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PLANBESKRIVNING – TILLÄGG FÖR
ÄNDRING AV DETALJPLAN
Planbeskrivningen är till för att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd och att redovisa
de syften och förutsättningar planen har. Den redogör också för organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Organisatoriska frågor
Planärendet handläggs enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900)
5 kap. 6 § och efter följande preliminära tidplan:
Sommar/höst 2020
Vinter 2021

Samråd och granskning
Beslut om antagande i Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplanen vinner laga kraft våren 2021 om inget oförutsett inträffar och ingen överklagar planen.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, SBN § 39, 2018-03-29, PLAN.2017.26 att påbörja
detaljplanläggning för reglering av fastigheter i enlighet med de verkliga förhållandena på platsen
inom 5 år samt uppdrog åt sektor samhällsbyggnad att lägga ärendet till produktionsplanen för
planärenden.
När detaljplanearbetet påbörjades ansåg planenheten att det var lämpligt att göra en ändring av
gällande detaljplan 470 inom Starrkärr 4:60 m.fl. istället för att påbörja en ny detaljplanläggning. En
ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den
aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny
plan. I denna plan anser planenheten att det är mer lämpligt att anpassa gällande detaljplan till hur
det ser ut på plats i verkligheten än att skapa en ny plan. Genomförandetiden för gällande detaljplan
470 gick ut 2019-07-16.
Förslaget innebär att gällande detaljplan 470 ändras inom fastigheten Starrkärr 4:60 m.fl. så att den
överensstämmer med de verkliga förhållandena på platsen för att möjliggöra en ändamålsenlig
fastighetsbildning. Detta innebär bland annat att gång- och cykelvägen på Garverivägen i gällande
detaljplan ändras till lokalgata, så som det ser ut i verkligheten. Reglering av fastigheter i enlighet
med de verkliga förhållandena på platsen skulle innebära en möjlighet att sälja kommunal mark till
intressenter och därmed en förbättrad möjlighet att skapa en god bebyggd miljö då
centrumutveckling i Älvängen gynnas genom ett varierat utbud av verksamheter.
Planarbetet påbörjades med begränsat standardförfarande enligt PBL (2010:900). Samråd har ägt
rum under tiden 2020-07-08 – 2020-08-31 genom att planhandlingar utsänts till berörda sakägare,
förvaltningar, myndigheter m.fl. Under samrådstiden kom synpunkter in som gjorde att planen
fortsättningsvis behövde bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen handläggs nu med
standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 6 §.
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Efter samrådet har planförslaget justerats och skickats ut för granskning under perioden 2020-1117 – 2020-12-01.

Syfte
Planarbetet syftar till att ändra gällande detaljplan 470 så att den överensstämmer med de verkliga
förhållandena på platsen och för att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsbildning.

Ändringens läge och areal
Ändringen sker inom fastigheten Starrkärr 4:60 m.fl. som är belägen i centrala Älvängen mellan
Svenstorpsvägen och Garverivägen. Planområdet har ett centralt och lättillgängligt läge med god
tillgång till kollektivtrafik. Området är cirka 0,9 hektar stort och utgörs av ett grönområde samt en
mindre grusplan som allmänheten nyttjar som parkering utan tillstånd. Marken ägs av kommunen.

Ortofotot visar fastigheten Starrkärr 4:60 m.fl. som omfattas av ändringen

Planens förenlighet med miljöbalken
Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Miljömål
Nedan görs en kortfattad redovisning av de kommunala miljömål som är relevanta för den aktuella
planeringen och som finns redovisade i kommunens översiktsplan, Ale ÖP07, och
Naturvårdsprogram.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
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Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Reglering av fastigheter i enlighet med de verkliga förhållandena på platsen skulle innebära en
förbättrad möjlighet att skapa en god bebyggd miljö då centrumutvecklingen i Älvängen gynnas.
Planerad bebyggelse kan även fungera som bullerdämpande för befintlig bebyggelse.

