelse kan bli olämplig för människors 
hälsa och säkerhet med avseende på geotekniska aspekter. Sveriges geotekniska institut (SGI) har 
lämnat ett yttrande daterat 2020-08- 06 som bifogas i sin helhet. SGI har inte kunnat ta ställning 
till om stabiliteten för planområdet mot Pers å kan bedömas som tillfredsställande. Detta beror på 
att tillhörande undersökningar och redovisning av utförda stabilitetshöjande åtgärder saknas i 
planunderlaget. SGI rekommenderar att planhandlingen kompletteras med relationshandling som 
visar hur kc-pelama mot Sköldsån blev installerade. SGI ställer sig också frågande angående hur 
lastbegränsningen säkerställs i området mellan Sjövallavägen, Rishedsvägen och kc-pelarna som 
har installerat mot Sköldsån då största delen av detta område ej ingår i det aktuella planområdet. 
Länsstyrelsen instämmer i SGI:s synpunkter och anser att dessa frågetecken måste rätas ut innan 
planförslaget antas.  
Synpunkter enligt annan lagstiftning Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2020-06-26 
som bifogas i sin helhet. Trafikverket anser att deras synpunkter från tidigare skede har beaktat. 
Trafikverket har därför inga invändningar mot planförslaget. 
 
kommentar: 
Stabilitetsåtgärder vid Pers å är genomförda med statsbidrag för skydd mot naturskada och 
slutrapport är godkänd av MSB och SGI. Slutrapport har skickats till SGI. Utförande av KC-
pelarskärm är beskrivet i PM daterat 2018-01-12 som ingår i underlagsmaterialet till 
detaljplanen, underlaget har kompletterats med ritningsmaterial. De delar som ligger utanför 
planområdet mellan Sjövallavägen, Rishedsvägen och skärmen är inte planlagda och består av 
urdrifttagen jordbruksmark. Inom området finns inga byggrätter. Området säkerställs på samma 
sätt som annan mark som inte är detaljplanelagd, genom att uppförande av byggnader och upplag 
samt mellanlagring av massor i huvudsak är bygglovspliktiga enligt Plan och bygglagen eller 
anmälnings-/tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Att det finns stabilitetsproblem längs våra 
vattendrag är känt inom den kommunala förvaltningen och geotekniskt underlag finns tillgängligt 
digitalt kopplat till kommunens kartsystem. Då det är jordbruksmark är det inte troligt att vi 
medger åtgärder som omöjliggör att marken brukas om inte motiv för detta finns i form av ett 
väsentligt samhällsintresse. 
 
2. Statens geotekniska institut 
SGI:s synpunkter SGI har tidigare lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttranden är 
daterade 2014-02-17 samt 2015-04-29 med dnr. 5.2-1009-0697. I vårt yttrande daterat 2015-04-29 
kommenterade vi att "SGI har ingen erinran mot att området förstärks på ett tillfredsställande sätt 
innan planen antas. Vi vill framhålla vikten av att förstärkningsåtgärderna utformas så att 
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planområdet blir fullt tillfredsställande m. ht. risk för skred. Med en KC-pelarförstärkning i 
redovisat läge förefaller låg säkerhet kvarstå för området mellan förstärkningen och ån varför detta 
särskilt måste beaktas vid dimensioneringen av åtgärden. Planområdet bakom KC-pelarna måste 
således förbli tillfredsställande stabilt även efter ett eventuellt skred inom området mellan pelarna 
och ån om låg säkerhet kommer att kvarstå här." I det geotekniska underlaget till planhandlingen 
ser vi redovisade beräkningar som påvisar att den utförda åtgärden medför tillfredsställande 
stabilitet för planområdet även efter ett eventuellt skred.Vår synpunkt från tidigare yttrande har 
således beaktats. I ritningsunderlaget ingår även installationsanvisningar för KC-
pelarförstärkningen. SGI har ingen kommentar avseende dessa, men då förstärkningsåtgärden är 
en förutsättning för tillfredsställande stabilitet mot Sköldsån rekommenderar vi att planhandlingen 
kompletteras med relationshandling som visar hur KC-pelarna faktiskt blev installerade. 
Stabilitetsberäkningar har bl.a. utförts med en utbredd last om 15 kPa öster/söder om utförd KC-
pelarförstärkning och denna last är även införd som en lastbegränsning inom kvartersmark på 
plankartan. SGI vill dock ställa frågan angående hur lastbegränsningen säkerställs i området 
mellan Sjövallavägen, Rishedsvägen och KC-pelama, då största delen av detta område ej ingår i 
aktuellt planområde. Ca 200 m öster om planområdet rinner Pers å. Terrängen är generellt sett 
plan fram till släntkrön, där marken sedan sluttar ner mot vattendraget. Höjdskillnaden i åravinen 
är 10 m. I Planbeskrivningen står avseende stabiliteten invid Persån att "Tidigare undersökningar 
visar att stabilitetsförhållandena där är förbättrade genom avschaktning och stödfyllning. Mellan 
Pers å och planområdet ligger ett befintligt bostadsområde. Stabiliteten för planområdet mot Pers å 
bedöms som tillfredsställande. Underlaget för kommunens bedömning, dvs dessa tidigare 
undersökningar samt redovisning av utförda stabilitetshöjande åtgärder, har ej ingått bland 
planunderlagen. SGI har därför inte kunnat ta ställning till om stabiliteten för planområdet mot 
Pers å kan bedömas som tillfredsställande. Vi anser att planhandlingen bör kompletteras med detta 
underlag. SGI rekommenderar slutligen att kommunen går igenom stycket "Topografi" i 
Planbeskrivningen, då vi i detta stycke bl.a. noterade flera nivåangivelser som skiljer sig från vad 
som står på Plankartan. 
 
kommentar: 
Se svar till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stycket topografi ses över och höjder korrigeras till 
rätt höjdsystem. 
 
3.Trafikverket 
Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare samrådsskede, 2014-02-12 (TRV 2014/5011), och hade då 
synpunkter gällande: Hållbara transporter, Påverkan på Alingsåsvägen och Buller. Trafikverket 
anser att kommunen har bemött de synpunkter som framfördes av Trafikverket i samrådsskedet på 
ett tillfredställande vis och har inget att invända mot. Trafikverket vill dock poängtera att 
eventuella framtida åtgärder på Alingsåsvägen behöver säkerställas genom avtal mellan kommun 
och Trafikverket. 
 
