Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-09-22

Plats
Tid

Sessionssalen samt teams
Onsdagen den 22 september kl 09:00-17:00

Ledamöter

Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Mattsson (L)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Ancy Wahlgren (UP)
Morgan Carlsson (SD)
Pia Gillerstedt (S)
Anna Vedin (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Rolf Carlsson (SD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ersättare

Linda Åshamre (S)
Erik Martinsson (MP)
Charlotta Windeman (M)
Monica Haraldsson (M)
Fredrik Daun (KD)

Miguel Odhner (S)
Ordförande

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Oskar Ivarsson
Sekreterare

ADRESS

KOMMUNSTYRELSEN
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Kungälv
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

3

Tillkommande och utgående ärenden
Ärenden som stannar i kommunstyrelsen

4

KS2018/2047-42

5

Redovisning av delegationsbeslut
Klockan: 09:00-09:30

Redovisningen
godkänns

Kommundirektörens rapport

Antecknas



Hallarena



Södra Bohuslän Turism AB

Föredragande: Haleh Lindqvist
Klockan: 09:30-10:30
6

Månadsrapportering

Antecknas

Föredragande: Pia Jakobsson och Ann-Charlott
Backström
Klockan: 10:30-10:50
Paus 10:50-11:00
7

Information – Uppdrag finanspolitisk översyn Antecknas
fastighetsekonomi
Klockan 11:00-11:15

8

Rapport: Risk- och sårbarhetsanalys
Föredragande: Haleh Lindqvist
Klockan: 11:15-11:30

KOMMUNSTYRELSEN

Antecknas
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2021-09-22

Ärenden till kommunfullmäktige
9

KS2020/0250-14

Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun
2035

Förslag till
kommunfullmäktige

Föredragande: Kent Jellmund
Klockan: 11:30-12:00
Lunch 12:00-13:00
10

MOBN2021/0818- Taxa för offentlig kontroll av
1
livsmedelslagstiftningen

Förslag till
kommunfullmäktige

Närvarande: Kristina Franzén
Klockan: 12:00-12:10
11

KS2021/0903-1

Upprättande av verksamhetsområde för
utbyggnad av Aröd E1

Förslag till
kommunfullmäktige

Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
12

KS2017/0664-27

Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande
bostäder, etapp 2.

Enligt utskott

13

KS2021/0350-10

Remissvar Förslag till översiktsplan Ale
kommun Granskning

Enligt utskott

14

KS2020/1014-11

Beslut om att utöka område planprogrammet
för Dammbergen

Enligt utskott

15

KS2021/0545-2

Remissvar - VGR som regionorgan

Enligt utskott

16

KS2021/0974-3

Remissvar - planerad vindkraftspark i
Skagerrak mellan Sverige och Danmark

Enligt utskott

17

KS2021/1009-2

Svar på Utbildningsdepartementets remiss
avseende en tioårig grundskola (SOU
2021:33)

Enligt utskott

18

KS2021/1013-2

Remissvar - förslag till vägledning, att
fastställa miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster i överensstämmelse med
bevarandemål för arter och naturtyper

Enligt utskott
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19

KS2021/1340-2

Delfinansiering Samordningsförbundet Älv &
Kust 2022-2023

Enligt utskott

20

KS2020/1963-1

Attestförteckning 2021

Enligt förvaltningen

Övrigt
21

Rapporter från ledamöter med regionala
politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag

Antecknas

Rapport från webbseminarium:


Hur kan Kungälv bli tryggare tillsammans?



Kungälvs framtida vård- och
omsorgsutbildning

Närvarande: Johan Sjöholm
22

KOMMUNSTYRELSEN

Redovisning av inkomna skrivelser till
kommunstyrelsen

Antecknas

Dagordning
Val av justerare
Tillkommande och utgående ärenden
Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
4 Delegationsbeslut kommunstyrelsen2021-09-22

3

5 Kommundirektörens rapport

6

6 Månadsrapportering

7

7 Information – Uppdrag finanspolitisk översyn fastighetsekonomi

8

8 Rapport: Risk- och sårbarhetsanalys

9

Ärenden till kommunfullmäktige
9 Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035

10

10 Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen

27

11 Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1

38

Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
12 Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2.

45

13 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning

68

14 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen

266

15 Remissvar - VGR som regionorgan

320

16 Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark

347

17 Svar på Utbildningsdepartementets remiss avseende en tioårig grundskola (SOU 2021:33)

429

18 Remisssvar - förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i
överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper

440

19 Delfinansiering Samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023

449

20 Attestförteckning

486

Övrigt
21 Rapporter från ledamöter med regionala
politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag
494
22 Redovisning av inkomna skrivelser till
kommunstyrelsen
495
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Delegationsbeslut
Sammanträdesdatum

2021-09-22

Delegerade ärenden
2

KSVR2021/0202-3

Yttrande marknad på Bohus Fästning - TGP på Kungälvs kommun har inget att
erinra då vi saknar rådighet över ytan.

3

KS2021/0357-3

Direktupphandling av narkotikasök med hund - Tilldelningsbeslut

4

KSVR2021/0205-2

Yttrande konsert fästningsparken - TGP på Kungälvs kommun har inget att
erinra mot att konserter arrangeras i Fästningsparken då vi saknar rådighet över
ytan.

5

KS2018/0834-12 Delegationsbeslut angående yrkande till lantmäteriförrättning för omprövning av
gemensamhetsanläggning Torsby ga;7

6

KSVR2021/0209-2

Yttrande allsång Kungälvsparken - TGP på Kungälvs kommun har inget att
erinra mot att en allsång arrangeras inne på Kungälvsparken.

7

KSVR2021/0210-3

Yttrande - TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot att flaggstänger,
tält och podier ställs upp på önskade platser på Marstrandsön, det får inte stå i
vägen för utryckningsfordon och restriktioner ska följas.

8

KSVR2021/0203-3

Yttrande upplåtelse - Byggställning

9

KS2021/0170-9

Ansökan om lantmäteriförrättning – Markbyten Komarken, Rollsbo, Olseröd
mfl.

10

KS2021/1058-5

Torsby 1:8, lägenhetsarrende avseende trädgård

11

KSVR2021/0219-2

Yttrande - TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot arrangemanget på
Bohus Fästning då rådighet saknas över ytan.

12

KSVR2021/0220-2

Yttrande- TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot att en konsert
anordnas på Bohus Fästning då kommunen saknar rådighet över ytan.

13

KSVR2021/0213-2

Upplåtelse av allmän platsmark, klistermärken på markyta - Delegeringsbeslut beviljas

14

KS2021/0457-2

Gärdet 1:1 nyttjanderättsavtal avseende laddstation

15

KSVR2021/0222-2

Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för fastigheten
Aröd 2:100
ADRESS

DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN

Stadshuset · 442 81

Kungälv
TELEFON
FAX
E-POST

0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
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Delegationsbeslut
Sammanträdesdatum

2021-09-22

16

KSVR2021/0218-2

Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för fastigheten
Lysegården 1:7

17

KSVR2021/0216-2

Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för fastigheten
Tjurholmen 1:1

18

KSVR2021/0211-2

Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för fastigheten
Rishammar 4:1

19

KSVR2021/0214-2

Upplåtelse av allmän platsmark -Cykelservicedag

20

KSVR2021/0212-2

Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för fastigheten
Glose 8:9

21

KSVR2021/0227-2

Upplåtelse av allmän platsmark - Barnfestival

22

KSVR2021/0228-2

Upplåtelse av allmän platsmark - Byggställning

23

KSVR2021/0221-2

A279.564/2021 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot att
upplåtelsen förlängs till den 15 oktober.