Begränsad klimatpåverkan
Planområdet har ett centralt och lättillgängligt läge med god tillgång till kollektivtrafik. Förslaget
innebär att befintlig markanvändning förblir kvar för att gynna centrumutveckling på gång- och
cykelavstånd från pendeltågstationen, vilket är en viktig aspekt utifrån kommunens klimat- och
energimål.

Gällande översiktsplan
Ale kommuns gällande översiktsplan, Ale ÖP07 antogs av kommunfullmäktige i september 2007.
Enligt översiktsplanen är området som ändringen berör delvis planerad för en vägkorridor och
området är inom pågående planering för verksamheter. Översiktsplanens intentioner har fastlagts i
gällande detaljplan 470 för området. Ale ÖP07 bedöms dock som inaktuell och ger därför inte
något tydligt stöd i detaljplanearbetet.
Arbete med en ny översiktsplan har påbörjats och även en fördjupning av översiktsplanen för
Älvängen, FÖP Älvängen har påbörjats.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan 470 medger för aktuellt område byggnation av lokaler för småindustri, handel
och kontor. Området ansluter till lokalgator, en vändplats samt gång- och cykelväg. Detta regleras
genom att byggnader för småindustri, handel och kontor ska placeras minst 6 meter från lokalgator,
vändplats och cykelväg (regleras genom prickad mark). Vid vändplatsen gäller utfartsförbud samt
att försiktighet ska vidtas vid uppfyllnader och markbelastningar i enlighet med vad
byggnadsnämnden för varje tomt prövar lämpligt. Gällande detaljplan möjliggör även en in- och
utfart från Garverivägen (vid föreslagen vändplats i detaljplan) till Svenstorpsvägen. Högsta
byggnadshöjd regleras till 7 meter och detaljplanen reglerar även tillgänglighet för allmänna
underjordiska ledningar genom prickad mark och egenskapsbestämmelsen u.
I gällande detaljplan ligger cykelväg, belysningsstolpar och dagvattenbrunnar på kvartersmark.
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FÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Ändring i PLANKARTA

Förslag till detaljplan 470.
Rödmarkerat område illustrerar
det område som omfattas av
ändringen.
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Rödmarkerat område inom detaljplan 470 (se karta på föregående sida) omfattas av ändringen, det
vill säga fastigheten Starrkärr 4:60 m.fl.
Förslaget innebär att befintlig mark-användning blir kvar för att gynna centrumutveckling på gångoch cykelavstånd från pendeltåg-stationen. Gällande detaljplan har markanvändningen JmHK –
små-industri, handel och kontor. Idag är planbestämmelsen Z – verksamheter en adekvat användning för
att nå planens mål och syfte, det vill säga icke störande verksamheter. Bestämmelsen Z användes
inte när planen gjordes då det inte fanns med i det allmänna rådet. Planbestämmelsen Z verksamheter har därför lagts till i plankartan med syfte av att göra planen mer flexibel.
Med anledning av en möjlig exploatering för idrottsändamål i planområdet har den högsta
byggnadshöjden i gällande detaljplan ändrats till nockhöjd inom den nordöstra delen av
planområdet. Denna har höjts från en byggnadshöjd på 7 meter till en nockhöjd på 11 meter. För
att förhindra en rak fasadutformning på 11 meter inom planområdet har en utformningsbestämmelse för sadeltak och en planbestämmelse som reglerar takvinkel lagts till i plankartan. På
fastigheten Starrkärr 4:60 har en takvinkel mellan 14 – 22 grader reglerats och på fastigheten
Svenstorp 1:5 har en takvinkel mellan 7 – 14 grader reglerats. Syftet med reglering av mindre
takvinklar på fastigheten Svenstorp 1:5 är att möjliggöra för idrottsändamål med särskilda krav
gällande spelhöjder.
För att säkerställa en fasadgestaltning som är inbjudande för centrala Älvängen har två
utformningsbestämmelser lagts till i plankartan som reglerar en varierad fasadgestaltning och
inbjudande, tydliga byggnadsentréer.