kommentar: 
Noteras 
 
4. Lantmäteriet 
Delar av planen som bör förbättras  
Egenskapsbestämmelser relaterade till tomt eller fastighet. I planförslaget har 
egenskapsbestämmelser gällande omfattning och placering relaterats till begreppet tomt. 
Lantmäteriet vill påminna om att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän 
plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt 
anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett 
ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet tomt har inte någon betydelse i 
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äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är ett fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet 
kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. 
Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt begrepp medför det att det i vissa situationer kan vara 
svårt att definiera vilken omfattning tomten har och var tomtgränsen går. Begreppet fastighet är 
därför ofta att föredra i planbestämmelser.  
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark I planförslaget har kvartersmark för 
bostadsändamål lagts ut i direkt anslutning till gränsen mot Rished 2:82 och 1:7. Varken i 
grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs denna gräns. 
Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat 
läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av 
kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken 
och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt 
utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar 
sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När 
gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge 
göras.  
Plankartan följer inte boverkets rekommendationer Regeringen har i flera sammanhang 
betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida 
digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som 
gäller för detaljplaner med planstart under tiden fram till och med december 2014. För denna typ 
av detaljplaner bör som bekant PBL Kunskapsbanken (i den form som gällde fram till årsskiftet 
2014/2015), tillämpas som Boverkets rekommendationer för utformning av planen. Plankartans 
utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till 
varför så har skett: • Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt 
rekommendationerna (”Byggnad får inte uppföras”). Delar av planen som skulle kunna förbättras  
Teckenförklaring till grundkartan Symbolerna i teckenförklaringen till grundkartan innehåller 
färger för tex lövträd (grön symbol), som inte överensstämmer med redovisningen i själva 
grundkartan som är svart-vit vilket kan upplevas missvisande för läsaren.  
Fastighetsreglering av samfälld mark Kommunen/exploatören bör ha i åtanke att om 
fastighetsreglering av den samfällda mark som berörs av detaljplanen sker efter planens 
antagande, kommer marken i en lantmäteriförrättning att värderas (om överenskommelse ej kan 
nås) högre än om fastighetsregleringen sker innan planens antagande. Vidare skulle avsnittet om 
överföring av samfälld mark utvecklas gällande hur genomförandet är tänkt att ske (dvs genom 
överenskommelse eller inte) samt ansvarsfördelningen 
 
kommentar: 
Begreppet tomt är medvetet valt då det i nuläget inte är klart hur området kommer att 
fastighetsindelas. Området kan både komma att styckas i tomter för äganderätt eller bebyggas 
som till exempel radhus i bostadsrättsform. Kommunen vill dock kunna styra tomtstorlek oavsett 
upplåtelseform och fastighetsindelning. Bestämmelsen har dock omformulerats till att i stället 
ange största antal tomter inom en egenskapsyta. Gräns till Rished 2:82 är inmätt och redovisas på 
grundkartan. Prickmarkbestämmelsen har justerats, liksom teckenförklaringen till grundkartan. 
Synpunkt om fastighetsreglering har vidarebefordrats till exploatören. Avsnittet om överföring av 
samfälld mark har setts över och utvecklats i sitt innehåll.  
 
5. Skanova 
Skanova har markförlagda kablar i området. Vi önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabelanläggningars nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova 
vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
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kommentar: 
Noteras. Yttrandet har vidarebefordrats till exploatör. 
 
6. Ale el 
Inget att erinra. Information kring nätanslutning och vidare kommunikation. 
 
kommentar: 
Noteras. Yttrandet har vidarebefordrats till exploatör. 
 
7. Verksamhet VA 
Det framgår av planbeskrivningen att anslutning till det kommunala vatten och spillvattennätet 
kan ske antingen i Sjövallavägen eller Rishedsvägen. Ledningarna belägna i Rishedsvägen har för 
VA-huvudmannen okänd status och funktion varpå VA-huvudmannen ej förespråkar anslutning 
till dessa om ej dess status och funktion utreds och säkerställs. Vad gäller tryckstegring inom 
enskild byggnad bör det framgå att framtida drift och skötsel av dessa åläggs fastighetsägaren. 
Förslag till planbestämmelser Egenskapsbestämmelsen b2 vilken reglerar att avskärande dike ska 
finnas bör utvidgas och appliceras på all kvartersmark som angränsar till släntområdet. 
 
kommentar: 
Beaktas 
 
8. Verksamhet renhållning 
Enligt Föreskrifter om avfallshantering anser Renhållningen att avfallsutrymme med yta för 
möjlighet till full sortering ska beaktas i detaljplanen.  
Synpunkter om dimensionering och lokalisering av yta för avfallsutrymme. 
I övrigt har Renhållningen inget att erinra. 
 
kommentar: 
Noteras. Yttrandet har vidarebefordrats till exploatören för vidare hantering i genomförandet. 
  
9. Verksamhet infrastruktur 
Både den nya gatan och Rishedsvägen får en likvärdig trafikbelastning och bör ha samma 
utformning med en körbana på 5,5 m samt gångbana. Sektionsbredden som beskrivs i 
planbeskringningen anges till 8,3-7 m bred, det är svårt att avläsa i plankartan vart de olika måtten 
gäller samt varför en viss bredd är angiven. Det är viktigt att gångbanan blir sammanhållen och 
inte enbart finns på delar av vägnätet. Belysning finns inte angivet i planprogrammet och kan 
komma att kräva utrymme i sektionen. God sikt skall säkerställas i korsningspunkter samt 90 
graders kurvor med sikttriangel. Den befintliga vägen som är inritad sträcker sig inte hela vägen 
till den nya gatan så antingen behöver bef väg byggas ut eller så behövs en vändplats. Om bef väg 
ska byggas ut kanske detaljplanen ska utökas, eller så skrivs det in i exploateringsavtalet. 
 
kommentar: 
Inför antagande har Rishedsvägen utretts och justeringar har gjorts för att möjliggöra utbyggnad 
till högre standard. Sektionen har i delar breddats för att rymma belysning. Sikt har säkerställts 
med prickmark i 90-graderskurvan.  
 
10. verksamhet miljö 
Naturvärden Områdets värden 
Området ligger inom utpekat hasselsnokslandskap och hasselmuslandskap.  
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Under utställningsperioden framkom uppgifter om att hasselmus har observerats i juni 2020 av en 
boende i närområdet. Inventering av hasselmus i och runt planområdet måste därför göras. 
Området är också värdefullt för groddjur. Vanlig groda observerades vid inventeringen i april 
2020. 2018 påträffades en mindre vattensalamander på fastigheten Rished 2:82. 
Under utställningsperioden inkom uppgifter om groddjuren i området samt synpunkter 
på den utförda inventeringen. Konsekvenser för försvunna landmiljöer samt hänsyn ska 
redovisas i planen. 
I området finns också naturvärden i form av biotopskyddade stenmurar och diken. 
Jordbruksmark Området ligger till stor del på jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark får 
enligt 3 kap. 4 § miljöbalken tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Den alternativstudie som gjorts nämner endast platser i Alafors. Detta är inte tillräckligt enligt 
miljöbalkens krav. Byggnation på platsen kan således inte medges. 
Förslag till justeringar i planen Planområdet bör utökas så att det finns plats för att genomföra 
nödvändiga kompensationsåtgärder. Planbestämmelser behövs för att säkerställa 
kompensationsåtgärderna. Om kompensationsåtgärderna utförs utanför planområdet behöver de 
säkerställas på annat sätt. Ett generellt rekommenderat skyddsavstånd till träd som skall bevaras är 
15 gånger stamdiametern för att inte skada trädens rotsystem.  Ytor för planbestämmelsen n5 
behöver därför justeras så att den uppfyller skyddsavståndet. Den ska gälla för alla 
bevarandevärda träd inom planen och alla trädarter, inte enbart ekar. Den mark där träden står bör 
vara allmän platsmark. Planbestämmelsen n3 bör kompletteras med att utformningen av diken och 
dammar samt stenmurar och rösen ska gynna biologisk mångfald. Planbestämmelserna n4 och n5 
kan ersättas av en bestämmelse med formulering om att naturkaraktären ska bevaras. 
Bestämmelsen bör kort ange den karaktär som ska bevaras. 
Strategisk planering, miljömål och hållbar utveckling Området ligger relativt nära bra 
möjligheter att åka kollektivt, men det finns ändå en stor risk att de boende kommer att välja bilen. 
Enligt Ale kommuns Energi- och klimatstrategi bör kommunen planera klimatsmart och underlätta 
för resor med cykel och kollektivtrafik. Byggnation i området bedöms motverka miljömålen Ett 
rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Regionalt tilläggsmål för Ett rikt 
odlingslandskap säger att: 
� År 2020 ska den totala arealen åkermark i regionen inte ha minskat med mer än 
200 ha jämfört med 2015, för att så långt det är möjligt kunna användas i produktion. Detta mål 
har redan överskridits och det kan därför inte anses vara lämplig markanvändning att bebygga 
ytterligare jordbruksmark. 
Dagvatten och klimatanpassning Planen bör kompletteras med planbestämmelser som 
säkerställer en dagvattenhantering som når upp till kommunens Dagvattenpolicy och 
Dagvattenhandbok.  
Sköldsån har måttlig ekologisk status och kvalitetskravet är god ekologisk status 2027. 
Då dagvattenutredningen inte innehåller någon beräkning av föroreningshalter går det inte att yttra 
sig angående påverkan på recipienten Sköldsån. 
Med tanke på typ av bebyggelse och de reningsanläggningar som föreslås är påverkan 
dock sannolikt liten, förutsatt att anläggningarna utförs och är rätt dimensionerade. 
Detta behöver därför säkerställas på plankartan. 
Sammanfattande bedömning Planarbetet bör avslutas på grund av att planen ianspråktar 
brukningsvärd jordbruksmark. En tillräcklig alternativstudie saknas. Planen bör kompletteras 
enligt synpunkterna ovan. 
 