24

KS2021/0003-36 LTF Hansagatan, förbud att parkera

25

KS2021/1051-7

26

KS2021/0003-37 LTF Gymnasiegatan, förbud att parkera natt

27

KSVR2021/0237-2

28

KS2021/0452-16 Avtalsservitut belastande Marstrand 6:7 avseende vatten- och avloppsanläggning
till förmån för Marstrand 6:8

29

KS2021/0003-38 LTF Strandgatan, tillfälligt förbud att stanna och parkera

30

KS2021/0003-39 LTF Kongahälla, områdesförbud parkering

31

KSVR2021/0234-2

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

Ängegärde 5:1, Trankärr 2:1, Munkegärde 1:1 mfl; tilläggskontrakt ändrade
jakträttigheter Aleklättens jaktklubb

Upplåtelse allmän platsmark - Affischering på skyltar inför kyrkoval 2021

Upplåtelse av allmän platsmark - Byggställning
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Delegationsbeslut
Sammanträdesdatum

2021-09-22

32

KS2016/2111170

Ansökan om lantmäteriförrättning - Kastellegården 1:52

33

KSVR2021/0239-2

Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering,

34

KSVR2021/0244-2

Upplåtelse av allmän platsmark - Affischering inför kyrkovalet

35

KS2021/1126-6

Nyttjanderätt arkeologi Rollsbo 1:32 Kastelleg 1:138 Bokab

36

KS2021/1126-7

Nyttjanderätt arkeologi Kastelleg 1:277

37

KS2021/1126-8

Nyttjanderätt arkeologi arrendator Ytterby IS

38

KS2021/1126-9

Nyttjanderätt arkeologi Cylindern 1 och 3 och Generatorn 5

39

KS2021/1126-10 Beställningsskrivelse värdering Rollsbo 2_23

40

KSVR2021/0241-2

Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering

41

KS2020/1890-4

Tilläggsavtal Kåröd 1:2

42

KSVR2021/0240-2

Upplåtelse av allmän platsmark - Byggställning

43

KSVR2021/0243-2

Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning för fastigheten Glöskär 3:6

44

KS2021/1126-12 Nyttjanderätt arkeologi Rollsbo 3_23

45

KS2021/0278-16 Avtal om jordbruksarrende inom del av Marstrand 6:7, undertecknat

46

KS2021/0009-9

47

KS2021/0117-13 Nyttjanderättsavtal för radiolänkar på Rödhaken 20 tecknat med Stiftelsen
Kungälvsbostäder

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

Delegationsbeslut maj 2021 färdtjänst och riksfärdtjänst. Färdtjänst 39 beviljade, 0
delavslag och 0 avslag. Riksfärdtjänst 4 beviljade, 0 delavslag och 0 avslag. Resa i
annan kommun 2 beviljade, dagvårdsresor 0 beviljade och arbetsresor 1 beviljad.
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Handläggarens namn
Karolina Lovric

1(5)

9/15/2021

Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 (Dnr KS2020/0250-14)
Sammanfattning
Under våren 2019 påbörjades arbetet med att ta fram näringslivsstrategin i samarbete
Västsvenska Handelskammaren.
Västsvenska handelskammaren satte, tillsammans med representanter från ledningen i
Kungälvs kommun, samman två fokusgrupper med lokala företagsrepresentanter. En grupp
bestående av industri- och tjänsteföretag, en annan med företag inom besöksnäring och
detaljhandel. Även Kungälvs kommun satte samman två fokusgrupper, en med politiskt
förtroendevalda från alla partier och en med kommunala chefstjänstepersoner samt Vd:ar
från kommunala bolag.
Näringslivet kan delas in i flera grupper såsom tjänsteföretag, tillverkning, hotell- och
restaurang, turism och dagligvaruhandel.
Tolv remissvar inkom vid sista remissförfarandet. Sammantaget har förslag på
näringslivsstrategi och kommande arbete erhållit positiv respons. Då kommunens styrande
dokument ligger på olika nivåer och med olika sträckning i tid, kommer det att krävas
ytterligare arbete med handlingsplaner där strategin omsätts.
Eftersom näringslivsstrategin för Kungälvs kommun 2035 ligger på en övergripande nivå
som stäcker sig till 2035, är detta kompassen i arbetet med näringslivsfrågor i Kungälvs
kommun.
Strategin kan ses som ”vadet” och handlingsplanerna som ska tas fram i genomförandet av
strategin som ”huret”, i det som ska uppnås fram till 2035.
Indikatorerna i näringslivsstrategin är valda för att kunna följas upp under dess gällande.
Indiktatorna är redan befintliga för att knyta an till förvaltningens redan pågående arbete. I
handlingsplanerna kommer indikatorer för Agenda 2030 att specificeras och användas
Förvaltningen föreslår därmed:
1. Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kopplade till det de tre
målen i näringslivsstrategin utifrån Agenda 2030.
Juridisk bedömning
ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Näringslivstrategin är ett övergripande styrande dokument som anger riktningen för
kommunens arbete med näringslivet. Kommunallagens 1 § i andra kapitel förtydligar att
kommuner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunens område. Vidare fastställer 8 § att kommuner får genomföra åtgärder för att
allmänt främja näringslivet i kommunen. Näringslivsstrategin riktar sig till näringslivet
generellt, inte till specifika grenar eller verksamheter.

Bakgrund
Inför att den gällande Näringslivsplan för ökad tillväxt 2016-2020 skulle sluta gälla,
beslutade Kungälvs kommun att ta fram en ny näringslivsstrategi. Under våren 2019
påbörjades arbetet med att ta fram näringslivsstrategin under ledning av Västsvenska
Handelskammaren. Modellen för framtagandet som användes byggde på fokusgrupper.
Genom en väl beprövad process identifierade dessa fokusgrupper sin syn på Kungälvs
kommuns framtida riktning, mål och strategi kopplat till näringslivets förutsättningar.
Processen ledde fram till en rapport som gav Kungälvs kommun ett underlag för att forma
och besluta om en framtida näringslivsstrategi. Utgångspunkten var att intressenter från
såväl Kungälvs kommun som näringslivet genom processen har varit delaktiga i att ta fram
underlaget.
Processdesign
Processen utgjordes av totalt fem olika mötesomgångar där representanter från den
kommunala politiken, tjänstepersoner och näringslivet i Kungälv har arbetat på varsitt håll
med att konkretisera sina visioner och önskemål om hur Kungälv och det lokala näringslivet
kan samverka mot en målbild år 2035.
Västsvenska handelskammaren satte, tillsammans med representanter från ledningen i
Kungälvs kommun, samman två fokusgrupper med lokala företagsrepresentanter. En grupp
bestående av industri- och tjänsteföretag, en annan med företag inom besöksnäring och
detaljhandel. Även Kungälvs kommun satte samman två fokusgrupper, en med politiskt
förtroendevalda från alla partier och en med kommunala chefstjänstepersoner samt Vd:ar
från kommunala bolag.
Utöver dessa fem mötesomgångar har samtliga grupper vid två tillfällen mötts i
tvärfunktionella grupper. En grundläggande del i processen är att alla inblandade hade en
gemensam plattform att utgå ifrån. I denna beaktas utifrån- och in perspektiv,
omvärldsperspektiv samt regionens och kommunens utgångspunkt.
Detta arbete har till stor del tagit avstamp i och tagit inspiration från det
näringslivsstrategiska program som Business Region Göteborg (BRG) har tagit fram för och i
samverkan med Göteborgs Stad under 2017–2018. Det näringslivsstrategiska programmet har
ett regionalt perspektiv och trycker på vikten av att gemensamt i Göteborgsregionen arbeta
för ett hållbart och frodande näringsliv. Företagsklimatet ska vara fördelaktigt för alla
aktörer som är verksamma i regionen. Även om Göteborg är regionens kärna och motor är
det viktigt att alla parter tar sitt ansvar och på ett samordnat sätt agerar genomtänkt för att
åstadkomma den förändring som krävs.
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Det som framkom i processen sammanställdes av Västsvenska Handelskammaren i en
rapport: Fokus Kungälv – för ett bättre lokalt företagsklimat. Utifrån rapporten togs ett
första utkast till näringslivsstrategi fram som skickades på remiss till dem som varit delaktiga
i processarbetet.
Synpunkterna från den första remissomgången sammanställdes och utkastet uppdaterades
och skickades därefter ut på remiss en andra gång. Denna gång fick alla som ville, inkomma
med synpunkter på utkastet.
Tolv remissvar inkom och utkastet bearbetades, där vissa av remissvaren beaktades.
I det näringslivsstrategiska programmet som BRG arbetar utifrån, finns en målbild, ett
övergripande mål och tre underliggande mål. Målbilden uttrycker viljeinriktningen för vad
som ska uppnås genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling till år 2035 och
Kungälvs kommuns målår är satt i samklang med detta program.
Programstrukturen för Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 är densamma som i
det näringslivsstrategiska programmet som BRG tagit fram, men utgår från Kungälvs
kommun och dess förutsättningar.
För att genomföra näringslivsstrategin kommer handlingsplaner att tas fram för de tre
målen.
År 2021 och 2022 fokuseras handlingsplanerna på mål 3: Företagsklimat och
innovationskraft. År 2023 och 2024 tas handlingsplaner fram för mål 1:
Kompetensförsörjning och attraktionskraft och år 2025 och 2026 fortsätter arbetet med
handlingsplaner för mål 2: Samhällsplanering. I handlingsplanerna kommer ansvar och
tidpunkt för genomförande att anges.

