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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående 
beteckningar_ Endast angiven användning och utformning 
är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet 

GRÄNSER 
- -
---------

Planområdesgräns

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser 

HUVUDGATA 

LOKALGATA 

PARK 

NATUR 

Kvartersmark 

KHD1 

JHK 

Trafik mellan områden 

Lokaltrafik 

Anlagd park 

Naturområde 

Kontor, handel, vårdcentral, tandläkare 

Industri med skyddsavstånd 50 meter, handel och kontor 
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UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 

Skyddsvall med en minsta höjd av 1 meter ska finnas mellan E45 och 
huvudgata. Bullerskydd får uppföras på vallen. 

damm Damm ska bevaras 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
Största byggnadsarea är 50 procent av fastighetsarean 

Minsta fastighetsstorlek är 2000 m 2 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

I::::::::::::::::: I Byggnad får inte uppföras 

u Marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar 

Byggnad för handel med sällanköpsvaror ska placeras minst 22 meter från 
HUVUDGATA. Byggnad för övrig handel ska placeras minst 52 meter från 
HUVUDGATA 

MARKENS ANORDNANDE 
Mark och vegetation 

Parkeringsytor ska förses med oljeavskiljare, där det inte är lämpligt att anordna 
oljeavskiljare ska istället en gräsbeklädd översilningsyta för rening av dagvatten 
anordnas. 

I genomsnitt ska minst 1 träd per 8 p-plats anordnas på parkeringsytor 

Dagvatten ska omhändertas lokalt med fördröjning och rening 
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Öppet dagvattensystem med dike och dammar 
ska anordnas, (För vidare upplysningar, se utförd 
dagvattenutredning daterad 2008-03-20) 

ej parkering Parkering får inte finnas 

n, Skyddsplantering ska finnas mellan verksamhet och 
Göteborgsvägen placerad minst 3 meter från vägkant 

n, Skyltanordning eller mindre anläggning för området, I.ex. 
byggnad för kundvagnar, får uppföras 

Utfart, stängsel 
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Körbar förbindelse får inte anordnas 

Max en körbar förbindelse får anordnas 
inom markerad sträcka 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Placering 
Byggnad med byggnadsarea över 2000 m 2 ska placeras minst 10 meter 
från annan byggnad med byggnadsarea över 2000 m 2 

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns 

Utformning 
Högsta byggnadshöjd mot Göteborgsvägen för byggnad vars långsida 
placeras mot Göteborgsvägen är 8 meter 

Högsta nockhöjd är 12 meter 
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Största tillåtna längd på fasad mot Göteborgsvägen är 100 meter/byggnad 

Största byggnadsarea/byggnad är 8000 m 2 

Utseende 
Plåt får inte användas som fasadbeklädnad 

Byggnadsteknik 
En maximal belastningsdifferens på 43 kPa är acceptabel inom området ur 
stabilitetssynpunkt. Permanenta lilläggsbelastningar bör undvikas med 
hänsyn till sättningsrisken. 

Endast källarlösa byggnader får uppföras 

Lägsta höjd för färdigt golv är +12,8. Denna nivå får ej understigas under 
byggnadens livslängd antagen till 100 år med hänsyn tagen till framtida 
sättningar. Acceptabla nivåer med hänsyn till sättningsutvecklingen bör 
prövas i bygglovsskedet. Observera att marknivåerna i det geotekniska 
underlaget anges i meter över havet och nivån för färdigt golv är angiven i 
Göteborgs höjdsystem. 

Byggnad som kräver utrymningsväg ska ha utrymningsväg som inte vetter 
mot E45 

Tilluflsintag i riktning mot E45 är inte tillåtet 

Områdets radonförhållanden ska klarläggas innan utbyggnad 
av området och vid behov ska erfordeliga åtgärder vidtas. 

STÖRNINGSSKYDD 
Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller ska följas (se 
planbeskrivningen s. 9-10) 

Upplag ska ske under skärmtak och skyddat mot insyn 

Lastzon ska vara avskärmad mot bostäder söder om Göteborgsvägen 
alternativt vara inbyggd 
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GRUNDKART ANS BETECKNINGAR 
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Fastighetsgräns 

Traktgräns 

Fastighetsbeteckning 

Byggnader, fasadlinjer redovisade 

Staket 

Häck 

Stödmur 

Stenmur 

Ägoslagsgräns 
Lövskog 

Barrskog 

Träd 

rn Berg i dagen 
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Slänt 
Väg 

Gångstig 

Gata 

Kantsten 

Järnvägsspår 

Vattendrag 

� Bäck 

Dike 
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Nivåkurvor 

Elledning 

Rutnätspunkt 

Fornminne 

PLANKARTA 

Grundkartan (clgitall upprättad 2009-01-02, uppdaterad 2011-01-10. 
av Ale kom111Jn, M:itenheten.

0 10 20 40 60 80 100m 
Koordinatsystem i lian och höjd: Glllellorgs, m:tlklass Il.
Fasti!tletsredovisringen h:rlllr sig tilt mars 201t 

Hans llm 
Skala 1:2000 (A1) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden är 10 år från den dag 
planen vinner laga kraft. 

ILLUSTRATIONER 

illustrerad gata 

Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15, 1:16, 1:30 m.fl. 

PLAN HANDLINGAR 
Detaljplanen består av: 
-plankarta med bestämmelser

Till planen hör:
- planbeskrivning 2011-03-17
- planbeskrivning ändring 2019-04-04
- genomförandebeskrivning 2011-03-17
- illustrationsplan 2011-03-17
- grundkarta 2009-03-02
- behovsbedömning
- fastighetsförteckning 2018

 
-09-27

- samrådsredogörelse 2010-08-26
- utställningsutlåtande 2011-03-17

Bes I utsdatum 
Godkännande 

Antagande 

2019-02 21 
Laga kraft 

Detaljplan för handel och 
verksamheter i Svenstorp 
Alvängen, Ale kommun, Västra Götalands län 

Upprättad 2oog-Q3-02, Reviderad 2019-04-04 2019-03-23 
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Instans 

I SBN 

Magnus Blombergsson 
Verksamhetschef Plan och bygg

Denisse Predoianu 
Planarkitekt

  granskningsutlåtande 2018-12-05-