kommentar: 
Strategiska bedömningar görs i översiktsplan, planförslaget är förenligt med gällande ÖP. I 
planens syfte ingår att planen ska bidra till ortsutveckling i Alafors, detta kan av uppenbara skäl 
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endast ske i eller i anslutning till orten. Hasselmusinventering har genomförts och 
kompensationsåtgärder föreslagits. Det är dock inte möjligt att i detaljplan eller 
exploateringsavtal kräva kompensation, då det inte är påvisat att det finns/fanns hasselmöss inom 
området. Det är dock fullt möjligt att exploatören genomför frivilliga kompensationsåtgärder. 
Biotopskyddsdispens har kompletterats och erhållits från Länsstyrelsen. Det bedöms inte 
nödvändigt att utvidga planområdet, då angivna kompensationsåtgärder för 
biotopskyddsdispenserna är lokaliserade utanför planområdet i jordbruksmark och generellt 
biotopskydd inträder. Ytterligare utredning av påverkan på groddjur har inte bedömts nödvändig 
då det i området finns stora arealer som kvarstår opåverkade där grodpopulationen kan söka föda 
och vistas. Planområdet är lokaliserat i anslutning till och förlängning av befintlig bebyggelse, 
det innebär att ingen helt ny barriär blidas även om befintlig förstärks. Ytor för 
dagvattenhantering är säkerställda på plankartan och planenheten delar bedömningen att 
påverkan på recipienten sannolikt är liten till följd av bebyggelsens art och föreslagen 
dagvattenhantering. 
 
11. Boende på Lövåsvägen 
Sjövallavägen är i dag väldigt hårt trafikerat vi har våra uteplatser mot vägen vi behöver inte mer 
trafik där. 5-10 års byggarbetsplats? Tänk på oss som bor här. Alafors är ett litet samhälle låt det 
förbli så. 
 
kommentar: 
Sjövallavägen har enligt den trafikmätning som utförts som del i planarbetet en medeldygnstrafik 
på 870 fordon, av vilket 3,9% är tung trafik och medelhastigheten är 35 km/h. Vilket varken är en 
stor trafikvolym eller väldigt höga hastigheter. Även om ett genomförande av planen kan antas 
innebära nära en fördubbling av trafiken så är det en ökning från låga nivåer. Av de befintliga 
uteplatser som är orienterade mot Sjövallavägen överskrids bullerriktvärdet på vissa av dessa 
redan idag. Inom bostadsområdet finns mindre gemensamma uteplatser i anslutning till lekplatser 
och odlingsområde som har lägre bullernivåer än riktvärdet. Sammantaget bedöms därför 
utemiljö och friytor få en acceptabel bullernivå.  Exploatören bedömer en utbyggnadstid på 
mellan 5-10 år, men det innebär inte att byggnation kommer att pågå dagligdags i 5- 10 år, utan 
att utbyggnaden kommer att ske etappvis. Det finns en politisk vilja att alla orter ska utvecklas, 
detta gäller även Alafors.  
 
12. Boende på Lövåsvägen 
Även jag har mkt svårt att se att det är tänkt på att det nya skall passa in i miljön!!! Höghus, hur är 
det tänkt!!! - Ang trafiken, ja här är mkt trafik redan nu som åker på vägen och är det träningar/ 
match eller cuper så är det illa!! Jag kan se att det skulle bli mkt påfrestande med ex 160 nya bilar! 
Bilarna kommer inte bara att köra till och från arbetet, alltså två ggr om dagen, det blir handlingar, 
fritidsaktiviteter både för barn och vuxna samt andra utflykter. Det är många barn som rör sig i 
området så detta medför risk för olyckor för både barn och äldre. - under byggnation, Emris säger 
att bygget tar mellan 5-10 år!!!! Åker det nu EN tung lastbil eller ex grävmaskin förbi mig skakar 
soffan/sängen/ glasen skallrar, det spricker i skivorna runt fönster. - ljudnivån kommer att påverka 
oss som bor intill otroligt mkt både från byggnation samt när det är klart!! - ang groddjur, det är 
otroligt mkt grodor i område! - Djur i allmänhet, det är många djur som går över området. - 
Tryggheten / lugnet i området/Alafors minskar betydligt med så mkt befolkning. Jag har bott i 
Alafors i 35 år, alltid känt mig trygg. När jag pratar med min son om hans uppväxt i Alafors 
uttrycker han att det var det bästa stället att få växa upp på. Han har alltid kunnat känna dig trygg i 
området, kunnat Ex gå till sjön och bada tryggt med sina kompisar. Det finns en anledning till 
varför jag valt att bo kvar här och det är lugnet som finns runt omkring! Hade jag haft behov att bo 
mer centralt hade jag väl gjort det. Jag vill absolut INTE att fina Alafors skall bli som Älvängen el 
Nödinge, Varför förstöra?!  
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kommentar: 
Se svar till yttrande 11 angående trafikintensitet och utbyggnadstid. Se svar till yttrande 13 
angående groddjur. Planförslaget innebär att bebyggelsen anpassats. Mot den lägre bebyggelsen 
i väster som är på samma höjd som planområdet är skalan lägre, i den östra delen innebär den 
skogsklädda höjden att bebyggelsen kan ta stöd i landskapet och inte bli lika dominerande som om 
byggnaderna varit helt fristående på platt mark. Bebyggelsen har också anpassats genom 
utformningsbestämmelser, om takform (sadeltak med vinkel mellan 25-45) och att bebyggelsen ska 
brytas upp i mindre volymer. Exploatören är enligt jordabalken ansvarig för att åtgärder på dess 
fastighet inte påverkar grannfastigheter så att dessa skadas. Ett vanligt förfarande är att 
grannfastigheter förses med vibrationsmätare och att besiktning genomförs innan och efter utfört 
arbete, vilka åtgärder som blir aktuella här kommer att preciseras och säkerställas av 
byggherren/exploatören innan byggstart. Sjövallavägen har gång- och cykelväg separerad från 
biltrafiken och den planerade gatan i planområdet planeras med gångbana. Detaljplanen 
säkerställer att tillräckliga sikttrianglar finns i korsningspunkter. Passagen mellan gång- och 
cykelväg och gata kommer att hastighetssäkras, vilket säkerställs i avtal. Planen bedöms ur 
trafiksäkerhetssynpunkt som acceptabel. Det finns en politisk vilja att alla orter ska utvecklas, 
detta gäller även Alafors. 
 