Verksamhetens bedömning
Tolv remissvar inkom vid sista remissförfarandet. Sammantaget har förslag på
näringslivsstrategi och kommande arbete erhållit positiv respons. Då kommunens styrande
dokument ligger på olika nivåer och med olika sträckning i tid, kommer det att krävas
ytterligare arbete med handlingsplaner där strategin omsätts.
Kommunens förslag med anledning av remissvaren
I och med att näringslivsstrategin för Kungälvs kommun 2035 ligger på en övergripande
nivå som stäcker sig till 2035, är detta kompassen i arbetet med näringslivsfrågor i Kungälvs
kommun.
Strategin kan ses som ”vadet” och handlingsplanerna som ska tas fram i genomförandet av
strategin som ”huret”, i det som ska uppnås fram till 2035. Därför kommer en del av
remissvaren att beaktas i det kommande arbetet med handlingsplaner.
Vissa av noteringarna i remissvaren handlade om specifika indikatorer som ska användas vid
arbetet med målen i strategin. För att göra arbetet med näringslivsfrågorna så långsiktigt som
möjligt och samtidigt skapa en fördjupad kunskap i förvaltningen kring näringslivsfrågor,
kommer inga nya indikatorer att sättas, utan redan befintliga indikatorer som används i
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kommunens måluppfyllelse i bland annat Stratsys, kommer att vara en del av
näringslivstrategin. De kommentarer i remissvaren som kunde arbetas in i
näringslivsstrategin i detta skede har beaktats och inarbetats in i dokumentet.

Indikatorerna i näringslivsstrategin är valda för att kunna följas upp under dess gällande.
Indiktatorna är redan befintliga för att knyta an till förvaltningens redan pågående arbete. I
handlingsplanerna kommer indikatorer för Agenda 2030 att specificeras och användas.
De olika delarna och indikatorerna i näringslivsstrategin är avstämda med förvaltningens
berörda verksamheter.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet avseende näringslivsstrategi lägger grunden för det långsiktiga arbetet med
näringslivet och målen som gemensamt ska uppnås. Detta berör kommunfullmäktiges
strategiska mål om att medborgare och näringsliv ska känna ett ökat förtroende för Kungälvs
kommun.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Näringslivsstrategin lägger grunden för kommunens långsiktiga arbete med näringslivet och
målen inom flera områden såsom utbildning, sysselsättning och hållbarhet. Arbetet och
styrdokumentet har sin grund i Agenda 2030. Ett innovativt och dynamiskt näringsliv och
ett bra entreprenörs- och företagsklimat, med en mångfald av företag och företagare är
avgörande för omställningen till en hållbar utveckling. En mångfald av företag och
arbetsplatser skapar även goda förutsättningar för ökad sysselsättning och ett nära samarbete
mellan kommun och näringsliv inom utbildningsområdet, ger ökade möjligheter inom
bland annat kompetenshöjande insatser och utbildning.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Det finns inga nuvarande gällande politiska styrdokument som specifikt styr arbetet med
näringslivet.
Näringslivsstrategin gäller för hela kommunens verksamhet, oavsett driftsform.
Näringslivsstrategin ligger i linje med kommunens översiktsplan (ÖP), kommunens program
för social hållbarhet, Agenda 2030 och det näringslivsstrategiska programmet 2018 – 2035,
framtaget av Business Region Göteborg i samverkan med Göteborgsregionen.
Syftet med program för social hållbarhet är att tillsammans med civilsamhället, näringslivet,
hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka innanförskapet i vår kommun.
Detta ligger i linje med mål och strategier i näringslivsstrategin. Vidare har Kungälvs
kommun
och olika samhällsfunktioner såsom näringsliv, polis, arbetsförmedling, bostadsbolag,
föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer en samverkan genom det så kallade
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Samhällskontraktet. Tillsammans har man arbetat fram idéer till hur man gemensamt kan
bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål.
Översiktsplanen ska vara vägledande vid framtagande av detaljplaner och bygglov. I
näringslivsstrategin lyfts arbetet med detaljplaner fram som en del i hållbar planering och
skapande av förutsättningar för nyetableringar av företag och expansioner av redan befintliga
företag och aktörer.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Näringslivsstrategin är ett övergripande dokument som visar riktningen för
näringslivsarbetet i Kungälvs kommun. Dokumentet ska vara vägledande för tjänstemän,
näringslivet och andra aktörer och skapa samsyn i arbetet. Det skapar även en tydlighet för
kommuninvånare, vilket är positivt ur ett flertal av perspektiven, såsom brukar-,
skattebetalar- och näringslivsperspektivet.

Ekonomisk bedömning
Näringslivsstrategin är ett övergripande dokument som visar riktningen för
näringslivsarbetet i Kungälvs kommun och innebär inte ett nytt projekt eller nya satsningar.
Arbetet ryms inom ram och ordinarie uppdrag.
Förslag till beslut
1. Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kopplade till det de tre
målen i näringslivsstrategin utifrån Agenda 2030.
Haleh Lindqvist
kommundirektör

Expedieras till:

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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1. Inledning
Detta dokument syftar till att på ett övergripande plan ange målen med och inriktningen för
kommunens hållning till och arbete med näringslivsfrågor.
Under 2019/2020 pågick ett arbete med Västsvenska Handelskammaren, utifrån en väl
beprövad process. Under processen träffades tre olika fokusgrupper; en fokusgrupp med
representanter från lokala näringslivet, en med politiker och en med kommunala
tjänstepersoner. De har fått identifiera sin syn på framtida riktning, mål och strategi som
kopplats till näringslivets förutsättningar. Resultatet av projektet utgör grunden till
kommunens framtida riktning, mål och strategier för näringslivsutvecklingen. Slutsatserna
sammanställdes i en strategirapport som har legat till grund för det fortsatta arbetet.
Näringslivsstrategin innehåller tre mål och sex strategier och kommer att kompletteras med
operativa handlingsplaner, där konkreta mål och ansvar framgår, som kommer att ha årlig
översyn.

2. Relation till andra styrdokument och omfattning
Strategin gäller för hela kommunens verksamhet, oavsett driftsform. Näringslivsstrategin
ligger i linje med kommunens översiktsplan (ÖP), kommunens program för social hållbarhet,
Agenda 2030 och det näringslivsstrategiska programmet 2018 – 2035, framtaget av Business
Region Göteborg i samverkan med Göteborgsregionen.

3. Syfte och avgränsningar
Strategin ska tala om hur Kungälvs kommun ska arbeta för att skapa bättre förutsättningar
för företagande. En samsyn av näringslivspolitiken är av stort vikt för ett gott företagsklimat.
Strategin utgår ifrån att god kvalitet i skola, vård och omsorg är grunden för ett gott
företagsklimat. Tillgång till bra bostäder är också en grundförutsättning för ett blomstrande
näringsliv men behandlas inte i denna strategi.
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4. Programstruktur
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5. Målbild 2035
Kungälvs kommuns näringslivs målbild för 2035 tar sitt avstamp i de regionala mål som övriga
GR-kommuner arbetar utifrån. Den har formulerats i dialog med näringsliv, lokala
företagarföreningar, akademi, politiker, förvaltningar och kommunala bolag samt regionala
samarbetspartners. Näringslivet kan delas in i flera grupper såsom tjänsteföretag, tillverkning,
hotell- och restaurang, turism och dagligvaruhandel. Målbilden uttrycker kommunens
viljeinriktning för vad som ska uppnås genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling till
år 2035. Målåret är satt i samklang med det näringslivsstrategiska programmet 2018 – 2035,
framtaget av Business Region Göteborg
Kungälvs kommun är en regional förebild för förmågan att samarbeta – i en miljö där
människor utvecklas och trivs. Näringslivet har fullt stöd från kommunen och kan
känna stolthet över att verka i en av världens mest nytänkande storstadsregioner.