1. Planerad padelhall i Sigtuna (Turako)

3.Industribyggnad i Silkeborg (Aarstidernes Arkitekter)

2. Industribyggnad i Brunna (ETTELVA)

4.Kulturcentrum i Falkenberg (FOJAB)

Inspirationsbilder. Exempel på idrottsanläggning och industribyggnader med variation i fasad.

Ändringen berör Garverivägen då den i gällande detaljplan är en gång- och cykelväg samt lokalgata
med vändplats.
I verkligheten är gång- och cykelvägen på Garverivägen en lokalgata, utan vändplats. En del av
syftet med förslaget är att ändra användningen från gång- och cykelväg till lokalgata för att
detaljplanen ska överensstämma med de verkliga förhållandena på platsen. Gatustrukturen förblir
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densamma men byggrätten blir mindre inom användningsområde betecknat med JmHKZ
(Småindustri, handel, kontor och verksamheter) eftersom Garverivägen har breddats i och med
ändringen från gång- och cykelväg till lokalgata.
Garverivägen har breddats från 6 meter till 8 meter för att dels anpassa framkomligheten för
renhållningsfordon och mindre lastbilar inom området (6,5 meter) samt för att säkerställa att
befintliga dagvattenbrunnar ligger inom allmän platsmark, det vill säga inom GATA för att göra
dem tillgängliga för kommunen att underhålla (ytterligare 1,5 meter). Eftersom gatan har breddats
för att tillgängliggöra dagvattenbrunnarna i gatumark har prickmarken minskat från 6 meter till 4
meter längs Garverivägen. Syftet med prickmarken bedöms inte ha påverkats av denna ändring då
avståndet blir densamma.
Resterande prickmark har minskats från 6 meter till en bredd på 4,5 meter.
Även vändplatsen har gjorts större för att större fordon ska få plats för vändning. Genomfarten
för bil inom området, det vill säga från Garverivägen till Svenstorpsvägen har tagits bort för att
förslaget ska överensstämma med de verkliga förhållandena på platsen. Vändplatsen har därför
flyttats österut längst in på Garverivägen. Utfartsförbud har förlängts längs hela Svenstorpsvägen.
Cykelvägen längs med Svenstorpsvägen ligger i gällande detaljplan delvis inom kvartersmark.
Cykelvägen och tillhörande dagvattendike i norra sidan av planområdet har lagts inom allmän
platsmark, i användningen GATA eftersom allmän plats är ett område som är avsett för ett
gemensamt behov. För att säkerställa att omhändertagandet av dagvatten samt ökning av framtida
översvämningar är det viktigt att ha ett system som kan ta emot en ökad mängd dagvatten.
Planbestämmelsen Dagvattendike – öppen lösning för dagvatten har därför lagts till i plankartan.
Längs Svenstorpsvägen har egenskapsbestämmelsen n1 – skyddsplantering skall finnas tagits bort då
det inte anses vara aktuellt i denna plan eftersom området inte är beläget inom riskområde för
farligt gods från E45.

Tillägg till planbestämmelser
Följande bestämmelser i den ursprungliga planen (plan 470) har lagts till:
Högsta nockhöjd är 11,0 meter
Z

Verksamheter
Byggnadens fasadgestaltning ska variera i material, textur eller färg.
Fasaden ska till viss del bestå av glas.
Entréer ska utformas med högre detaljeringsgrad eller hög andel
transparent fasad
Byggnad ska uppföras med sadeltak
Minsta respektive största takvinkel i grader

Dagvattendike

Öppen lösning för dagvatten
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Nedan illustreras skillnaderna i plankarta mellan gällande detaljplan och förslag till ändring av
detaljplan.