 
13. Boende på Lövåsvägen 
Ett komplement till den naturvårdsundersöknigen som gjorts för ”Detaljplan Rished 7:1” och som 
har vissa begränsningar vad gäller groddjur i området. I den naturundersökning som föreligger 
byggprojektet säges att ett mindre antal grodor observerats på ett ställe vid vägen i det aktuella 
området. I den fördjupade inventering av groddjur som gjorts sägs området ha ett ’svagt värde för 
groddjur’ vilket är en utomordentligt felaktigt uppfattning. Alafors har en stor population av 
vanlig groda, Rana temporaria, som är en fridlyst grodart i Sverige. I dammarna nere vid 
Hältorpsån, som kommer från Hältorpssjön, leker varje vår ca 1000 par av arten. Detta område 
gränsar till det aktuella byggområdet. Denna grodpopulation som varje år producerade ca 1000 
romklumpar, vilket innebär ca 1 miljon larver, utgör en utomordentligt viktig del i ekosystemet 
och dessa larver är viktig föda för andra arter, tex trollsländelarver m fl. De vuxna grodorna 
lämnar lekdammarna efter parningen och sprider ut sig i omgivande skogar och ängsmarker och 
ses nu inte lika frekvent eftersom de är nattaktiva djur. Lekdammar nyttjas av de vuxna grodorna 
endast ca två veckor i slutet av mars / början av april varje år. Sedan lämnar grodorna 
lekdammarna för resten av året för att söka sig till näringsområden för att äta/leva. Grodlarverna 
metamorfoserar i juli och lämnar då lekdammarna och söker sig då till omgivande marker för att 
finna föda och växa. Dessa näringsområden utgörs av ganska stora ytor i det omgivande 
landskapet och består av öppna och halvslutna market och emellanåt också av skog. Om dessa 
näringsområden begränsas kan populationens överlevnad reduceras och eventuellt slås ut. För 
populationens fortbestånd är alltså inte enbart lekdammar viktiga utan i högsta grad också 
omgivande näringsmarker. De berörda åkrarna i byggområdet Rished 7:1 ingår i 
grodpopulationens näringsområde varför byggandet sannolikt kommer att ha en negativ påverkan 
på arten vanlig groda. Jag har följt denna grodpopulation in tjugo års tid och dokumenterat dess 
fluktuationer och tillväxt. Önskvärt vore att naturvårdshänsyn togs till fortbeståndet av denna för 
Alafors utomordentligt viktiga grodpopulation. 
 
kommentar: 
Kommunen är medveten om att Alafors har en stor grodpopulation och att alla groddjur är 
fridlysta. Det formella lagskyddet gäller dock endast för områden för lek och vila. Stora arealer 
med både öppen mark och skog kvarstår i Alafors och ytor för födosök finns därför rimligtvis 
inom området också om denna del av Rished 7:1 bebyggs.  
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14. Fastighetsägare till Rished 1:7 
Vid mötet Onsdag 17 Juni 2020, så ställde jag följande frågor. - Varför har våra kommentarer som 
jag sände in 2014-07-13 tagits bort, fick inget bra svar på detta varför man gjort så, utan att jag 
borde nog sända in dessa igen. - Så då får väl jag sända in de igen - Vi hade invändningar mot 
höjden på byggnaderna och placeringen av dessa, som vi inte kan acceptera, samt att dessa 
kommer att inskränka på utsiktsmöjligheterna. Vi förespråkar att planerad bebyggelse anpassas till 
befintlig bebyggelse. Dvs. max tvåvåningar eftersom detta är det som finns idag. Ser nu på den 
nya detaljplanen att man har flyttat fyra våningshusen ännu högre upp i sluttningen, och närmare 
vår fastighet. Detta kommer att ta bort ännu större det av vår utsiktsmöjlighet. Och detta kan vi 
inte acceptera. Sedan så kommer vår fastighet att få en värdeminskning, detta kommer vi heller 
inte att acceptera. Ställde följande frågor som vi vill ha svar på. -Höjd på fyravåningshusen. - 
Ökad trafik på Sjövallavägen, hur löser man trafiksäkerheten. - Hur löser man utfarten på 
Alingsåsvägen på ett trafiksäkert sätt. - Hur mycket material kommer att transporteras bort från 
byggområdet, antal tunga transporter dagligen under byggtiden. - Hur mycket material kommer att 
transporteras till byggområdet dagligen under byggtiden. - Hur kommer markarbetena att påverka 
grundvatten nivån för oss som bor ovanför så att det inte påverkar vår vattenbrunn. Vår åsikt är att 
man ska bygga klimatsmarta hus, dvs. solpaneler för el, bergvärme, och använda sig av trä som 
byggnadsmaterial, tycker att detta vore ett mycket bättre val, och samtidigt sätta Ale på kartan 
över kommuner som tänker miljösmart och tänker minimera sitt CO2 fotavtryck. Vi lever ju ändå 
på 2000-talet. Det som planeras att byggas påminner mera om 60-70.tals tänk. Sedan så var en 
motiveringarna till att bygga höghus på landet att man skulle få utökad service, så vår fråga är 
vilka affärer har visat intresse av att öppna i Alafors. Är helt säker på att varken ICA, Coop eller 
Lidl kommer att bygga någon affär i Alafors pga. denna byggnation. Detta för att näthandeln har 
ökat och kommer att öka även när det gäller livsmedel. Sedan så står det i planbeskrivningen att 
svalltornet skall bevaras och inte får rivas, detta är redan nu i mycket dåligt skick, stora delar av 
taket är redan borta och det regnar in i bärande konstruktioner, kommer man att åtgärda detta ?. 
Gällande inventering av växt- och djurliv. Man har röjt det möjliga habitatet för hasselmus och 
hasselsnok före en inventering, hur kan man ha fått tillstånd att göra detta eftersom dessa arter är 
fridlysta. 
 