I målbilden utrycks att Kungälvs kommun ska vara en regional förebild för sin
samverkansförmåga. Det innebär en utvecklad samverkan mellan kommunen, näringslivet,
akademin och ideella sektorn, samt med regionala aktörer, både nationellt och internationellt.
Syftet med denna utvecklade samverkan är att skapa ett näringslivsklimat som präglas av
nytänkande, där nya lösningar snabbt fångas upp och där människor kan utvecklas och trivas.
Målbilden uttrycker också att kommunen ska skapa gynnsamma förutsättningar för och ge stöd
till näringslivet. Detta stöd kan bland annat manifesteras genom en effektiv handläggning av
ärenden och god service från både tjänstepersoner och politiker. Stödet uttrycks även i de
övergripande processerna, som skapar möjligheter för företag att växa, skolor som utvecklar bra
kompetens, samt stort utbud av bostäder av olika slag.

6. Tre mål och åtta indikatorer
Det övergripande målet för Kungälvs kommuns näringslivsstrategi är att skapa förutsättningar
för:
Minst 4 200 nya jobb till 2035

Med nya jobb avses 4 200 fler sysselsatta från 2016 till 2035 i Kungälvs kommun.
För att uppnå den långsiktiga målbilden och det övergripande målet, har tre underliggande mål
formulerats. Målen tar fasta på de strategiska områden som näringslivsstrategin omfattar. De tre
underliggande målen är:
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Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft
Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som på ett framgångsrikt sätt
kan tillvarata kompetens och attrahera talang.
Mål 2: Samhällsplanering
Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som erbjuder goda
förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt.
Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft
Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som har ett mycket gott klimat
för företagande och innovation.

Till varje mål kopplas prioriterade indikatorer och önskvärt läge för dessa, för att kunna följa
målens utveckling vid uppföljning. De prioriterade indikatorerna kommer kontinuerligt att ses
över för att säkerställa att de mäter vad som avses, samt kompletteras om nya indikatorer
uppkommer som är bättre lämpade till att mäta måluppfyllelse.
I följande stycken beskrivs vart och ett av målen, de prioriterade indikatorer som används för att
följa målens utveckling, samt önskat läge för dessa indikatorer.

Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft
Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som på framgångsrikt sätt
kan tillvarata kompetens och attrahera talang.

Det första målet har fokus på människan och att tillvarata varje människas inneboende drivkraft
och talang. För att Kungälvs kommun ska lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom
kompetensförsörjning och attraktionskraft.
Önskat läge:
•
•
•

Fler samverkansprojekt per år skola/näringsliv
Fler antal sysselsatta
Öka antalet arbetsställen (då ett företag kan finnas på flera platser)

Prioriterade indikatorer:
•
•
•

Antal samverkansprojekt skola/näringsliv
Antal sysselsatta
Antal arbetsställen
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Mål 2: Samhällsplanering
Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som
erbjuder goda förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt.
Det andra målet har fokus att skapa en hållbar tillväxt ur samtliga dimensioner – den ekonomiska,
den ekologiska och den sociala. Agenda 2030 är vägledande för kommunen här.
För att Kungälvs kommun ska lyckas nå målet, krävs ett internt strategiskt arbete inom hela det
regionala samhällsplaneringsområdet, teknisk och fysisk infrastruktur, tillgänglighet,
markberedskap och fysisk planering.
Önskat läge:
•
•
•

Ökad differentiering av näringslivet i Kungälvs kommun
Ökat antal företagsetableringar
Ge förutsättningar för att redan befintliga företag ska kunna stanna kvar och utveckla sin
verksamhet

Prioriterade indikatorer:
•
•
•

Antal branscher representerade i kommunen.
Antal startklara hektar för verksamhetsetablering och kontor
Antal sysselsatta

Mål 3: Företagsklimat och innovation
Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som har bäst
klimat för företagande.
Det tredje målet har fokus på näringslivsklimatet och att skapa gynnsamma förutsättningar för
nya företag att etableras, befintliga företag att växa och innovationer att utvecklas. För att
Kungälvs kommun ska lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom företagsklimat och
innovationskraft.
Önskat läge:
•
•

Förbättra Kungälvs kommuns index i SKRs Insikt
Bättre placering i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet
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Prioriterade indikatorer:
•
•

SKRs Insikt årliga index
Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet

7. Sex strategier för att stärka näringslivets förutsättningar
Utifrån de utmaningar som Kungälvs kommun och regionen står inför, samt de prioriteringar
som framkommit i dialogen med näringslivet, har sex strategiska områden identifierats. För att
Kungälvs kommun ska lyckas uppnå målbild och mål, måste ett strategiskt arbete drivas inom
samtliga dessa områden:
•
•
•
•
•
•

Kompetensförsörjning
Attraktionskraft
Infrastruktur och tillgänglighet
Markberedskap och fysisk planering
Företagsklimat
Innovation

Strategi 1: Kompetensförsörjning
Kungälvs kommun tillvaratar och attraherar kompetens.
Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för att
näringslivet i Kungälvs kommun ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta utvecklas. För att säkra
morgondagens kompetensförsörjning ska Kungälvs kommun arbeta aktivt med att identifiera och
tillvarata den kompetens som redan finns här, samt attrahera kompetens regionalt och nationellt.
Det gör Kungälvs kommun genom att:
•
•

Utveckla skola-näringslivssamverkan och låta entreprenörskap löpa som en röd tråd
genom hela utbildningssystemet.
Stödja kompetenshöjande åtgärder för företagen i samverkan med hela
utbildningsväsende och regionala näringslivsorganisationer.

Strategi 2: Attraktionskraft
Kungälvs kommun är en attraktiv plats att besöka, verka och bo i.
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Tillväxten har en regional logik och det är regioner snarare än kommuner som konkurrerar om
kompetens och kapital. Kungälvs kommun ska vara en plats som är attraktiv att besöka, verka
och bo i. För att vara det behöver Kungälvs kommun både leverera en god samhällsservice och
förmedla berättelsen om Kungälvs kommun som attraktiv plats.

Det gör Kungälvs kommun genom att:
•
•
•

Visa öppenhet för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar.
Kraftsamla marknadsföringen av Kungälvs som etablerings- och besöksort.
Verka för att fler besöksnäringsföretag arbetar utifrån Agenda 2030.

Strategi 3: Infrastruktur och tillgänglighet
Kungälvs kommun har en fungerande infrastruktur och god
tillgänglighet.
Med sitt geografiska läge med närheten till Göteborg och Oslo och dess starka position som
internationell logistiknod samt direkt tillgång till vattenvägar, nationellt som internationellt, har
Kungälvs kommun en gynnsam placering för företagsverksamhet.

Det gör Kungälvs kommun genom att:
•
•

Verka för bra infrastruktur och goda kommunikationer inom kommunen och regionalt.
Verka för ökad kollektiv jobbpendling.

Strategi 4: Markberedskap och fysisk planering
Kungälvs kommun erbjuder innovativa möjligheter till verksamhetsmark
och fysisk planering.
För att underlätta näringslivets etablering och expansion, behöver Kungälvs kommun,
tillsammans med Göteborgsregionen, planera för tillväxt.

Det gör Kungälvs kommun genom att:
•
•
•

Prioritera personal- och kompetensintensiva företagsetableringar.
Tillhandahålla startklara hektar för verksamhetsetablering och kontor.
Se över befintliga verksamhetsområden och detaljplaner för att kunna förtäta dessa
områden.
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Strategi 5: Företagsklimat
I Kungälvs kommun är det enkelt att driva företag.
Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Kungälvs
kommun som bas för etablering och expansion. I Kungälvs kommun ska det vara enkelt att driva
företag.
Det gör Kungälvs kommun genom att:
•
•
•
•

Fortsätta att aktivt arbeta med attityder till och förståelse för företag och företagande hos
politiker och tjänstemän.
Arbeta systematiskt med att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv.
Tillhandahålla snabb, enkel och tillgänglig myndighetsutövning.
Kommunen ska vara en attraktiv kund som stimulerar marknadsaktörer att lämna anbud.
Små och medelstora företags behov och förutsättningar ska särskilt beaktas.

