
 

 

      

   

   

Detaljplan för bostäder inom Skepplanda 8:4  

Ale kommun, Västra Götalands län 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 
 

ÄRENDETS HANDLÄGGNING 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-19 att uppdra åt Sektor samhällsbyggnad att påbörja 
detaljplaneläggning, genomföra samråd och granskning av området för bostadsändamål. 

Planärendet handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 
5 kap 7 §, vilket innebär att den kan antas först efter att samråd och granskning genomförts. När en 
detaljplan upprättas eller ändras skall de som har ett väsentligt intresse av detaljplanen ges tillfälle till 
samråd. Granskning har ägt rum under tiden 10 oktober till 1 november 2018 genom att 
planhandlingar utsänts till berörda sakägare, förvaltningar, myndigheter med flera. Detaljplanen 
skickades ut på en andra granskning under tiden 16 april till 9 maj 2019 då ändringar som inte 
bedömdes som obetydliga gjorts i plankartan. Under granskning 2 inkom 20 yttranden varav 15 med 
kommentar och 5 utan erinran. 

INKOMNA YTTRANDEN  
1. Länsstyrelsen    2019-05-15   kommentar 
2. Lantmäteriet   2019-05-08   ingen erinran  
3. Trafikverket    2019-04-17   ingen erinran  
4. Statens geotekniska institut (SGI)  2019-05-13   kommentar 
5. Vattenfall   2019-05-02   ingen erinran 
6. Gasoldirekt i Väst AB  2019-04-30   kommentar 
7. Göteborgs Energi AB  2019-05-09   ingen erinran 
8. Postnord   2019-06-09   kommentar 
9. Skanova   2019-05-07   ingen erinran 
10. Utvecklingsavdelningen  2019-05-02   kommentar 
11. Utbildningsnämnden   2019-05-02   kommentar 
12. Samfälligheten Garnvindans vägförening 2019-05-06   kommentar 
13. Boende på Påvels väg 4 och Odalvägen 17 2019-05-01   kommentar 
14. Boende på Påvels väg 8, 2 yttranden 2019-04-28, 2019-05-04 kommentar 
15. Boende på Påvels väg 10  2019-05-09   kommentar 
16. Boende på Påvels väg 16  2019-05-09   kommentar 
17. Boende på Odalvägen  2019-05-07   kommentar 
18. Boende på Vattenvägen 1  2019-05-09   kommentar 
19. Boende på Bärs Lid 27  2019-05-01   kommentar 

 
De framförda synpunkterna i skrivelserna citeras eller sammanfattas och kommenteras med kursiv stil 
enligt följande:  

ANTAGANDEHANDLING 
Utökat planförfarande 

2019-09-02 
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1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen anser, med stöd av SGI:s yttrande, att frågan om stabilitet ska utredas ytterligare. 
Noterar att detta även har medgetts av kommunen i planbeskrivningen. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet med avseende på geoteknik måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av 
Länsstyrelsen. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL 
Geoteknik 
Hänvisar till SGI som skriver i sitt yttrande, ”Sammanfattningsvis kvarstår det att studera hur stabiliteten 
påverkas av en ogynnsam portryckssituation som kan uppkomma inom bebyggelsens förväntade livslängd”. 

I planbeskrivningen står det också att ” Den kompletterade utredningen och föreslagna åtgärder utifrån den 
kommer stämmas av med SGI och Länsstyrelsen innan planens antagande”. 

Länsstyrelsens instämmer i SGI:s synpunkter. 

Råd enligt PBL och MB 
Länsstyrelsen hänvisar Lantmäteriet och Trafikverket som inte har något att erinra.  

Länsstyrelsens yttrande finns i sin helhet i bilaga 1. 

Kommentar 
Efter granskningen har den geotekniska utredningen kompletterats med portrycksprognos. Resultatet av utredningen 
har stämts av med SGI och Länsstyrelsen via e-post 2019-06-26. Länsstyrelsen har 2019-09-02 svarat att de 
instämmer i SGI’s bedömning, se även svar till SGI (nr 4). 

Utifrån resultatet kvarstår samma rekommendationer som tidigare, därför kvarstår samma planbestämmelse om 
markbelastning som tidigare.  

2. Lantmäteriet 

Har inget att erinra. 

Kommentar 
Noteras. 

3. Trafikverket 

Noterar att trafikutredningen utgår från ett scenario där fordonsrörelserna beräknas utifrån 24 
lägenheter och inte 36 som det står i planbeskrivningen. Detta påverkar dock inte Trafikverkets 
bedömning. 

Trafikverket har inget att erinra. 

Kommentar 
Noteras. 
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4. Statens geotekniska institut (SGI) 

Hänvisar till yttrande i granskning 1 och dialog mellan kommunens geotekniska konsult och SGI som 
skett efter granskningen. SGI bedömer att föreslagna kompletteringar i föregående yttrande avseende 
behov av avancerade laboratorieförsök inte längre är aktuell, men anser att områdets hydrogeologiska 
förutsättningar behöver studeras vidare. SGI välkomnar att detta enligt planbeskrivningen kommer att 
genomföras inför planens antagande. 