Gällande detaljplan 470

Förslag till ändring av detaljplan 470
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER
Trafik
Beräkningar i Capcal (ett program för beräkning av kapacitet och framkomlighet i korsningar) visar
att det inte förväntas bli några framkomlighetsproblem i korsningen Garverivägen –
Svenstorpsvägen på grund av trafikökning från planerad exploatering. Trafikutredningen (Tyréns,
2020-05-11) visar en stor marginal. Detta innebär att utifrån utredningens resultat finns det inga
hinder för att kunna genomföra planen. Inga stora åtgärder behövs heller.
I samband med trafikräkningar observerades det att en del folk parkerar norr om Svenstorpsvägen
och sedan går tvärs över gatan till köpcentret. Detta kan vara fallet även för den planerade
exploatering dvs att folk utnyttjar de befintliga parkeringsplatserna och går till de tillkommande
verksamheterna.
Utifrån resonemang ovan rekommenderar trafikutredningen att en parkeringsutredning för
Älvängens centrum utförs. Utredningen skulle kunna ge svar på bland annat om det finns möjlighet
att lösa parkeringsbehov i anslutning till planerad exploatering genom att delvis utnyttja befintliga
parkeringar i området. Antal parkeringsplatser som behöver anläggas i anslutning till planområdet
påverkar hur mycket yta som kommer finnas kvar för exploatering och detta i sin tur påverkar
trafikalstring. Ifall möjlighet att utnyttja befintliga parkeringar finns blir belastning av Garverivägen
mindre då tillkommande trafik förväntas följa dagens trafikmönster i större utsträckning. Ingen
möjlighet till samnyttjande av parkeringsplatser i området innebär ett behov av fler
parkeringsplatser i anslutning till planerad exploatering och detta innebär mindre plats för
exploatering och mindre trafikalstring. I båda fall förväntas inga problem med framkomlighet i
korsningen Svenstorpsvägen - Garverivägen.
Trafikutredningen uppmärksammar även att förbättringar av gångpassagen från parkeringsplatserna norr om Svenstorpsvägen kan utvärderas.
Parkeringsproblematiken i Älvängen centrum har inte med exploateringen av det här området att
göra. Parkeringsproblemet som finns i Älvängen centrum beror på att man har haft för få
parkeringsplatser i centrum och inte planerat för fler. De verksamheter som kommunen kommer
att sälja till bär på ansvaret att lösa den parkering som krävs inom den egna fastigheten i enlighet
med kommunens parkeringsnorm.

Geoteknik
Stabilitetsförhållanden
Beräkningar av stabiliteten har genomförts med hjälp av Geostudio SLOPE/W. Värden för
materialparametrarna för området har baserats på tidigare genomförda undersökningar för E45
och Norge/Vänernbanan utförd av WSP, och Göta Älv-utredningen utförd av SGI. Resultaten
indikerar att stabiliteten är god både för befintliga förhållanden och för planerade förhållanden med
tillkommande last för detaljplanen. Den lägsta framräknade säkerhetsfaktorn gällande båda
beräkningssektionerna för planerade förutsättningar är 2,4 för odränerat fall (kortsiktigt) respektive
2,3 för kombinerat fall (långsiktigt). Säkerhetsfaktorn enligt IEG Rapport 4:2010 ska uppfylla
kraven 1,7 – 1,5 för odränerat fall och 1,5 – 1,4 för kombinerat fall. Ändring av detaljplan bedöms
inte påverka den tidigare utvärderade stabiliteten ned mot Göta Älv.

Sättningsförhållanden
Sättningsförhållanden har utvärderats genom att beräkna spänningsförhållanden i marken med
lastpåföring av storlekarna 5, 10, 20 och 30 kN/m2 vilket motsvarar ungefärliga fyllnadshöjder på
11

ca 0,25 meter, 0,5 meter, 1 meter respektive 1,5 meter. Enligt beräkningarna klarar utvärderade
jordlager av en nettobelastning på 5 kN/m2, utan att det bidrar till större deformationer i form av
sättningar. För lastpåföringar mer än 5 kN/m2, motsvarande 0,25 m fyllnadshöjd, uppstår större
sättningar vilka utbildas över lång tid.