kommentar: 
Yttrandet från 2014-07-13 är kommenterat i samrådsredogörelsen daterad 2015-03-02. 
Samrådsredogörelsen är en planhandling och ingår i antagandehandlingen. Vid utskicket juni 
2020 har dock endast utställningshandling 2 inklusive utställningsutlåtande från utställning 1 
skickats ut. Yttrandet är alltså inte borttaget. Men redovisat i en tidigare handling. Regleringen av 
höjden var i utställning 2 ändrad från byggnadshöjd till nockhöjd angivet som plushöjd. Detta för 
att nock- och plushöjd är tydligare begrepp. Plushöjden är som högst satt till +47 m. Nock-plus-
höjden på bakomliggande byggnader är, som referens: Rished 1:7 nockhöjd +48,3 m, Rished 7:2 
nockhöjd +49,7 m (inmätta höjder). Byggrättsgränsen har inte justerats söderut jämfört med 
utställning 1. Planförslaget innebär att bebyggelsen anpassats. Mot den lägre bebyggelsen i 
väster som är på samma höjd som planområdet är skalan lägre, i den östra delen innebär den 
skogsklädda höjden att bebyggelsen kan ta stöd i landskapet och inte bli lika dominerande som om 
byggnaderna varit helt fristående på platt mark. Bebyggelsen har också anpassats genom 
utformningsbestämmelser, om takform (sadeltak med vinkel mellan 25-45) och att bebyggelsen ska 
brytas upp i mindre volymer.  
Den som bor i en tätort kan inte räkna med att obebyggda områden förblir obebyggda och visst 
mått av så kallad planskada får generellt sett tålas. Bedömningen i planarbetet är att skadan inte 
är så stor att den övergår i att vara en olägenhet, vilket alltså inte är acceptabelt. Utan att den är 
tolerabel. Det finns inget verifierat samband mellan värdeminskning och tillkommande 
bebyggelse.  
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Den kapacitetsutredning som utgör underlagsrapport till planarbetet ser inga behov av 
kapacitetshöjande åtgärder i korsningen Sjövallavägen/Alingsåsvägen, kommunen ser inget skäl 
att ifrågasätta den beräkningen. Sjövallavägen har gång- och cykelväg separerad från biltrafiken 
och den planerade gatan i planområdet planeras med gångbana. Detaljplanen säkerställer att 
tillräckliga sikttrianglar finns i korsningspunkter och att passagen mellan gång- och cykelväg och 
gata kommer att hastighetssäkras, vilket säkerställs i avtal. Att ange mängd material som kommer 
att transporteras in och ut från området per dag är omöjligt då det är helt beroende av 
utbyggnadstakt. I Västra Götalands län råder generellt förbud mot markavvattning. Det är därför 
en förutsättning att byggnation och bebyggelse utförs på ett sådant sätt att grundvattennivåer inte 
påverkas. Se även svar till yttrande 12 angående vibrationer. 
Kommunen delar åsikten att klimatsmart bebyggelse är önskvärt, men det är enligt lag inte möjligt 
att ställa som krav i detaljplan. 
Kommunen delar synpunkten om livsmedelshandel. I planbeskrivning står bland annat följande 
om service: ” Det är främst den kommersiella servicen som är känslig för bristande 
befolkningsunderlag och också den allra svåraste att planera för, särskilt då handeln står inför 
stora strukturförändringar i form av snabbt ökande e-handel inom allt fler handelssegment och en 
trend som hittills gått mot färre och större handelsanläggningar.  
Ett bostadstillskott om 150-200 lägenheter skulle svara mot en 10-20 procentig befolkningsökning 
(beroende på lägenhetsstorlekar) och ge ett välkommet tillskott som underlag för befintlig och i 
bästa fall tillkommande, service.” (Understrykning som tydliggörande, ej i planbeskrivning). 
Skicket på svalltornet är noterat. Något tillstånd för röjning har inte getts. 
 
15. Alagårdenssamfällighetsförening 
Den ökade trafikbelastningen på Sjövallavägen kommer att påverka våra fastigheter och oss 
påtagligt. Dels genom att den ökade trafikvolymen kommer att förändra det faktiska läget för ett 
stort antal tomter och uteplatser för våra medlemmar. Motordriven trafik kommer givetvis att stå 
för de stora olägenheterna avseende buller och avgasutsläpp, men även ökad cykel- och gångtrafik 
skapar ett mer utsatt läge där man inte längre kan vara lika privat och avskild. Möjligheterna till 
rekreation på den egna tomten minskar vilket leder till sämre livskvalitet. Det är ju inte ett par nya 
hus som det planläggs för här, utan för ett (med Alafors-mått mätt) gigantiskt bostadsområde!  
Utöver detta så kommer den ökade trafikmängden och den tunga trafiken under byggtiden (som 
verkar bli lång) att riskera skada våra medlemmars byggnader. Även om det inte skulle gå så långt 
så att rörelserna i marken utlöser ett skred så är det ett faktum att tung trafik på Sjövallavägen 
skapar vibrationer i marken som gör att våra hus rör sig. Detta är påtagligt varje gång en lastbil 
eller grävmaskin körs förbi. Under arbetet med den s k KC-skärmen så gungade husen under lång 
tid och medlemmar hos oss uppger att de fått skador på fastigheterna under den tiden i form av 
sättningar, sprickor etc. Den gången gjordes inga ansatser från markägaren/exploatören att 
säkerställa att våra fastigheter förblev opåverkade. Inga förbesiktningar eller liknande skedde 
varför det gissningsvis är omöjligt att i efterhand bevisa att skadorna uppkom i samband med detta 
arbete. Det får inte ske igen! 
 
Finns det risk för att den planerade dagvattendammen kommer att medföra ökad förekomst av 
myggor eller andra stickande insekter i området? Har man undersökt den risken?  
 
I samband med arbetet att ta fram en ny detaljplan för Rished 7:1 så uppmanades Ale kommun av 
SGI att undersöka skredrisken i slänten nedanför vårt område. (mellan Alagårdens mark och 
Alingsåsvägen) Detta eftersom man såg att det kunde finnas en risk för att ett skred där skulle 
kunna innebära att delar av Sjövallavägen och även delar av det då aktuella planområdet skulle 
kunna påverkas. Undersökningen bekostades av Ale kommun eftersom man såg att det handlade 
om att objekt med ett kommunalt allmänintresse kunde vara hotade. Kommunen menade att 
Sjövallavägen var viktig infrastruktur. Vi uppfattar det som att Sjövallavägen i (även det senaste) 
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förslaget till ny detaljplan kommer att få en än viktigare roll som huvudsaklig färdväg till det nya 
bostadsområdet som planeras. Vi undrar över varför denna osäkerhet kring den geotekniska 
stabiliteten för områdets framfartsväg inte nämns i den aktuella utställningen. Handlar det bara om 
att Sjövallavägen ligger utanför planområdet? 
Vi anser att det i realiteten är en mycket viktig fråga, intimt förknippad med detaljplanearbetet, 
som flera aktörer har ett gemensamt intresse i: vår samfällighet och dess medlemmar vill inte att 
våra hus skall skadas, exploatören vill ha en säker framfartsväg till nya området och vill inte att 
hans mark skall drabbas eller vara ansvarig för att ha utlöst ett skred som skadar andra, kommunen 
vill att infrastrukturen av allmänintresse skall vara säker. Denna fråga anser vi bör vara löst innan 
man går vidare med detaljplaneförändringen. 
 
kommentar: 
Se svar till yttrande 11 angående trafikintensitet och yttrande 12 angående vibrationer under 
byggtiden. 
Dagvattendammen har inte utretts med avseende på ökad mängd mygg och dylikt. Landskapet 
kring dagvattendammen är dock öppet och därmed mer vindutsatt än mer skyddade områden. 
Mygg väljer generellt sett inte vindutsatta områden. Yttrandet har vidarebefordrats till 
exploatören för kännedom och inför genomförande av dagvattendamm. Huvudskälet till att 
Sjövallavägen inte behandlas i planbeskrivningen är, helt korrekt antaget, att den inte ingår i 
planområdet. På samma sätt som att inte Alingsåsvägen eller E45 beskrivs närmare. SGI (Statens 
Geotekniska Institut) har förordat att området kring Sjövallavägens anslutning till Alingsåsvägen 
undersöks geotekniskt. Detta område ansågs av SGI vara av intresse för detaljplanens tidigare 
utformning som innebar ytterligare bebyggelse norr om Rishedsvägen och att Sjövallavägen 
ingick i planområdet. Sjövallavägen (och Alagården) har utretts närmare och utredningen 
redovisar även åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen ligger utanför detta planarbete.  
Detaljplanen innebär inte att de geotekniska förutsättningarna försämras, även om det kan 
komma att innebära en något ökad trafiklast på Sjövallavägen till exempel under utbyggnad av 
området. Utredningen konstaterar att Sjövallavägen är på mothållande sida (i motsats till 
pådrivande sida där ett skred kan startas) och ytterligare last på Sjövallavägen är alltså snarare 
positivt för stabiliteten i området. Hantering av Sjövallavägen och eventuella åtgärder är alltså 
inte kopplade till ett plangenomförande. 
 