Sammanfattningsvis kvarstår det att studera hur stabiliteten påverkas av en ogynnsam 
portryckssituation som kan uppkomma inom bebyggelsens förväntade livslängd. I övrigt har SGI inga 
synpunkter på planförslaget.  

Kommentar 
Efter granskningen har den geotekniska utredningen kompletterats med portrycksprognos. Resultatet av utredningen 
har stämts av med SGI och Länsstyrelsen via e-post 2019-06-26. SGI har 2019-08-22 svarat att den kompletterade 
utredningen motsvarar det SGI har efterfrågat, och att de inte har några kvarstående synpunkter på planförslaget. 

Utifrån resultatet kvarstår samma rekommendationer som tidigare, därför kvarstår samma planbestämmelse om 
markbelastning som tidigare.  

5. Vattenfall 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför inget att erinra. 

Kommentar 
Noteras. 

6. Gasoldirekt i Väst AB 

Uppmanar till att ta noga hänsyn till säkerhetsavstånden till gasolfyllningsanläggningen.  

Kommentar 
Noteras. 

7. Göteborgs Energi AB 

Göteborg Energi uppmanar till försiktighet vid schaktning och betonar vikten av korrekt utmärkning 
av befintliga kabelstråk samt påminner om ersättningsskyldighet vid skada. 

Göteborg Energi Fjärrvärme 
Anser att synpunkter i samrådet har beaktats på ett mycket bra sätt. Inga nya synpunkter. 

Göteborg Energi GothNet AB 
Har inget ytterligare att tillägga. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras och vidarebefordras till exploatören. 

8. Postnord 

Om det är villor eller radhus som skall byggas, så är det viktigt att redan i planeringsfasen göra plats 
för lådsamlingar, som Post- och Telestyrelsen nu anger som standard i nybyggda områden.  
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Kommentar 
De nya bostäder som ska byggas blir flerbostadshus, detta regleras med planbestämmelse B1. I det område som omfattas 
av bestämmelsen B2 - en- och tvåbostadshus, finns tre befintliga villor. Inga nya villor eller radhus planeras. 

9. Skanova 

Meddelar att det inte finns något att invända mot planförslaget. 

Kommentar 
Noteras. 

10. Utvecklingsavdelningen 

Hållbart resande 
Anser att planen på ett mycket bra sätt lyfter frågan om hållbart resande och möjligheter till att 
påverka de boende genom utformning, begränsat antal utfarter, separat gång- och cykelväg och 
kollektivtrafikkort till de boende. 

Förnyelsebar energi 
Anser att planbeskrivningen bör innehålla ett avsnitt om förnyelsebar energi. Byggnaders placering 
och tak bör alltid utformas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för solenergiproduktion. 

Social hållbarhet och trygghet 
Lyfter utformningsfrågor som påverkar tryggheten i området, såsom synlig placering av parkeringar 
och cykelställ, låsning av entréer och utformning av belysning, inklusive gatubelysning. 

Anser att det är positivt att området ligger nära både förskola och grönområden. 

Kommentar 
Planbeskrivningen innehåller ett avsnitt om förnyelsebar energi under rubriken Uppvärmning på sidan 24, och 
kompletteras under rubriken El på samma sida. Planen reglerar redan att nya tak ska utformas med sadeltak med 
18-36 graders lutning, vilket är lämpligt för solenergiproduktion. 

Utformningsfrågor rörande trygghet kan inte regleras i detaljplanen. Synpunkterna skickas vidare till exploatören för 
beaktande vid planens genomförande. Gatubelysningen i området har nyligen bytts ut.  

11. Utbildningsnämnden 

Anser att planerad bebyggelse har liten påverkan på förskolor och skolor, men påpekar att befintliga 
förskolor i Skepplanda inte kan täcka behovet av förskoleplatser, vilket innebär att plats erbjuds på 
andra orter i kommunen. 

Påpekar att om det sker en ökning av befolkningen i Skepplanda enligt framräknad prognos finns det 
risk att Garnvindeskolan inom några år inte kan ta emot alla elever.  

Anser att det är positivt med en tre meter bred separat gång- och cykelbana längs Påvels väg samt att 
antal utfarter begränsas för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Ser också positivt på att 
exploatören åläggs att bekosta förbättring där den primära skolvägen korsar Odalvägen. 

Kommentar 
Om utbildningsnämnden ser att behov av fler förskole- och skolplatser i Skepplanda, utifrån befolkningsprognosen och 
den aktuella planen, behöver nämnden anmäla behovet till beredningsgruppen för lokaler.  
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12. Samfälligheten Garnvindans vägförening 

Framhåller vikten av att man beaktar Lantmäteriets tidigare yttrande angående eventuell 
felredovisning av utbredningen av gemensamhetsanläggningen Skepplanda ga:6 i Lantmäteriets 
registerkarta. Anser att om det råder oklarheter om utbredningen av det område som tillhör ga:6 
måste detta klaras ut före det att detaljplanen antas. 