Geotekniska rekommendationer
Markplanering
Större fyllningshöjder än 0,25 m bör detaljstuderas och kompenseras genom exempelvis lättklinker
eller cellplast. Förändring (sänkningar) av den rådande grundvatten-/portryckssituationen innebär
även detta en tilläggsbelastning som i sin tur kan förorsaka sättningar. För att förhindra detta är det
viktigt att strömningsavskärande fyllning av ledningsgravar utförs.
Grundläggning av byggnader
Planerade byggnader inom detaljplanområdet är större byggnader för idrott och handel. Utifrån
aktuella sättningsförhållanden inom området krävs det förstärkningsåtgärder vid grundläggning av
byggnaderna. I detta fall rekommenderas pålgrundläggning som förstärkningsåtgärd.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning
Ale kommun bedömer att en ändring av gällande plan 470 inom Starrkärr 4:60 m.fl. inte leder till
betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser enligt 4
kap. 34 § i PBL (2010:900). En undersökning av betydande miljöpåverkan ska därför inte upprättas.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av
ändring av detaljplan 470 för verksamheter inom Starrkärr 4:60, del av Starrkärr 4:48 och del
av Svenstorp 1:5.
Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och
högst femton år. Begreppet ”genomförandetid” innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens
utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas av kommunen utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning för exempelvis förlorad byggrätt. Genomförandetiden kan
förnyas högst fem år i taget. Genomförandetiden för denna ändring av detaljplan är satt
till fem år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft då det är oklart hur lång tid det
kommer att dröja innan marken säljs för rätt ändamål.
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Huvudmannaskap
Detaljplanen föreskriver kommunalt huvudmannaskap. I detaljplanen anges vad som är allmän
platsmark respektive kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmänplatsmark inom
planområdet. Detta innebär att det är kommunen som inom detaljplanen ansvarar för drift och
underhåll av allmän plats (GATA) inom planområdet.

Avtal
Planavtal har tecknats mellan Ale kommun, Mark- och exploateringsavdelningen och Ale kommun,
sektor samhällsbyggnad.
Ale kommun kommer inte att teckna något markanvisningsavtal utan istället teckna köpekontrakt
med kommande fastighetsköpare.
Framtida tomtköpare ska göra en VA-anmälan till VA-enheten varpå de blir anvisade en
förbindelsepunkt och fakturerade anläggningsavgift.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
I planområdet ingår fastigheterna Starrkärr 4:60, del av Starrkärr 4:48 och del av Svenstorp 1:5.
Samtliga fastigheter ägs av Ale kommun.

Ledningsrätt
Inom detaljplaneområdet finns det ledningar för Ale El, Göteborg Energi, IP-Only, Skanova och
Ale kommun. Eventuellt säkerställande av icke kommunala ledningars bestånd genom ledningsrätt,
servitut eller nyttjanderätt ansvarar och bekostar respektive ledningsägare. Bildande av ledningsrätt
sker genom lantmäteriförrättning.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Ale
kommun, mark- och exploateringsavdelningen, ansöker om och bekostar erforderlig
lantmäteriförrättning innehållande avstyckning och eventuell fastighetsreglering samt
ledningsrätt för de kommunala ledningarna.

Ekonomiska frågor
Ansvars- och kostnadsfördelning
Kommunen
Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av allmänplats gata som även innefattar
tillhörande dike och belysning. Kommunen kommer att ansöka om och bekosta
lantmäteriförrättning för att stycka av två fastigheter och eventuellt fastighetsreglera mark samt
säkra el till belysningen genom ledningsrätt.
Kommunen kommer att erhålla intäkter genom ny bebyggelses anläggningsavgift till det
kommunala VA-nätet enligt gällande taxa.
13

Kommande tomtköpare

Respektive tomtköpare svarar för kostnader inom den egna kvartersmarken samt anläggningsavgifter för vatten-, spill- och dagvatten, fiber mm. Respektive tomtköpare kommer att få betala
elanslutning enligt schablonavgift till Ale El.