 
16. Fastighetsägare Rished 2:82 
I anspråkstagande av jordbruksmark. 
Vi anser att utredningen är subjektivt utförd och anpassad efter egna intressen. 
Byggnation kan tillexempel utföras i mindre omfattning på fler platser och inte bara som stora 
komplex såsom förslaget Rished 7:1 utan att ta jordbruksmark i anspråk. 
Man bör titta på fler orter i Ale och inte bara Alafors för att uppfylla kommunens önskan om 
förtätning.   
Vi anser att jordbruksmarken bör finnas kvar för människors rekreationsvärde och biologisk 
mångfald.       
Trafik på Rishedsvägen. 
I utställningsutlåtandet så skriver Länsstyrelsen att det behövs förtydliganden vad det gäller 
trafiksäkerheten. Vi på Rished 2:82 anser att det inte är utrett med fakta som bas utan antaganden 
och människors goda omdöme. Med den belastning som är idag så har de vägar (Rishedsvägen 
och Sjövallavägen) som är tänkta att kunna nyttjas många fel som behöver förklaras hur man tänkt 
åtgärda innan planen färdigställs.  
Vi har följande synpunkter: 
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Vi motsätter oss mer trafik på rishedsvägen pga trafiksituationen utanför Rished 2:82 som idag är 
riktigt dålig, detta har påpekats vid flertal tillfällen i och med samråd. (se infogade tidigare 
kommentarer)  
Kommunen hänvisar till att människor kommer att köra in och ut från Rished 7:1 till 
Sjövallavägen och inte på Rishedsvägen. Att förlita sig till människors goda omdöme när de har 
bråttom och det bildas köer ter sig märkligt för oss som har pendlat till och från Göteborg och sett 
hur dåligt omdöme som visar sig i dessa situationer. Med möjligheter att välja annan väg 
(Rishedsvägen) kommer ju den att användas.  
Med ökad belastning av gående, cyklister, bilar och transportfordon tex lastbilar när det nya 
bostadsområdet 7:1 antas kunna nyttja Rishedsvägen, är det mer troligt att det kommer ske olyckor 
mellan fordon och gående/cyklande. I dagsläget är det även många som inte bor på Rishedsvägen 
som går och cyklar och det kommer att bli betydligt fler då det är tänkt att byggas 140-200 nya 
boenden för att nå naturen som finns kring Hälltorp. Idag saknas gång och cykelbana och vägen 
har trånga passager, krokighet, höjdskillnader och saknad av mötesplatser, hur tryggar man 
deras/våras säkerhet på vägen?  
I tidigare kommentarer (se nedan) så har vi använt samma uträkning som kommunen använt i 
första förslaget med det antal hushåll som förmodades nyttja Rishedsvägen ut på Sjövallavägen, 
vilket borde bli betydligt fler iom fler bostäder.  
Gammal uträkning:  
Enligt räkneexemplet så kommer det med befintliga ca: 50 hushåll betyda att det blir 1075 
fordon rörelser, normalt sker dessa mellan kl.6.00 till kl. 22.00 vilket betyder mer än en bil i 
minuten i snitt om man slår ut det på dessa timmar.  
Se nedan utdrag kopierat från tidigare samråd: 
Vägsituationen förbi vårt hus är idag dålig pga hur utformningen ser ut och belastning, bilar möts 
på vår nedfart för de får inte plats och vill inte backa tillbaka för att mötas där vägen är bredare. 
De verkar inte ha tagits hänsyn till detta över huvudet taget när man planerar att belasta vägen 
ännu mera och skapa ännu mera problem för oss.Att belasta vägen 3 gånger så mycket som idag 
är att göra dagens problem blir betydligt värre. Frågan är om det planeras att bilar skall köa på 
min tomt eller hur är det tänkt? När exempelvis lastbilar kör förbi så rör sig vårt hus i dagsläget 
pga huset ligger så nära vägen. Man vaknar om man sover på grund av buller och att huset rör 
sig av vibrationer. Hur garanteras trafiksäkerheten (att vi kan köra ut, hämta post, barnen går 
hem från skolan, mm) utanför vårt hus när den skall belastas så hårt? Vilken påverkan har denna 
belastning på vårt hus: buller, vibrationer, mm. har det utretts? 

Korsning Sjövallavägen och Alingsåsvägen. 
Med ökat antal bostäder som genererar fler fordon där merparten förflyttningar sker på morgon 
innan arbete och eftermiddag efter arbete, kommer köerna att ökas då alla fordon som ska ansluta 
till och från Alingsåsvägen skall invänta och följa väjningsplikt. Hur säkerställs att köbildning inte 
skapar problem för de boende i området och att trafiksituationen blir farlig för gående och 
cyklande med 2 utfarter till Sjövallavägen     
Trafiksituations utredning Sjövallavägen och Alingsåsvägen: Denna utredning bygger på 
antagande då grunddata saknas och många okända faktorer som man bygger vidare på och får 
fram att det inte blir problem. Verkar som om man planerar att ta problemen vart efter de dyker 
upp, är detta okej i ett planarbete?  
Mer service i Alafors 
Kommentarer: I planbeskrivningen har man lagt till att …. Mer service i Alafors.  
Att ha det som ett argument för ökad förtätning när man över tid har sett till att servicen minskat i 
form av affärer, post, korvkiosk, skolor mm i Alafors, som nu ligger i Nödinge, Nol och 
Älvängen. Vilken service är det ni anser att vi boende i Alafors skall få mer av?  
Vi flyttade till Alafors för att det är lugnt, lantligt och att låg servicenivå inte ansågs vara ett 
problem.   
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5-8 års byggtid: 
Vi motsätter oss den byggtid som togs upp på samrådet och ser det som att vi kommer lida 
planskada på Rished 2:82  
På samrådet framkom att byggnationen kommer att ta mellan 5 till 8 år enligt representant från 
Svenska Stenhus.  
Som boende mitt i byggnadsområdet skall vi störas i upp till 8 år av byggande? 
Svenska Stenhus representant på byggmötet förklarade att byggnation alltid ger viss olägenhet, 
men upp till 8 års olägenhet med oljud vibrationer byggtrafik mm anser vi är orimligt.  
Planskada 
Till svar på fråga i utställnings utlåtande (från Rished 2:82), står det om planskada och plannytta. 
Vi som boende på Rished 2:82 som ligger mitt i planområdet har en klart dålig situation, om vi 
skulle vilja sälja huset för att slippa 8 års olägenheter hur skall vi finna någon som vill ha 8 års 
olägenhet och samtidigt betala för att få det? Vi anser att planskadan i dagsläget redan är mycket 
stor!  
Byggnader  
Ytterligare så motsätter vi oss bebyggelse av höghus då dessa inkräktar väldigt mycket på vår 
integritet i form av insyn och bevakade i vårt hem (det var inte det vi köpte när vi valde detta 
hus).  
Anpassning till befintlig bebyggelse 
Enligt planbeskrivning har anpassningar gjorts till befintlig bebyggelse, men det finns ju inga 
höghus idag så vad har man anpassat till? Och hur kommer betong/stenhus med samma utförande 
att passa in i ett villaområde med många olika hustyper och former?  
Bäcken på norra sidan av Rished 2:82 
Vi har haft 2 stycken översvämningar i vår källare i samband av regnoväder där befintlig 
avrinningsbrunnar utanför vår tomt inte klarat av mängden nederbörd. 
I planen så vill man öka vattenflödet, hur säkerställs det att vi inte får ett större problem med 
översvämningar i vår källare? Och vem tar ansvaret/kostnad vid problem?   
Naturen i området Rished 7:1 
Det framkom på samrådet att naturvärdesinventeringen inte kunde fullgöras pga av att habitatet för 
hasselmus och hasselsnok hade förstörts genom röjning och avverkning samt körning med 
grävmaskin strax innan inventering. Det är av riksintresse då hasselmus och hasselsnok är 
rödlistade och vi vill ha svar på utfallet på den utredning/anmälan som skall göras till polis 
och/eller åklagare då misstanke om miljöbrott föreligger.  
Vi vill veta hur kommunen ställer sig till detta, om man anser att planläggningen kan fortsätta eller 
om kommunen kan anta detaljplanen Rished 7:1?  
Salamander 
Enligt naturvärdesinventeringen så fann man inga spår av salamader, så var kommer de som vissa 
år övervintrar i min källartrapp ifrån? 
 