Kommentar 
Skepplanda GA:6 utbredningsområde bedöms inte påverka detaljplanens syfte. Skulle det visa sig att det vid 
kommande omprövning av gemensamhetsanläggningen är oklart vilket område som belastas av 
gemensamhetsanläggningen görs en översyn av detta i omprövningen. Alla frågor som berör gemensamhetsanläggningen 
tas då i en gemensam förrättning.  

13. Boende på Påvels väg 4 och Odalvägen 17 

Påpekar att Odalvägen, Påvels väg och viss bit av Fyrbyggarvägen har som hela området begränsat 
axeltryck och hastighetsbegränsning till 30 km/tim. Under byggnationstiden kommer ovan nämnda 
gator att belastas med ett antal tunga transporter. Då gatorna och fastigheterna utmed dessa ligger på 
lera, vidarebefordras skakningar och vibrationer till fastigheterna med sättningar och eventuellt andra 
skador på dessa.  

Hänvisar till planhandlingarna där det anges att exploatören ansvarar för eventuella skador på 
omgivande fastigheter och gator. Undrar om kostnader för eventuella skador ingår i ansvaret. 

Önskar att kommunen omgående gör besiktning och mätningar på fastigheterna utmed dessa gator 
för att dokumentera situationen före byggtiden och jämföra detta med mätningar efter att 
byggnaderna färdigställts. 

Anledningen till synpunkten är att under byggtiden med gatubelysningen i området har det 
förekommit ”tung trafik” med grävmaskiner och lastbilar. Boende bedömer att detta har varit i 
betydligt mindre skala än vad bygget med 8:4 kommer att bli, men konstaterar att sättningar redan 
skett på Odalvägen. 

Kommentar 
Gällande trafikregler såsom hastighets- och axeltrycksbegränsningar gäller även för byggtrafik. Inför byggskedet kommer 
trafiken till- och från byggarbetsplatsen att planeras för att gå så smidigt som möjligt och för att orsaka så lite 
störningar som möjligt utifrån platsens förutsättningar. Inför byggstart kommer Alebyggen genomföra besiktningar på de 
fastigheter som ligger i direkt anslutning till planområdet och som därmed kan påverkas av markarbetet i samband med 
byggnationen (se bild på sida 11). Längs de gator där transporterna kommer gå avser Alebyggen ordna 
vibrationsbevakning i vissa punkter för att mäta vibrationerna från transporterna.  

Eventuella skador som uppkommer på grund av arbetet inom byggarbetsplatsen är exploatörens ansvar, liksom 
kostnader som eventuella skador medför.  

14. Boende på Påvels väg 8 

Yttrande 1: 
Anser att ny belysning på Påvels väg är jättebra, men att huset gungar när grävmaskinen kör förbi. 
Undrar hur det blir med eventuella sprängningar och större maskiner under byggtiden, och vem som 
är ersättningsskyldig vid eventuella sättningar och skador. Undrar även hur de kan bevisa att skador är 
nya. 
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Yttrande 2: 
Hänvisar till ortsutvecklingsmöte i Skepplanda bygdegård där representanter från Alebyggen och 
Infrastrukturenheten var på plats. Anser att båda bollade över ansvaret för om det skulle bli 
vibrationsskador, sättningar eller andra skador på husen på Påvels väg på grund av byggnationen till 
varandra. Undrar vem som har ansvaret. Anser att fastigheterna måste besiktigas innan bygget startar. 

Kommentar 
Under byggtiden ansvarar exploatören för att skador på omkringliggande hus inte uppkommer. Inför byggstart kommer 
Alebyggen genomföra besiktningar på de fastigheter som ligger i direkt anslutning till planområdet, inklusive Påvels väg 
8 (se även bild på sida 11). Detta kommer även följas upp med besiktning efter att byggnationen är klar, vilket 
kommer visa om nya skador uppstått under byggtiden.  

Under byggtiden kommer även teknik för att bevaka vibrationer användas. Det innebär att en varningssignal skickas 
till entreprenören direkt om vibrationer från byggarbetsplatsen riskerar att överstiga gränsvärden. Arbetet stoppas då 
omedelbart och åtgärder för att minska vibrationerna genomförs innan arbetet fortsätter.  

15. Boende på Påvels väg 10  

Anser att ett kontrakt ska skrivas mellan Ale kommun och alla berörda villaägare om bygget 
genomförs, med husbesiktning av en opartisk besiktningsman där marken och grunden besiktigas. 
Anser att Ale kommun ska stå för all kostnad för husgrunder som spricker och sättningar. 

Undrar hur lösningen blir för nattarbetare som behöver sova på dagarna under byggtiden. 

Anser att det finns bättre platser i Skepplanda att bygga på. 

Kommentar 
Under byggtiden ansvarar exploatören för att skador på omkringliggande hus inte uppkommer. Inför byggstart kommer 
Alebyggen genomföra besiktningar på de fastigheter som ligger i direkt anslutning till planområdet, inklusive Påvels väg 
10 (se även bild på sida 11). Detta kommer även följas upp med besiktning efter att byggnationen är klar, vilket 
kommer visa om nya skador uppstått under byggtiden. Eftersom detta är exploatörens ansvar finns ingen anledning att 
Ale kommun ska skriva kontrakt med villaägare i området.  