Strategi 6: Innovation
Kungälvs kommun stärker näringslivets förutsättningar för innovation
Kungälvs kommun ligger i Sveriges viktigaste industriregion som är basen för flera globala
kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Det skapar unika förutsättningar för regionen att vara
testarena för utveckling av ny teknik, nya processer och affärsmodeller som kan lösa framtidens
samhällsutmaningar. Kungälvs kommun ska stödja denna utveckling genom att stärka
näringslivets förutsättningar för innovation och inom kommunen vara öppen för innovationer i
sina verksamheter.
Det gör Kungälvs kommun genom att:
• Arbeta för ökad digitalisering och ny teknik.
• Initiera, utveckla och samordna klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt där
kompetenser korsbefruktas.
• Positionera regionen som internationellt ledande test- och demomiljö för hållbara
lösningar på samhällsutmaningar.
• Bidra till Göteborgs position som den innovativa motorn i svenskt näringsliv.
• Satsa aktivt på kreativa näringar som katalysator för innovation.
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8. Strategins funktion
Strategin ska betraktas som en plattform för vidare arbete med såväl näringslivsservice som mer
övergripande frågor.
En näringslivsstrategi är levande och föränderlig över tiden, och ska därför revideras löpande
2025, 2030 samt 2035. Den kommer att kompletteras med operativa handlingsplaner där
konkreta mål och ansvar framgår.

9. Kommunens roll
Kommunen ska stärka samverkan med det lokala näringslivet samt näringslivs- och regionala
organisationer. Kommunen ska förtydliga rollfördelningen mellan kommun och näringsliv.
Kommunen ska fortsätta utveckla kompetensen i kommunen kring företagande samt utveckla
attitydarbetet. Kommunen ska ha goda kunskaper om tillgängliga resurser inom och utanför
kommunen.

10. Organisation/uppföljning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens näringslivspolitik, vilken leds, samordnas och
bereds av kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsen:
• Fastställer strategin för Kungälvs kommuns arbete med näringslivsfrågor.
• Fastställer riktlinjer för näringslivsarbetet.
• Följer arbetet årligen, i samband med årsredovisningen.
• Ansvarar för samordning, uppföljning och utvärdering av denna strategi.
• Ansvarar för samverkan och samarbete med näringslivet.
Etablerande av näringslivsforum
Då inflytandet och påverkan från det lokala näringslivet är viktig, föreslås att ett näringslivsforum
inrättas. Syftet är att det ska vara en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där
näringslivsrepresentanter kan vara med och påverka Kungälvs kommuns utveckling med
övergripande frågor, dock inte hantering av enskilda ärenden. En levande dialog mellan
kommunens företag, kommunens politiker och tjänstepersoner är mycket viktig för att nå ett
lyckat resultat.
Näringslivsforumet föreslås träffas en gång per halvår och alla företag i kommunen bjuds in att
delta vid dessa tillfällen. Arbetet med näringslivsfrågorna belyses såväl från Kungälvs kommuns
sida som från näringslivets sida.
KS presidium samt kommundirektör, tjänstepersoner inom näringsliv och kommunikation deltar.
Vid behov bjuds berörda politiker och tjänstepersoner in.
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Förvaltningen
Det övergripande arbetet med omvärlds- och tillväxtfrågor handläggs inom förvaltningen, som
även ansvarar för övergripande marknadsföring av kommunen.
Förvaltningen:
• Ansvarar för löpande näringslivsservice genom kommunens näringslivsstrateg med stöd
av kommunens kundcenter.
• Ansvarar för det övergripande arbetet med omvärlds-och tillväxtfrågor tillsammans med
Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgsregionen, Västra
Götalandsregionen och flera lokala och regionala samverkanspartners.
• Ansvarar för övergripande marknadsföring av kommunen.
• Ansvarar för etableringsfrågorna i samarbete med kommunens bolag.
Näringslivet
För att näringslivsstrategin ska kunna genomföras har även näringslivet ett ansvar.
Näringslivet:
• Samverkar med Kungälvs kommun i relevanta frågor.
• Tar tag i målkonflikter i ett tidigt skede.
• Följer det arbetssätt som gemensamt tagits fram i arbetet med Västsvenska
Handelskammaren 2019–2020.
• Deltar i processarbete.
• Deltar i näringslivsforum.

11. Utvärdering och giltighetstid
Strategin revideras och utvärderas 2025, 2030 och 2035.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Dag Svensson

1(4)

9/15/2021

Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen (Dnr
MOBN2021/0818-1)
Sammanfattning
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021.
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi
noterat ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa. Miljöenheten bedömer att
övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska fortsätta gälla fram till
dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft.
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari
2022.
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör
att gälla från och med den 1januari 2022
Juridisk bedömning
Lagstöd för att ta ut avgifter för offentlig livsmedelskontroll finns i 78 § i förordning (EU)
2017/625. Enligt 4 § i förordningen SFS2021:176 ska kontrollmyndighets kostnader för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen
täckas av avgifter.
Bakgrund
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021.
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi
noterat ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa.
Regler om finansiering av livsmedelskontroll i Sverige finns i förordningen SFS 2021:176 om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
(avgiftsförordningen). Förordningen är ny och beslutades att börja gälla från och med 1 april
2021. I den slås det fast att offentlig kontroll ska finansieras genom avgifter. För kommunala
myndigheter bestäms avgiftens storlek i myndighetens taxa.

ADRESS

MILJÖENHETEN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Den nya avgiftsförordningen togs fram för att anpassa Sveriges finansiering av kontroll till
den nya kontrollförordningen från Europaparlamentet (EU) 2017/625. I den förordningen
finns ett nytt begrepp för kontroll som omfattar ”annan offentlig verksamhet”. Med det
menas bland annat verksamheter för att kontrollera om det förekommer djursjukdomar eller
växtskadegörare, utrota dessa djursjukdomar eller växtskadegörare, bevilja tillstånd eller
godkännanden och utfärda officiella intyg eller officiella attesteringar. Detta ska vi enligt
avgiftsförordningen ha möjlighet att ta betalt för.
I den nya avgiftsförordningen finns även bestämmelser om att kontrollmyndigheten ska
debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen efter det att kontrollen har utförts. Det finns dock
övergångsbestämmelser som gör det möjligt för myndigheter att fortsätta med den tidigare
modellen med årlig avgift som betalas i förskott. Övergångsbestämmelserna kan tillämpas till
och med 2023. Övergångsbestämmelserna finns för att underlätta kommunernas arbete då
Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell kommer att införas samma år. SKR ska ta fram
ett underlag för beräkning och tillämpning av de nya reglerna under hösten 2021.
I föreslagen taxa kvarstår bestämmelserna om att nämnden ska ta ut en årlig kontrollavgift i
förskott av livsmedelsföretagarna, samt finns följande huvudsakliga ändringar:
 Miljö- och byggnadsnämnden ska inför varje kalenderår besluta att höja timavgifterna
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober.
 Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret, eller
innevarande år om den årliga faktureringen inte genomförts vid tiden för beslutet.
 För annan offentlig verksamhet tas en timavgift ut för handläggning enligt
livsmedelslagen, föreskrifter som beslutas med stöd av lagen eller EU:s förordningar
inom livsmedelslagens tillämpningsområde. Timavgiften beräknas genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften. Avgiften ska
betalas av den som bedriver eller tänker bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
Verksamhetens bedömning
Miljöenheten bedömer att övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter
ska fortsätta gälla fram till dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft.
Livsmedelsföretagarna är vana vid årliga avgifter och det är väldigt sällan dessa beslut
överklagas. Vi anser även att det är viktigt att vi följer SKR:s riktlinjer för att få likvärdighet
med resten av Sverige. Eftersom SKR:s taxeunderlag inte är klart än samt att övergången till
ett nytt system skulle kräva mycket arbete så bedömer vi att vi kan avvakta med övergången
till efterhandsdebitering.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Enligt fullmäktiges mål nr 5 ska kommunen kontinuerligt utveckla sitt interna arbete så att
medborgare, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen. En taxa
som är beslutad av kommunfullmäktige och som har stöd i lagen visar att kommunen är
trovärdig och opartisk i sitt uttag av avgifter. Det skapar även likvärdiga
konkurrensförhållanden för näringsidkarna.
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Timtaxan beräknas med utgångspunkt från att det ska finnas tillräckligt med finansiella
resurser. Kostnaderna för kontrollen ska inte belasta skattebetalarna.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
God hälsa är en förutsättning för människors möjlighet att bidra till samhällets utveckling.
Den tilltagande globaliseringen innebär bland annat en risk för spridning av olika typer av
hälsohot. Detta beskrivs i mål 3 i Agenda 2030.
Livsmedelskontrollens uppdrag är att kontrollera att företagarna följer lagstiftningen för
säkra livsmedel. I samband med ökad handel mellan länder och en ökad e-handel är detta
mer aktuellt än någonsin. Därför behöver kontrollen finansieras med avgifter så att det finns
tillräckligt med resurser för att bedriva en ändamålsenlig och effektiv kontroll.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Beslutet ersätter befintlig taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
KF §299/2019.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
För att kunna skydda människors liv och hälsa, samt för att bevaka konsumentintresset och
verka för konkurrens på lika villkor för livsmedelsföretagare, krävs att tillräckliga
ekonomiska och personella resurser finns så att den offentliga kontrollen kan utföras i den
utsträckning som föreskrivs. Om dessa resurser inte är tillräckliga ökar riskerna för att
människors liv och hälsa äventyras, till exempel genom matförgiftningar, allergiska
reaktioner eller främmande föremål i maten. Även redlighet mot konsumenterna, exempelvis
korrekt märkning och innehåll, tenderar att bli sämre vid lägre grad av kontroll. Till detta
ger även en minskad kontroll att bedrägliga förfaranden och avsiktligt fusk mer sällan kan
upptäckas, vilket leder till risker för konsumenterna och en snedvriden konkurrens.
Ekonomisk bedömning
Möjligheten att ta betalt för tid vi lägger på annan offentlig verksamhet resulterar i att dessa
aktiviteter blir avgiftsfinansierade istället för taxefinansierade.
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari
2022.
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör
att gälla från och med den 1januari 2022.