kommentar: 
Se svar till verksamhet miljö gällande jordbruksmark. Det finns ett politiskt intresse att utveckla 
alla orter inom kommunen. Huvuddelen av bostadtillskottet ska tillskapas i Älvängen och Nödinge 
och särskilt Älvängen har vuxit mycket under de senaste åren. I nuläget så pågår aktiv 
planläggning i Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen samt vid Kattleberg mellan 
Älvängen/Skepplanda/Alvhem. Det är alltså inte så att kommunen huvudsakligen avses växa i just 
i Alafors, men också i Alafors. 
En viss mängd antaganden måste alltid göras i utredningsarbete i planeringsfasen. Sannolikt 
kommer trafiken fördelas mellan Rishedsvägen och tillkommande gata/Sjövallavägen och 
sannolikt kommer den som har möjlighet att välja, välja den väg som är kortast och mest 
framkomlig. För tillkommande bostäder gäller det i de flesta fallen den tillkommande gatan inom 
planområdet. Även boende längst in på Randåsvägen får en kortare väg om de väljer att köra 
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igenom planområdet. Men ja, trafiken på Rishedsvägen kommer att öka, främst dock i dess östra 
del, mellan fastighetsgräns vid Rished 2:82 och korsningen vid Sjövallavägen. Inom planen är ett 
större område än bara vägbanan avsatt som vägområde så det är möjligt att med planstöd bygga 
om vägen. Detta vägområde har också i delar justerats. Hur en utbyggnad av Rishedsvägen kan 
genomföras har studerats inför antagande. Gång- cykelpassage kommer att hastighetssäkras. Som 
underlag för kapacitetsutredningen har en trafikmätning gjorts just för att korrekt grunddata ska 
finnas på plats. Länsstyrelsen tidigare utställningsyttrande har rört trafiksäkerhet kopplat till 
kapaciteten i korsningen Sjövallavägen/Alingsåsvägen.  
Se svar till yttrande 14 angående service och planskada som får tålas och svar till yttrande 12 och 
14 angående skala och anpassningar till omgivningen. I planen finns prickmarksområden utlagda, 
liksom att områdets lekplats föreslås lokaliseras, i anslutning till 2:82. För att inte bebyggelse ska 
hamna för nära in på fastigheten.  
Med rådande omständigheter är dagvattenflödena bara delvis styrda och vatten rör sig därför 
också i lågpunkter över gärdet. Under utbyggnad kommer nya diken, kulvertar och fördröjningar 
att tillkomma för att ta hand om dagvattnet. Vanligtvis utformas gator i nya områden så att de kan 
fungera som skyfallsled vid häftiga regn. 
Kommunen är inte lagförande myndighet och utdömer inte påföljd, det är polisen respektive 
domstolsväsendet som gör det. Planprocessen är en lämplighetsprövning i så mening att vi prövar 
markens lämplighet för bebyggelse. Polisen prövar om röjningen kan vara ett brott mot 
artskyddsförordningen. Det är två separata frågor. För frågor om utredningen hänvisas till 
polisen respektive Länsstyrelsen i Västra Götalands naturenhet. Naturvärdesinventeringen fann 
inga spår av salamander, det betyder inte att de inte kan röra sig i området, men att de inte leker 
inom området.  
 
17. Fastighetsägare Målje 6:67 
 
I anledning av nu presenterat planförslag för Rished 7:1 ändring av detaljplan.  
Jag anser att det nu presenterade planförslag avviker i hög grad från tidigare presenterade förslag, vilket gör 
att jag ser detta förslag som ett helt nytt planförslag mot de flera tidigare presenterade planförslagen för 
Rished 7:1 avseende mängd bostäder, bygghöjd, kompakthet och som sådan borde få genomgå en helt ny 
planprocess. Planförslagsområdet har flera gånger under åren även ändrats fram och tillbaka utan att ny 
planprocess påbörjats.  
Enligt Ale ÖP 07 så föreslås 110-140 lägenheter mens nu presenteras förslag på 250 lägenheter. 
Planförslaget stämmer alltså ej med ÖP 07 och är nära nog en fördubbling gentemot gällande 
översiktsplan/ÖP 07!  
Tidigare förslag har rört enstaka huskroppar mens nuvarande förslag till ytan påminner om flera borgar, ett 
fängelse eller en hel befästning, vilket avviker från rådande och kringliggande bebyggelse men 1-plans upp 
till två och ett halvplanshus med framförallt småhus i form av villa- och radhusbebyggelse.  
Många som flyttat till området har gjort det för den lantliga- och naturnära omgivning, dess småskaliga 
villabebyggelse och charm, vilket totalt kommer att förändras med rådande förslag på ca 250 lägenheter.  
Jag anser att sprängningar i området skall undvikas, då det kan förorsaka farliga störningar/rörelser i 
närmiljön. All framtida parkering borde ske på mark utan sprängning.  
Jag anser också att den långvariga och tunga trafik som föreslås pågå över år genom det presenterade 
planförslaget också utgör grund för farliga störningar/rörelser i närmiljön över tid och kommer orsaka 
svårigheter att ta sig ut på Alingsåsvägen och kommer att utgöra fara för cyklande och gående barn då det 
inte finns planskilda korsningar i området. Små barn skall samsas med tunga transporter till och från 
området i åratal. Därefter kommer om planen sätts i verket att barn, fotgängare och bilister att få samsas 
med åtminstone 250 potentiella bilar till.  
Som berörd fastighetsägare i Målje 6:67 anser jag att den senaste utredning, som bl a berör vårt område, av 
Norconsult som är bekostad av Ale Kommun visar att kringliggande mark behöver förstärkas innan 
planförslaget kan sättas i verket.  
I samband med den utökade utredningen som SGI föreslagit har olika förslag presenterats från NorConsult 
och Ale kommun rörande förstärkningsåtgärder i vårt område, i anledning av det föreslagna byggprojektet 
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på Rished 7:1/utifrån nybyggnation. Många anser att den kulvertering av ån som skett och 
cementkalkarbetet av ängen(Rished 7:1) som skett i mångt och mycket säkrat vårt område.  
Jag anser att det är byggherren på Rished 7:1 som skall stå för dessa försärkningsåtgärder, då det är dennes 
byggprojektplaner som startat en ny utredning av markförhållandena i närmiljön och att presenterat 
åtgärdsförslag nu avviker från tidigare diskuterade förslag med kalkpelare som till stor del skulle hamna på 
byggherrens markområde. Det tycks som man nu både från kommunen och byggherrens sida försöker flytta 
över kostnader för förstärkningsåtgärderna till Alagårdens samfällighet och dess delägare. 
Förstärkningsåtgärder som har sin grund i byggherrens nybyggnadsplaner. Man tvingas också genom 
Norkonsults senaste förslag 200518 att såga ner den unika trädallé som förmodligen skulle kunna stått kvar 
om man valt kalkcementpelarförslaget.  
Jag ifrågasätter om presenterat förslag till markanvändning överhuvudtaget är lämpligt i en den närmiljö 
där det presenterade planförslaget nu ligger. Det planerade byggprojektet kommer förmodligen genom den 
myckna byggtrafiken och sprängningar av två underjordiska garagen ge störningar i markstabiliteten för 
vårt område/utredningsområdet för Ale kommun (genom NorConsult).  
Jag anser att det är framförallt byggherrens ansvar att se till att dennes projekt inte äventyrar närliggande 
bebyggelse, dess invånare eller tredje part som rör sig på vägar och gångvägar, men att ett stort ansvar även 
åvilar Ale kommun i bygglovsprocessen. Det är dessa två parter som skall se till att inte redan befintliga 
byggnader och områdets markstabilitet äventyras genom föreliggande detaljplan. Det gäller framförallt 
destabilisering pga. sprängning, tung trafik, kalkcementarbete, schaktning mm. 
 