Gällande regler för byggarbeten ska följas inom byggarbetsplatsen. Dessa utgår från behovet hos majoriteten av 
befolkningen, det vill säga att möjligheter till sömn ska finnas nattetid. Detta innebär att det är svårt att anpassa 
byggarbete till personer som av olika anledningar har andra behov eller förutsättningar. 

16. Boende på Påvels väg 16 

Noterar att bilden på framsidan av planbeskrivningen har bytts, men anser fortfarande att bilden är 
missvisande då den inte visar hur området sluttar. Efterfrågar svar på om den första bilden var 
medvetet vald eller ett olycksfall i arbetet. 

Hänvisar till referensbild och volymstudie i planbeskrivningen och anser att båda visar plan mark, 
även för berget bakom de nya husen. Undrar varför? 

Hänvisar till solstudien och konstaterar att de nya bostäderna endast kommer ha sol i fönstren mot 
Påvels väg under tiden maj till augusti på sen eftermiddag/kväll. Ifrågasätter om detta är en god 
boendemiljö. 
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Undrar om förslaget att exploatören ska förse boende i den tillkommande bebyggelsen med busskort 
är något som övriga boende i Skepplanda kan ta del av eller om det endast gäller sakägare? 

Hänvisar till stycken i planbeskrivningen och konstaterar att det i texten läggs stor vikt på god 
utemiljö. Ifrågasätter detta med hänvisning till mått framför bebyggelsen och att angivna mått saknas 
för ytan bakom husen, samt att första våningen inte kommer ha någon utemiljö alls då våningen 
måste bli en suterrängvåning.   

Påstår att man har valt att bygga på ett markområde som inte ger någon möjlighet att bygga en god 
boendemiljö. Upplever att marken gungar när grävmaskin passerar då man nu byter ut 
belysningsstolparna i området. Fruktar ett jordskred vid kommande eventuella pålningsarbeten. 

Anser att byggnaderna kommer beröva boende den estetik det innebär att kunna se ängen grönska. 

Hänvisar till rubriken Ansvarsfördelning i planbeskrivningen, undrar vem som ansvarar för om 
befintliga hus skadas. 

Hänvisar till rubriken avtal, där det talas om föravtal med exploatören och marköverlåtelseavtal. 
Tycker det är verkar egendomligt att man ska skriva ett avtal om marköverlåtelse innan detaljplanen är 
fastställd. 

Undrar också varför man inte anger att exploatören är Alebyggen. 

Kommentar 
Syftet med framsidesbilden har inte varit att visa hur området sluttar, detta är svårt att tydligt få fram i ett foto. Syftet 
har varit att ge en indikation på områdets karaktär. På grund av tidigare synpunkt byttes bilden ut till en liknande 
bild där markens lutning framkom något bättre. Ingen av bilderna är redigerade. Höjdskillnaderna beskrivs på flera 
platser i planbeskrivningen och framgår av höjdkurvorna på grundkartan och plankartan, samt i sektioner på 
illustrationskartan. 

Syftet med referensbilden är inte att visa exakt hur det kommer se ut på platsen, utan illustrera vilken typ av byggnad 
som föreslås. Volymstudien är modellerad enligt terrängen, inklusive berget bakom, men det är svårt att se 
höjdskillnader i en bild från den valda vinkeln. Syftet har inte heller varit att visa höjdskillnaderna, utan att visa 
skalan på den nya bebyggelsen i förhållande till den befintliga. Höjdskillnaderna har istället illustrerats genom sektioner 
på illustrationskartan.  

Det stämmer att fönstren mot Påvels väg har sol på eftermiddag/kväll, dessa fönster ligger mot nordväst. Dock får 
bostäderna under stor del av dagen sol från andra sidan av huset, vilket gör att de sammantaget bedöms få goda 
solförhållanden.  

Förslagen för att öka hållbart resande, exempelvis busskort till nyinflyttade, är just förslag och inget som krävs av 
exploatören. Om Alebyggen väljer att genomföra förslaget med busskort till nyinflyttade kommer det endast gälla för 
deras hyresgäster. 

Exakt hur utemiljön utformas eller hur långt från gatan husen placeras regleras inte i detaljplanen. Det bedöms möjligt 
att utforma fastigheterna så att alla boende kan få tillgång till gemensamma uteplatser.  

Inom planarbetet har geotekniska undersökningar gjorts för att säkerställa att det är säkert att bygga på platsen. 
Utredningarna har visat att marken är känslig för belastning och på grund av det har en planbestämmelse om högsta 
tillåtna markbelastning införts på plankartan. Därmed bedöms det inte finnas risk för jordskred.  
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Utsikten från fastigheten kommer i viss mån förändras vid planens genomförande. Förändringen bedöms dock inte vara 
av en omfattnings som innebär betydande olägenhet för de boende.  