Dag Svensson
Livsmedelsinspektör

Kristina Franzén
Enhetschef
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Expedieras till:

För kännedom till:
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Taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelslagstiftningen
Taxa

Diarie-/dokumentnummer:
Beslut:
Beredande politiskt organ:
Ersätter tidigare beslut
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:
Senast uppdaterad av:

<KS201X/…>
<Datum-…Instans §…/År>
Miljö- och byggnadsnämnden
2019-12-05 KF §299/2019
Tillsvidare
Samhälle och utveckling/Miljöenheten/Miljöchef
Hanläggarnamn
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Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Kungälvs kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt livsmedelslagen och bestämmelser meddelade med stöd av
livsmedelslagen eller med anledning av EU:s förordningar inom livsmedelslagens
tillämpningsområde.
2§
Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av livsmedelsanläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. uppföljande kontroll som inte var planerad
5. utredning av klagomål
6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
7. importkontroll och
9. offentlig kontroll i övrigt
3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och överlämnande till
nästa instans samt yttrande i överklagande ärenden.
2. Handläggning för att svara på remisser, till exempel till prövningsmyndigheter.
3. Handläggning av ansökan om utdömande av vite.
4§
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning,
kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får avgift enligt
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
5§
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Miljö- och
byggnadsnämnden.

Timavgift
6§
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1300 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder
som anges i taxan.
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Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för handläggning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift
ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar,
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Miljö- och byggnadsnämnden ska inför varje kalenderår besluta att höja timavgifterna med
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober.

Avgift för registrering
7§
För registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka
snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning tas timavgift ut motsvarande 1 timmes
kontrolltid. Avgiften ska betalas av den som anmält registreringen.

Avgift för kontroll
8 § Fast årlig avgift
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift
betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden fastställt för
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående
av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens
storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid
tillämpas livsmedelsverkets gällande vägledning Riskklassificering av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga kontrolltiden för varje
riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med
timavgiften.
9§
Om tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av
anläggningens kontrollbehov.
10 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter
betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering
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skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 6
§ och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår.
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret, eller
innevarande år om den årliga faktureringen inte genomförts vid tiden för beslutet.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.
11 §
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll som inte var planerad och utredning av
klagomål
12 §
Livsmedelsföretagare ska betala en timavgift för:
1. Offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, om kontrollen blivit
nödvändig på grund av att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll,
och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.
2. Offentlig kontroll som utförts på grund av ett klagomål och som leder till att
bristande efterlevnad hos företagaren kan bekräftas.
Avgiften omfattar nämndens nedlagda handläggningstid multiplicerat med timavgiften,
enligt 6 §, och de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Avgift exportkontroll
13 §
Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala avgift till miljöoch byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat
enligt 6 §.

Avgift importkontroll
15 §
Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift
till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje
land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.
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Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat
enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgift för annan offentlig verksamhet
16 §
För annan offentlig verksamhet tas en timavgift ut för handläggning enligt
livsmedelslagen, föreskrifter som beslutas med stöd av lagen eller EU:s förordningar inom
livsmedelslagens tillämpningsområde.
Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras
med timavgiften. Avgiften ska betalas av den som bedriver eller tänker bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden.

Avgiftens erläggande och verkställighet
17 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungälvs kommun genom dess miljö- och
byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

Överklaganden
18 §
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.
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Sammanträdesprotokoll

2021-08-26
78 (83)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 262/2021

Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen (Dnr
MOBN2021/0818)
Sammanfattning
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021.
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi noterat
ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa. Miljöenheten bedömer att
övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska fortsätta gälla fram till
dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft.
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari
2022.
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör
att gälla från och med den 1januari 2022
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen
Bilaga Bilaga 1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1
januari 2022.
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019
upphör att gälla från och med den 1januari 2022.

Justeras sign
MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

2021-08-26
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 262/2021

Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen (Dnr
MOBN2021/0818)
Sammanfattning
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021.
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi noterat
ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa. Miljöenheten bedömer att
övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska fortsätta gälla fram till
dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft.
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari
2022.
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör
att gälla från och med den 1januari 2022
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen
Bilaga Bilaga 1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1
januari 2022.
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019
upphör att gälla från och med den 1januari 2022.

Justeras sign
MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Anna Hammarstrand

1(3)

9/7/2021

Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 (Dnr
KS2021/0903-1)
Sammanfattning
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att
inrätta verksamhetsområde för fastigheter i Aröd.
Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av
bilaga 1 (karta) samt bilaga 2 (fastighetsförteckning). Beslut om verksamhetsområde innebär
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av
vattentjänster till fastigheter angivna i bilaga 2.
Juridisk bedömning
Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområde när behov av
vattenleverans och omhändertagande av spill- och dagvatten finns. Upprättande av
verksamhetsområde och utbyggnad av kommunalt VA följer vattentjänstlagens syfte.
Kommunen är huvudman för vattentjänster inom verksamhetsområdet.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att
inrätta verksamhetsområde för Aröd, och se till att behovet av vattentjänster tillgodoses
genom en allmän va-anläggning, Dnr KS2018/1106.
De fastigheter som ingår i verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av karta bilaga 1, samt
fastighetsförteckning bilaga 2.
Verksamhetens bedömning
Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområden när behov av
vattentjänster finns. Aröd har behov av vattentjänster och området ingår i VAutbyggnadsplanen.
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Länsstyrelsen har gett Kungälvs kommun ett föreläggande förenat med vite om att upprätta
verksamhetsområde för Aröd, och se till att behovet av vattentjänster tillgodoses genom en
allmän va-anläggning. Genom att inrätta verksamhetsområde för Aröd etapp 1, följer
kommunen Länsstyrelsens beslut.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Genom att upprätta verksamhetsområde och förse fastigheter med vattentjänster genom en
allmän VA-anläggning skapas goda möjligheter för bebyggelseutvecklingen i kommunen,
vilket följer kommunens mål om samordning av infrastruktur och byggnation.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Beslut om verksamhetsområde går i linje med nationella riktlinjer och globala mål om att
alla ska ha tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet för god hälsa och hygien.
Tillgång på rent dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten säkerställs för
fastigheter som ansluts till den allmänna VA-anläggningen.
För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3 (hälsa och välbefinnande), 6
(rent vatten och sanitet), 9 (motståndskraftig infrastruktur), 11 (motståndskraftigt och
hållbart samhälle) och 14 (nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och uppnå
hållbar utveckling) krävs att VA-kollektivet är rustat att möta de önskemål och krav som
ställs på den kommunala VA-hanteringen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunens gällande VA-utbyggnadsplan, Dnr KS2019/2053 ligger till grund för utbyggnad
av den allmänna VA-anläggningen och anslutning av fastigheter i behov av kommunala
vattentjänster.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
En kommunal vatten- och spillvattenanslutning säkerställer att både medborgare och brukare
får tillgång till en hälsomässigt säker vatten- och spillvattenanläggning samt distribution
genom densamma.
Ekonomisk bedömning
VA-utbyggnaden är taxefinansierad. Anläggningsavgifter för anslutning till och därefter
avgifter för brukning av den kommunala VA-anläggningen kommer att tas ut i enlighet med
vid var tid gällande VA-taxa.
Förslag till beslut
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten upprättas, i
enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2
(Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1) daterad 2021-06-22