kommentar: 
Det är korrekt att planförslaget i delar avviker från tidigare förslag och det är också därför 
förslaget har varit ute på en andra utställning. Kommunen bedömer inte att förändringarna är så 
stora att ett nytt samråd är nödvändigt. Också tidigare utställningshandling omfattade cirka 150 
bostäder. Liggande förslag kan innebära att ytterligare bostäder (upp till 50 tillkommande 
bostäder) tillkommer, men i huvudsak genom att fler små lägenheter kan byggas då liggande 
planförslag föreslår något fler flerbostadshus. Den största höjden, fyra våningar, har funnits med 
sedan samråd. Den största skillnaden jämfört med utställning 1 är att det i utställning 2 regleras 
hur stora ytor som får upptas av garage (som inte reglerades i tidigare handling). Se även svar till 
yttrande 11 rörande trafik och yttrande 12 om vibrationer. 
Byggherrens planer för detaljplaneområdet väster om Sjövallavägen har inte påverkat befintliga 
stabilitetsförhållanden negativt för Alagården. De åtgärder som genomfördes vid 
detaljplaneområdet (KC-skärm) har tvärt om en positiv inverkan på skredrisken för Alagården. 
Respektive markägare ansvarar för sina fastigheter och sina ekonomiska, skyddsvärda intressen. 
Ahlafors Industrihotell AB äger marken mellan gångbanan och Alingsåsvägen och även där 
Alingsåsvägen går. Trafikverket har vägrätt för sin väganläggning. Dock föreligger inget direkt 
ansvar för att säkerställa befintlig, naturmark. Det finns inte heller några större ekonomiska 
intressen att skydda inom naturmarken. Det finns däremot stora ekonomiska intressen att skydda 
både för Alingsåsvägen samt för Alagården. 
Hur stabilitetförstärkande åtgärder i anslutning till Alagården är planerade att genomföras 
behandlas inte som en del i detta detaljplanearbete.  
Byggnation i anslutning till befintlig bebyggelse är vanligt förekommande. Det är byggherrens (i 
detta fall Ahlafors Industrihotell AB) ansvar att byggnationen sker korrekt och inte orsakar skada. 
Byggherren med sina entreprenörer och konsulter skall säkerställa, planera och driva 
byggnationen enligt gällande regler och normer. Även buller, damning, vibrationer mm skall 
beaktas. 
 
18. Nol-Alafors vägförening 
Nol – Alafors vägförening har inga synpunkter på planförslaget. Vägföreningen förutsätter att  
Kostnaden för lantmäteriets omprövningar inte belastar vägföreningen. 
Utbyggnad av gator, gång- cykelvägar, dagvattenledningar, fartdämpande åtgärder mm. bekostas 
av exploatören.  
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Det finns platser för uppläggning av snö 
Dragning av fiberkabel utförs på sådant sätt att schakter i färdigställda ytor undviks. 
 
kommentar: 
Noteras. Yttrandet har vidarebefordrats till exploatör för vidare hantering inför genomförande. 
 
19. Yttrande utan angiven adress 
Har sett att det skall byggas vid Rishedsområdet- Sjövallavägen vilket är kul. Vill bara upplysa er 
om att det finns Hasselmus där. 
 
kommentar: 
Hasselmus har inventerats inför antagandet. Några hasselmöss har inte hittats. 
 
 

SAMMANFATTNING 
Inkomna synpunkter har föranlett följande förändringar av planförslaget: 
Plankarta: Mindre justeringar har gjorts av allmän plats GATA för att möjliggöra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rishedsvägen. Vegetations- och markbestämmelser har setts 
över. Liksom formuleringen kring tomter/tomtstorlekar. Ytterligare tomter har fått bestämmelse 
om avskärande diken för att terrängdagvatten ska kunna hanteras på ett adekvat sätt.  
Grundkarta: teckenförklaring har justerats. 
Planbeskrivning: Energi- och klimatplan beskrivs under styrande dokument. Texten under 
rubrikerna ”topografi”, ”naturmiljöinventering”, ”kulturmiljö”, ”offentlig och kommersiell 
service”, ”naturvärden”, ”gatunät”, ”vatten och avlopp”, ”ianspråktagande av jordbruksmark” 
samt ”ett rikt växt och djurliv” har förtydligats/kompletterats. 
 
Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har följande ändringar gjorts: 
Inför antagande har även konstaterats att de illustrerade byggnaderna inom vissa egenskapsytor 
inte är planenliga om kommunikationsytor som loftgångar, trapphus och eventuell hiss ska 
rymmas. Vilket de ska i och med att byggrätten regleras med byggnadsarea (BYA). För att 
möjliggöra illustrerat förslag har därför en bestämmelse om att kommunikationsytor får tillkomma 
utöver angiven BYA lagts till på två egenskapsytor i den södra delen av planområdet. 
Byggrättsområde i anslutning till Rished 2:82 har utökats bort från 2:82 för att byggrätterna inte 
ska riskera att hamna för nära dike. Prickmarksområde norr om svalltornet har utvidgats.  
 
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i plan- och genomförandebeskrivningen. 
 
Synpunkter som inte har tillgodosetts rör framför allt områdets skala och utförande samt den 
trafikökning som kan förväntas vid ett plangenomförande 
 
Besvärsberättigade: 
Fastighetsägare  Rished 2:82 
  Rished 2:89 
  Rished 2:78 
  Rished 1:7 
Boende   Lövåsvägen 49 
  Lövåsvägen 43 
  Lövåsvägen 11 
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SLUTSATS 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna utställningsutlåtande 2 och godkänna planen för 
antagande 
 

 
Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg 
Alafors 2020-12-08 
 

 
 
 

……………………………………… …………………………………… 
Kajsa Reimers   Mikaela Ranweg 
Enhetschef plan   Planarkitekt 
 
 
 