Under byggtiden ansvarar exploatören för att skador på omkringliggande hus inte uppkommer. Inför byggstart kommer 
Alebyggen genomföra besiktningar på de fastigheter som ligger i direkt anslutning till planområdet, inklusive Påvels väg 
16 (se även bild på sida 11). Detta kommer även följas upp med besiktning efter att byggnationen är klar, vilket 
kommer visa om nya skador uppkommit. Under byggtiden kommer även teknik för att bevaka vibrationer användas. 
Det innebär att en varningssignal skickas till entreprenören direkt om vibrationer från byggarbetsplatsen riskerar att 
överstiga gränsvärden. Arbetet stoppas då omedelbart och åtgärder för att minska vibrationerna genomförs innan arbetet 
fortsätter.  

Ett avtal skrivs alltid med exploatören innan detaljplanen antas. Detta för att alla genomförandefrågor som berör 
detaljplaneområdet ska vara klarlagda och reglerade innan det finns en gällande detaljplan. Avtalet skrivs så att det 
upphör att gälla om detaljplanen inte antas.  

Avsikten i nuläget är att kommunen ska sälja marken till Alebyggen och att de blir exploatör. Det händer dock att 
det dröjer lång tid innan en detaljplan blir genomförd och att det av olika anledningar blir en annan exploatör än man 
trodde i planarbetet som bygger. Eftersom detaljplaner i regel gäller under lång tid skriver man därför exploatören 
istället för ett företagsnamn, som kan bli inaktuellt. 

17. Boende på Odalvägen  

Tycker det är konstigt att boende i området som inte bor på Påvels väg inte blivit informerade om 
byggnationen, eftersom det är boende på Odalvägen som drabbas av mer trafik. Anser att det redan 
finns problem med trafiken idag och att det bor tillräckligt med folk i området.  

Anser att det bullrar redan idag och när tung trafik kör förbi skakar det i husen.  

Vill inte ha något bygge på Påvels väg utan bevara skogen och platsen som den är. 

Kommentar 
Utskick har skett till boende i direkt anslutning till planområdet. Samrådet kungjordes i Alekuriren och 
Göteborgsposten samt anslogs på kommunens digitala anslagstavla. Båda granskningarna har kungjorts i Alekuriren. 
Vid samråd och granskningar har all planhandlingarna funnits tillgängliga på kommunens hemsida, kommunkontoret 
i Alafors och Skepplanda bibliotek. 

En trafikutredning har tagits fram i planarbetet. Utredningen visar att gatunätet har kapacitet för den tillkommande 
trafiken. Tillkommande bebyggelse bedöms inte medföra en sådan trafikökning som innebär att gällande riktvärden för 
bullernivåer riskerar att överskridas.  

18. Boende på Vattenvägen 1 

Är oroliga för vad som händer i marken vid byggnationen då markförhållandena är dåliga på grund av 
lera och flytsand i området. Känner av vibreringar i huset när arbetsfordon kör på Påvels väg. Påpekar 
att det kommer bli fler fordon vid byggnationen. Vill ha besiktning på huset om det blir byggnation. 

Vill inte ha arbetsbodar stående vid gamla pumphuset. 

Anser att det är mindre lämpligt att bygga bostäder på dessa tomter där solen bara når fram en liten 
del av året. 
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Kommentar: 
Under byggtiden ansvarar exploatören för att skador på omkringliggande hus inte uppkommer. Inför byggstart kommer 
Alebyggen genomföra besiktningar på de fastigheter som ligger i direkt anslutning till planområdet, inklusive 
Vattenvägen 1(se även bild på sida 11). Detta kommer även följas upp med besiktning efter att byggnationen är klar, 
vilket kommer visa om nya skador uppkommit. Under byggtiden kommer även teknik för att bevaka vibrationer 
användas. Det innebär att en varningssignal skickas till entreprenören direkt om vibrationer från byggarbetsplatsen 
riskerar att överstiga gränsvärden. Arbetet stoppas då omedelbart och åtgärder för att minska vibrationerna genomförs 
innan arbetet fortsätter.  

Var arbetsbodar kommer ställas upp avgörs i ett senare skede. Kommunen kan inte lova att arbetsbodar inte ställs upp 
vid gamla pumphuset då antalet platser det är möjligt att placera bodarna i området är begränsat.  

I mars och september (vår- och höstdagjämning) nås de nya husen enligt solstudien av solljus från ca kl. 11 tills solen 
går ner. Detta bedöms ge en god boendemiljö.  

19. Boende på Bärs Lid 27 

Yrkande:  
- Att detaljplan ändras i enlighet med yttrandet avseende huvudmannaskap. Önskar att allmän 

plats gata och park får kommunalt huvudmannaskap. 

- Att ändring av detaljplan 507 och 512 också får ändrade administrativa bestämmelser i 

samband med ändringen av dessa båda planer pga utställd detaljplan, alternativt utgår redan 

reglerade områden ur den utställda detaljplanen. Reglering av samma plats i olika detaljplaner 

samtidigt är inte tillåtet. 