Anders Holm

Martin Hollertz
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Sektorchef samhälle och utveckling
Expedieras till:
Samhälle och
utveckling,
Martin Hollertz
Sten-Ove Dahllöf
För kännedom till:
Samhälle och
utveckling,
Elisabeth Wegèn,
Anna Hammarstrand

Verksamhetschef Teknik
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Sammanträdesdatum
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§ 107/2021

Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 (Dnr
KS2021/0903)
Sammanfattning
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att
inrätta verksamhetsområde för fastigheter i Aröd.
Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av
bilaga 1 (karta) samt bilaga 2 (fastighetsförteckning). Beslut om verksamhetsområde innebär
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av
vattentjänster till fastigheter angivna i bilaga 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1
Bilaga Verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 1
Bilaga Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 2
Förslag till Kommunstyrelsen
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten upprättas,
i enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i
bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1) daterad 2021-0622
__________
Expedieras till:
Samhälle och
utveckling,
Martin Hollertz
Sten-Ove Dahllöf
För kännedom till:
Samhälle och
utveckling,
Elisabeth Wegèn,
Anna Hammarstrand

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 107/2021

Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 (Dnr
KS2021/0903)
Sammanfattning
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att
inrätta verksamhetsområde för fastigheter i Aröd.
Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av
bilaga 1 (karta) samt bilaga 2 (fastighetsförteckning). Beslut om verksamhetsområde innebär
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av
vattentjänster till fastigheter angivna i bilaga 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1
Bilaga Verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 1
Bilaga Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 2
Förslag till Kommunstyrelsen
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten upprättas,
i enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i
bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1) daterad 2021-0622
__________
Expedieras till:
Samhälle och
utveckling,
Martin Hollertz
Sten-Ove Dahllöf
För kännedom till:
Samhälle och
utveckling,
Elisabeth Wegèn,
Anna Hammarstrand
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Justeras sign

12 Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. - KS2017/0664-27 Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. : Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2.

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Madeleine Wollbrant

1(4)

9/15/2021

Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. (Dnr
KS2017/0664-27)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog i juni 2017 beslut om att ge förvaltningen uppdraget att inleda
förhandlingar med Serneke Projektutveckling AB genom direktanvisningsförfarande av mark
för bostäder, skola och förskola (KS2017/0664-2). Kommunen har i februari 2021 tecknat ett
markanvisningsavtal med Serneke Sverige AB. Marköverlåtelsen reglerar nu den sista etappen
i markanvisningsavtalet som innefattar ca 35-45 bostäder med upplåtelseform
bostadsrätt/äganderätt.
Serneke Sverige AB har bildat ett projektbolag, Kärna Berså AB som kommer förvärva
exploateringsfastigheten. Enligt tidigare undertecknat markanvisningsavtal har Serneke
Projektutveckling AB möjlighet att med helägt bolag inom Serneke Group-koncernen teckna
marköverlåtelseavtal. En moderbolagsborgen har tecknats som säkerhet.
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen inte får kostnader
för framtida drift och underhåll på allmän platsmark förutom för de andelstal som
kommunen har i gemensamhetsanläggningarna.
En oberoende värdering av marken har tagits fram enligt tidigare tecknat
markanvisningsavtal, priset på bostäderna baseras på värderingen. Enligt
marköverlåtelseavtalet förväntas
intäkterna bli ca. 12 000 000 kronor för exploateringsfastigheten. Detta går i linje med
framtagen exploateringskalkyl.
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas.
Juridisk bedömning
Kommunen gör en direktanvisning av mark för skola och bostäder i enlighet med politiskt
beslut (KS2017/0664-2). Beslutet stöds av kommunens antagna styrdokument
markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931.
Bakgrund
Kommunstyrelsen tog i juni 2017 beslut om att ge förvaltningen uppdraget att inleda
förhandlingar med Serneke Projektutveckling AB genom direktanvisningsförfarande av mark
för bostäder, skola och förskola (KS2017/0664-2). Detaljplan för Kärna 67:1 förskola och
bostäder antogs i Kommunfullmäktige 2019-10-03 och vann laga kraft 2020-08-26. Inom
ADRESS

KART OCH MARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

12 Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. - KS2017/0664-27 Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. : Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2.

2(4)