Ale El
Ale El står för alla kostnader för material för sina eventuella arbeten gällande utbyggnad av elnät,
ökad transformatoreffekt, nya ledningar och kabelskåp osv.

Övriga anläggningar
Respektive nätägare ansvarar för genomförande och skötsel av elanläggningar, bredband, värmeoch teleanläggningar.

Ledningsägare
Ledningsägare kan få kostnader för eventuell fastighetsbildning för att fastighetsrättsligt trygga sina
ledningar.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Svenstorp 1:114 och Svenstorp 1:154
Det som tidigare var utlagt som gång- och cykelväg i detaljplan kommer i detta förslag att istället
bli gata som driftas och underhålls av kommunen. Gatan och vändplatsen där infarten skulle
ansluta mot Göteborgsvägen är i detta förslag ändrad så att det blir en vändplats längst in på
Garverivägen utan bilanslutning mot Göteborgsvägen. De tillkommande verksamheterna kommer
även de att ha in-/utfart mot Garverivägen.

Starrkärr 4:36, Starrkärr 4:10 och Starrkärr 1:42
Trafiken från Garverivägen kommer att öka när tomterna sålts och byggnation påbörjats. Ökad
uppmärksamhet kommer därmed att krävas vid utfart förbi Garverivägen mot Svenstorpsvägen.

Starrkärr 4:60, Starrkärr 4:48 och Svenstorp 1:5
Delar av fastigheterna kommer i och med detaljplaneändringen av övergå från kvartersmark till
allmänplatsmark och tvärtom.

Tekniska utredningar
Se sidan 11 för genomförda utredningar/undersökningar. Respektive tomtköpare ansvarar för att
ta fram och bekosta eventuella tillkommande tekniska utredningar för att genomföra detaljplanen
inom kvartersmark.

Tillstånd
Berörd tomtköpare ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd, dispenser etc. för genomförandet av exploateringen inom detaljplanen.
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Vatten, spillvatten och dagvatten
Detaljplaneområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten.
Tillkommande bebyggelse ansluts till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattennätet.

Belysning
De kommunala ledningar för el samt belysningsstolpar som är belägna inom kvartersmark uområde längs Svenstorpsvägen, kommer i lantmäteriförrättning säkras med ledningsrätt. De
belysningsstolpar som idag står inom kvartersmark längs Garverivägen kommer i samband med
utbyggnad av vändplats, gata mm att flyttas ut närmare gatan till allmänplatsmark på kommunens
bekostnad.

Avfall
Det är respektive tomtköpares ansvar att i samråd med Renhållningsenheten anlägga och bekosta
en yta i enlighet med gällande renhållningsordning i Ale kommun för uppställning av kärl för
matavfall, hushållsavfall och återvinningsmaterial.

Värme
Kommunens antagna energiplan ska vara styrande vid val av uppvärmningssystem i byggnaderna.
Ansträngningar ska göras för att åstadkomma en så god utformning som möjligt från resurs- och
energihushållningssynpunkt.
Ale kommun ser gärna att tomtköparna sörjer för energieffektiva lösningar såsom passivhus, det
vill säga hus utan konventionell uppvärmning eller lågenergihus och att solenergi eller annan
förnyelsebar energi utnyttjas för uppvärmning.

Posthantering
Tomtköparna ansvarar för att i samråd med Postnord anordna en yta för posthantering inom
kvartersmark.
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Medverkande tjänstemän
Planarbetet har bedrivits av planenheten, Ale kommun. Deltagare från verksamheterna Mark och
exploatering, Teknik och Miljö har medverkat.
Genomförandefrågorna har beskrivits av medverkande från Mark och exploatering, Ale kommun.

Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg
Alafors 2021-01-21

………………………………
Kajsa Reimers
Enhetschef plan

………………………………
Denisse Predoianu
Planarkitekt

Beslut
Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-xx-xx
Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-xx-xx
Laga kraft 2021-xx-xx
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