Hänvisar till dom från Mark- och miljööverdomstolen angående huvudmannaskap. Domen gäller en 
detaljplan där allmän plats natur planlagts med enskilt huvudmannaskap. Mark- och 
miljööverdomstolen upphävde antagandet av planen med motivet att det saknas skäl att frångå 
huvudregeln i 6 kap § ÄPBL på det sätt som planen förutsätter. 

Kommentar 
Ale kommun har beslutat att ställa om till kommunalt huvudmannaskap och har för avsikt att i framtiden ta över 
alla vägar som är enskilda i tätorterna. Beslutet består men eftersom det är ett större område det gäller för att ta över 
alla vägarna bedöms det vara en annan prövning än vad som ryms i aktuell detaljplaneprövning för 36 nya bostäder. 
Motivet för att ha enskilt huvudmannaskap i detaljplaneförslaget är att kommunen eftersträvar att få en enhetlig 
förvaltning vid ny detaljplaneläggning av vägarna. Detta bedöms vara ett särskilt skäl enligt Plan- och bygglag 
(2010:900) 4 kap 33 § i ett område där det tidigare är enskilt huvudmannaskap.  

Skulle kommunen ta över bara denna del av Påvels väg bedöms det innebära problem kring skötseln av vägen, varav ett 
helhetsgrepp kring övertagandet av vägarna eftersträvas genom en särskild detaljplaneprövning. Alla vägföreningens 
vägar övertas då vid samma tidpunkt. 

Domen som hänvisas till bedöms inte jämförbar med aktuell detaljplan, bland annat på grund av att den berörde 
planläggning av naturmark. Den naturmark som ingår i den aktuella detaljplanen kommer ha kommunalt 
huvudmannaskap. Enligt gällande plan- och bygglagen kan kommunen i detaljplan ange att huvudmannaskapet ska 
vara enskilt om det finns särskilda skäl. Kommunen har redovisat skälen i planbeskrivningen.  

De delar av detaljplan 507 och 512 som ingår i den nu aktuella detaljplanen upphör att gälla då den nya planen 
vinner laga kraft. Det behövs ingen ändring i de äldre planerna för detta och endast den nya planen kommer gälla inom 
dessa områden. Områdena blir alltså inte reglerade i olika detaljplaner samtidigt.  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/huvudmannaskap/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/huvudmannaskap/
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SAMMANFATTNING 
Inkomna synpunkter har endast föranlett redaktionella korrigeringar och förtydliganden i 
planbeskrivningen. Redaktionella korrigeringar har även gjorts på plankartan. 

Övriga förändringar: 

• Bestämmelsen B2 förtydligas till Bostäder, en- och tvåbostadshus. 

Synpunkter som inte har tillgodosetts: 

• Ändring från enskilt till kommunalt huvudmannaskap för allmän plats GATA och PARK. 

• Att Skepplanda GA:6 utbredningsområde utreds. 

• Att kommunen ska genomföra besiktningar på fastigheter och skriva avtal med villaägare i 

området. 

• Att inte bygga på platsen. 

De som inte fått sina synpunkter i samråd och/eller granskning tillgodosedda:  

Garnvindans vägförening 
Fastighetsägare Skepplanda 2:22  
Fastighetsägare Skepplanda 2:314  
Fastighetsägare Skepplanda 3:22  
Fastighetsägare Skepplanda 2:54  
Fastighetsägare Skepplanda 2:65  
Fastighetsägare Skepplanda 2:71  
Fastighetsägare Skepplanda 2:76  
Fastighetsägare Skepplanda 3:91  
Fastighetsägare Skepplanda 3:92  
Fastighetsägare Skepplanda 3:93  
Fastighetsägare Skepplanda 3:94  
Fastighetsägare Skepplanda 3:95  
Boende på Påvels väg 4 och Odalvägen 17  
Boende på Odalvägen 11  
Boende på Odalvägen  
Boende på Bärs Lid 27  
Person utan angiven adress  
Namninsamling med 63 namn 
 

Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg 

Alafors 2019-09-02 

 

……………………………………… …………………………………… 

Kajsa Reimers   Helena Rengemo 
Planchef    Planarkitekt 
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Illustration av fastigheter som kommer besiktigas av Alebyggen 
 

 

Fastigheter som kommer för- och efterbesiktigas markerade med grönt. Svart streckad linje markerar planområdesgränsen. 

 



granskningsyttrande
2019-05-15

Diarienummer
402-15831-2019

Sida
1(2)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Saeid Erfan

Arkitekt
010-224 47 94

Saeid.Erfan@lansstyrelsen.se

Ale kommun
Sektor samhällsbyggnad
plan@ale.se

Förslag till detaljplan för del av Skepplanda 8:4 m.fl. i Ale 
kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2018-10-08 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Om ärendet
Enligt granskningshandlingen är syftet med planförslaget att ”skapa 
möjlighet för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Bebyggelsen 
begränsas genom dels utnyttjandegrad och dels andel hårdgjord yta då 
planområdet har stor betydelse för hantering av dagvatten inom orten. 
Syftet är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till natur- och 
rekreationsområdet söder om planen”. Ärendet har redan varit på 
granskning och Länsstyrelsen lämnade ett granskningsyttrande daterat 2018-
11-09 med diarienummer 402-36707-2018.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).

Länsstyrelsen anser, med stöd av SGI:s yttrande, att frågan om stabilitet ska 
utredas ytterligare. Detta har även medgetts av kommunen i 
planbeskrivningen. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet med 
avseende på geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av 
Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas 
för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla 
lagstiftningens krav.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:plan@ale.se
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26


granskningsyttrande
2019-05-15

Diarienummer
402-15831-2019

Sida
2(2)

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL

Geoteknik
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande, daterat 2019-05-
13, som bifogas i sin helhet. SGI skriver i sitt yttrande, 
”Sammanfattningsvis kvarstår det att studera hur stabiliteten påverkas av 
en ogynnsam portryckssituation som kan uppkomma inom bebyggelsens 
förväntade livslängd”.

I planbeskrivningen står det också att ” Den kompletterade utredningen och 
föreslagna åtgärder utifrån den kommer stämmas av med SGI och 
Länsstyrelsen innan planens antagande”.

Länsstyrelsens instämmer i SGI:s synpunkter. 

Råd enligt PBL och MB 
Lantmäteriets synpunkter
Lantmäteriet har lämnat ett yttrande daterat 2019-05-08 som bifogas i sin 
helhet. Lantmäteriet har inget att erinra. 

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2019-04-17 som bifogas i sin 
helhet. Trafikverket har inget att erinra. 

Ärendet har beslutats av chefen för Plan- och byggfunktion Nina-Kiani 
Janson efter föredragning av arkitekt Saeid Erfan. Vad som angivits ovan 
gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan 
olika framförda synpunkter.

Nina Kiani-Janson
                                                                            Saeid Erfan                                                  
                                                                                                                                                                                 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttranden till Länsstyrelsen från Trafikverket daterat 2019-04-17 och 
yttrande från Lantmäteriet daterat 2019-05-08 samt yttrande från SGI daterat 2019-
05-13.

Kopia (utan bilaga) till:
Trafikverket och Lantmäteriet samt SGI

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2


Vår referens / Regionkontor Göteborg

David Schälin

Datum

2019-05-13

Ert datum

2018-04-16

Ale kommun

planfSjale.se

Beteckning

5.2-1801-0095

Er beteckning

PLAN.2017.2

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Detaljplan för bostäder inom Skepplanda 8:4 m.fl., Ale kommun

Yttrande över granskningshandling

Statens geotekniska institut (SGI) har från Ale kommun erhållit rubricerad detaljplan med begäran om
yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion.

Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. SGI har

tidigare i både samråds och granskningsskedet lämnat synpunkter på planförslaget. Yttrandena är daterat
2018-02-15, 2018-11-05, dnr enligt ovan.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.
Bebyggelsen begränsas genom dels utnyttjandegrad och dels andel hårdgjord yta då planområdet har
stor betydelse för hantering av dagvatten inom orten. Syftet är också att säkerställa allmänhetens

tillgänglighet till natur- och rekreationsområdet söder om planen.

Underlag:

Planbeskrivning med tillhörande plankarta upprättad av Ale kommun, daterad 2019-04-1 l

Granskningsutlåtande Ale kommun, daterat 2019-04-1 l

SGI:s ställningstagande

I yttrande, daterat 2018-11-05, över granskningshandling framförde SGI följande synpunkt beträffande
området stabilitet (kursivt):

Beräkningsresultat visar att stabiliteten i sektion D är tillfredsställande förutsatt att tillåten marklast
begränsas till 5 kPa likt den tidigare versionen av utredningen. I sektion C däremot visar beräknings-

resultaten att säkerheten inte uppfyller erforderlig säkerhets f aktör för detaljerad utredning. Konsulten
har i utredningen istället jämfört resultatet i sektion C mot kravet för fördjupad utredning och utifrån
dessa gränsvärden bedömt att stabiliteten är tillfredsställande. SGI anser att detta inte är ett korrekt
tillvägagångssätt då utredning inte uppfyller fördjupad utredningsnivå. För att utredning ska anses
fördjupad krävs det att hållfasthetsegenskaperna i detalj undersöks i området, dvs. att avancerade
försök har utförts, exempelvis direkta skjzrvförsök. Därtill att områdets hydrogeologiska förutsättningar
noga undersöks och beskrivs.

Innan ovanstående kompletteringar har utförts anser SGI att det inte är rimligt att använda erforderlig

säkerhets f aktör för fördjupad utredning. Detta innebär att stabiliteten i Sektion C, utifrån rådande
underlag, inte är tillfredställande. För att marken ska anses lämplig krävs det antingen
stabilitetshöjande åtgärder eller att utredningen kompletteras enligt ovan. Noteras bör att åtgärder ska

säkerställas i planen på ett planteknisk godtagbart sätt.

Statens geotekniska institut
Huvudkontor Regionkontor Göteborg
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B Bankgiro 5211-0053
581 93 LINKÖPING Postadress: 412 96 GÖTEBORG Org nr 20 21 00-0712
Tel 013-201800 Tel 031-7786560 E-post sgi@swedgeo.se
Fax 013-201914 Fax 031-7785940



^
Datum Beteckning

2019-05-13 5.2-1801-0095

SGI har efter granskning haft en dialog med kommunens geotekniska konsult avseende utredningen

omfattning och behovet av avancerade försök. SGI översände ett kompletterande svar daterat 2019-02-

11 (kursivt):

Allmänt anser SGI att det i normalfallet, med en spridning på 15-20% i odränerad skjttvhållfasthet (eu),
att det krävs direkta-försökför att minska spridning och möjliggöra nyttjandet av lägre krav på vald
erforderlig säkerhetsfaktor.

SK 3:95 är som ni beskriver nedan inte strikt i denna tolkning utan beskriver "då utvärdering av

skjuvhållfastheten är osäker, utförs kompletterande direkta skjuvförsök". Utförandet av direkta
skjnvförsök är således inget måste för att uppnå fördjupad detaljeringsnivå enligt SK rapport 3:95, likt
det som ni beskriver nedan. Gå det att visa med övriga metoder att spridningen i jordens

skjtfvhållfasthet är i nivå med kraven för fördjupad utredning anser vi att det är rimligt att
säkerhets faktorn för fördjupad nivå kan nyttjas. Som ni skriver nedan är spridning i sektion C liten och
er bedömning är att utvärdering inte är att betrakta som osäker. SGI delar den bedömning i detta fall.

Beträffande de hydrogeologiska förutsättningar anser SGI att fortsatt saknas en 'bedömning avseende
maximala portryck och hur en maximal portrycksnivå, som kan uppkomma inom bebyggelsen

förväntade livslängd, påverkar stabiliteten. SGI anser att säkerheten för bebyggelse ska vara fullgod
även om ett ogynnsamt portryck uppstår och detta är inte tydliggjort i utredningen. Vi ser ett behov att

komplettera utredning förslagsvis med en prognostisering av maximala nivåer och en

känslighets analys.

Med ovanstående bedömning anser SGI att föreslagna kompletteringar i föregående yttrande beträffande
behovet av avancerade laboratorieförsök inte längre är aktuell. Vi anser dock att områdets

hydrogeologiska förutsättningar vidare behöver studeras. Enligt planbeskrivningen kommer en
kompletterande analys att genomföras i det fortsatta planarbetet och presenteras inför planens

antagande, vilket SGI välkomnar.

Sammanfattningsvis kvarstår det att studera hur stabiliteten påverkas av en ogynnsam portryckssituation

som kan uppkomma inom bebyggelsens förväntade livslängd. I övrigt har SGI inga synpunkter på
planförslaget.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

Planenheten

Planstöd

^aUHti
David Schälin

2(2)
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Anna Franzon  

Lantmäteriet, Fastighetsbildning POSTADRESS: 801 82 Gävle 

BESÖKSADRESS: Kilsgatan 4, Göteborg TELEFON: 0771-63 63 63 

E-POST lantmateriet@lm.se, INTERNET: www.lantmateriet.se 

 

YTTRANDE 
2019-05-08 

Dnr LM2019/005595 

 Ale kommun 
plan@ale.se 

Detaljplan för bostäder inom Skepplanda 8:4 m.fl. i Ale 
kommun 

Ert ärende: PLAN.2017.02 

 

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 
2019-04-11) har följande noterats: 

 
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar 
och har inget att erinra. 

 

För Lantmäteriet 

Anna Franzon 

Anna Franzon 
förrättningslantmätare 

Kopia till: 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
vastragotaland@lansstyrelsen.se

 



Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2019/48358 2019-04-17 

Kommunens ärendenummer Sidor 

PLAN.2017.2 

Länsstyrelsens ärendenummer 

402-3654-2018 

1(1) 

 

Trafikverket 

411 04 GÖTEBORG 

Besöksadress: Vikingsgatan 2-4 

 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Martin von Schéele 

Samhällsplanering 

Direkt: 010-123 03 59 

Martin.von-scheele@trafikverket.se 
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Ale kommun 

plan@ale.se  

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

 

Trafikverkets yttrande gällande en andra granskning av detaljplan 
för bostäder på fastighet Skepplanda 8:4 m.fl., i Ale kommun 

 

 

Ärendet 

Trafikverket har tagit del av ovan rubricerat ärende. 

 

Tidigare samråd 

Trafikverket har i tidigare samråds- och granskningsskeden yttrat sig: 2018-02-07, (TRV 

2018/10872) samt 2018-10-25, (TRV 2018/111102) och hade då inga synpunkter. De 

tillkommande fordonsrörelserna kunde inte anses medföra någon betydande försämring 

av framkomligheten på den statliga anläggningen. 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket noterar att Trafikutredning utgår från ett scenario där fordonsrörelserna 

beräknas utifrån 24 lägenheter och inte 36 som det står i planbeskringen. Detta påverkar 

dock inte Trafikverkets bedömning. 

Trafikverket har därmed inget att erinra i granskningen.  

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Martin von Schéele    

Biträdande Samhällsplanerare   
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