detaljplanen har Serneke Projektutveckling AB för avsikt att uppföra en skola för cirka 200
elever samt cirka 50 bostäder med upplåtelseformen hyresrätt och bostadsrätt.
Direktanvisningen avser endast mark för skola och bostäder då Serneke Projektutveckling AB
tagit tillbaka sin ansökan om direktanvisning för förskola. Serneke Projektutveckling AB och
Kommunen har i februari 2021 tecknat ett markanvisningsavtal. Marköverlåtelset reglerar nu
den sista etappen i markanvisningsavtalet som innefattar bostäder med upplåtelseform
bostadsrätt/äganderätt.
Serneke Sverige AB har bildat ett projektbolag, Kärna Berså AB som kommer förvärva
exploateringsfastigheten.
Enligt tidigare undertecknat markanvisningsavtal har Serneke Sverige AB möjlighet att med
helägt bolag inom Serneke Group-koncernen teckna marköverlåtelseavtal. Kärna Berså
ekonomisk förening ingår i Serneke Group-koncernen. En moderbolagsborgen har tecknats
som säkerhet mellan Serneke Group och Kärna Berså AB.
Enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal har en oberoende värdering av marken tagits
fram för bostadsrätter i samband med försäljningen av marken.
En förutsättning för byggnation av bostäder är att byggnationen av skola i tidigare tecknat
marköverlåtelseavtal tecknat 2020-11-16. KS 2017/0664 byggs.
Kommunen har rätt att häva detta marköverlåtelseavtal för bostäder i det fall
marköverlåtelseavtalet för skola hävs som regleras i marköverlåtelseavtal tecknat 2020-11-16.
KS 2017/0664.
Verksamhetens bedömning
Förslag till nytt marköverlåtelseavtal har upprättats med Kärna Berså AB.
Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga frågor,
plankostnad med mera. Villkoren i avtalet följer det som tidigare har avtalats i det
markanvisningsavtal som nu i sin helhet ersätts.
Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för ca 35–45 bostäder med upplåtelseform
bostadsrätt/äganderätt. Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att
kommunen inte får kostnader för framtida drift och underhåll på allmän platsmark förutom
för de andelstal som kommunen har i gemensamhetsanläggningarna. Exploateringskalkylen
visar på ett överskott för hela projektet om cirka sju miljoner. En oberoende värdering av
marken har tagits fram enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal. Priset för bostäderna är
baserat på värderingen.
Om Exploatören inte har erhållit beslut om beviljat bygglov för ca. 35–45 bostäder inom 12
månader efter det att marköverlåtelseavtalet undertecknats av båda parter har Kommunen
rätt att häva överlåtelsen och Marköverlåtelseavtalet är därmed i sin helhet förfallet.
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal om
Exploatören inte erhållit slutbesked inom 48 månader från att bygglov har beviljats och
vunnit laga kraft.
Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen.
Resterande del av köpeskillingarna ska omgående återbetalas till exploatörerna. Ingen av
parterna har rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Marköverlåtelseavtalet kopplas till kommunfullmäktiges antagna strategiska mål.
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande - Detaljplanen skapar förutsättningar att
uppföra både förskola och grundskola i Kärna där byggnationen av bostäder i detta
marköverlåtelseavtal bidrar till att uppnå detta strategiska mål.
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
Bostadsområdet är lokaliserat i nära anslutning till närströvområden, fotbollsplaner,
bouleplan etc. Inom planområdet planeras också för en fullstor idrottshall. Barn i området
kan nyttja skolgård efter skoltid.
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende förkommunen
I samband med upprättade av detaljplanen har omfattande dialog och samarbete med
aktuell exploatör förts. Inom arbetet med detaljplanen har obligatoriska och extrainsatta
samrådsmöten hållits med sakägarkretsen för god förankring i området. Planprocessen har
lett fram till detta marköverlåtelseavtal.
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Bostäderna planeras i anslutning till befintlig bebyggelse. Detta medför goda förutsättningar
för resor till fots och via cykel. Det förbättrar också möjligheten för invånarna, elever och
anställda på skolorna i Kärna att resa med kollektivtrafik. Med ökad bostadsutbyggnad i
Kärna ökar också underlaget för god kollektivtrafik.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
I detaljplanens planbeskrivning redogörs för planområdets förhållande till de miljömål som
bedömts relevanta för planförslaget.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Marköverlåtelseavtalet är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Vuxna och barn kommer att bo i området. Inom planområdet kommer också en skola
byggas samt en förskola. Planområdet kommer också omfatta en byggrätt för fullstor
idrottshall
vilket kommer främja barnens möjlighet till idrott.
Barnperspektivet har beaktats i planarbetet.
Jämställdhetsperspektivet har beaktats i framtagandet av detaljplanen och bedöms ge en bra
grund för jämlika och sociala levnadsförhållanden.
Ekonomisk bedömning
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen inte får kostnader
för framtida drift och underhåll på allmän platsmark förutom för de andelstal som
kommunen har i gemensamhetsanläggningarna. För samtliga allmänna platser bildas
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gemensamhetsanläggningar. Kommunen har byggt ut och bekostat alla gator på allmän
platsmark inom detaljplanen och kommer därefter att lämna över förvaltningen till befintlig
gemensamhetsanläggning, Kärna ga:3. Längs med Kärnavägen kommer kommunen bygga ut
befintlig trottoar till gång-och cykelväg. För parkeringarna kommer en
gemensamhetsanläggning bildas. Kostnaden fördelas utefter andelstal som beslutas i
lantmäteriförrättning.
En oberoende värdering av marken har tagits fram enligt tidigare tecknat
markanvisningsavtal. Exploateringskalkylen visar att Kommunens kostnader för
genomförandet av projektet täcks av intäkterna från markförsäljningen. Priset för bostäder
med upplåtelseform bostadsrätt/äganderätt baseras på värderingen som är framtagen.
Enligt marköverlåtelseavtalet förväntas intäkterna bli ca. 12 000 000 kronor för
exploateringsfastigheten. Detta går i linje med framtagen exploateringskalkyl. Det förväntade
överskottet för hela projektet är på cirka sju miljoner.
Förslag till beslut
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Kärna Berså AB
godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna marköverlåtelseavtalet.

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och Myndighet

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling

Expedieras till:

Serneke Sverige AB, Christian Fredriksson, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

För kännedom till:

Fredric Norrå Verksamhetschef Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och
Utveckling, Madeleine Wollbrant Kart och Mark, Frida Källberg Kart och Mark, Rickard
Holmgren Projektenheten

Xxxxxxx, Chr
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 111/2021

Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. (Dnr
KS2017/0664)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog i juni 2017 beslut om att ge förvaltningen uppdraget att inleda
förhandlingar med Serneke Projektutveckling AB genom direktanvisningsförfarande av mark
för bostäder, skola och förskola (KS2017/0664-2). Kommunen har i februari 2021 tecknat ett
markanvisningsavtal med Serneke Sverige AB. Marköverlåtelsen reglerar nu den sista etappen
i markanvisningsavtalet som innefattar ca 35-45 bostäder med upplåtelseform
bostadsrätt/äganderätt.
Serneke Sverige AB har bildat ett projektbolag, Kärna Berså AB som kommer förvärva
exploateringsfastigheten. Enligt tidigare undertecknat markanvisningsavtal har Serneke
Projektutveckling AB möjlighet att med helägt bolag inom Serneke Group-koncernen teckna
marköverlåtelseavtal. En moderbolagsborgen har tecknats som säkerhet.
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen inte får kostnader
för framtida drift och underhåll på allmän platsmark förutom för de andelstal som
kommunen har i gemensamhetsanläggningarna.
En oberoende värdering av marken har tagits fram enligt tidigare tecknat
markanvisningsavtal, priset på bostäderna baseras på värderingen. Enligt
marköverlåtelseavtalet förväntas
intäkterna bli ca. 12 000 000 kronor för exploateringsfastigheten. Detta går i linje med
framtagen exploateringskalkyl.
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2.
Bilaga Undertecknat avtal Serneke - Bostäder etapp 2
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Kärna Berså AB
godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna marköverlåtelseavtalet.
_________
Expedieras till:

Serneke Sverige AB, Christian Fredriksson, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Fredric Norrå Verksamhetschef Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och
Utveckling, Madeleine Wollbrant Kart och Mark, Frida Källberg Kart och Mark, Rickard
Holmgren Projektenheten

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING
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§ 111/2021

Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. (Dnr
KS2017/0664)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog i juni 2017 beslut om att ge förvaltningen uppdraget att inleda
förhandlingar med Serneke Projektutveckling AB genom direktanvisningsförfarande av mark
för bostäder, skola och förskola (KS2017/0664-2). Kommunen har i februari 2021 tecknat ett
markanvisningsavtal med Serneke Sverige AB. Marköverlåtelsen reglerar nu den sista etappen
i markanvisningsavtalet som innefattar ca 35-45 bostäder med upplåtelseform
bostadsrätt/äganderätt.
Serneke Sverige AB har bildat ett projektbolag, Kärna Berså AB som kommer förvärva
exploateringsfastigheten. Enligt tidigare undertecknat markanvisningsavtal har Serneke
Projektutveckling AB möjlighet att med helägt bolag inom Serneke Group-koncernen teckna
marköverlåtelseavtal. En moderbolagsborgen har tecknats som säkerhet.
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen inte får kostnader
för framtida drift och underhåll på allmän platsmark förutom för de andelstal som
kommunen har i gemensamhetsanläggningarna.
En oberoende värdering av marken har tagits fram enligt tidigare tecknat
markanvisningsavtal, priset på bostäderna baseras på värderingen. Enligt
marköverlåtelseavtalet förväntas
intäkterna bli ca. 12 000 000 kronor för exploateringsfastigheten. Detta går i linje med
framtagen exploateringskalkyl.
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2.
Bilaga Undertecknat avtal Serneke - Bostäder etapp 2
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Kärna Berså AB
godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna marköverlåtelseavtalet.
_________
Expedieras till:

Serneke Sverige AB, Christian Fredriksson, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
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Justeras sign
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8/31/2021

Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning
(Dnr KS2021/0350-10)
Sammanfattning
Kungälv har fått Ale kommuns förslag till ny översiktsplan på remiss. Granskningstiden
pågår från 23 juni till och med 28 augusti 2021. Förvaltningen kommer att skicka ett
yttrande som koncept inom samrådstiden eftersom som ingen förlängning av svarstiden har
getts och sedan skickas det formella yttrandet efter beslut i KS.
Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales
nuläge och förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision. I Ale
samsas olika perspektiv, samhällens karaktärer och kvaliteter till en gemensam helhet. Vatten
och land; rofylld natur och vibrerande puls; självständighet och gemenskap; historia och
framtid; erfarenhet och innovation.
Fem strategier har tagits fram för att möta framtida utmaningar och samtidigt skapa
förutsättningar för att uppnå den långsiktiga kommunala viljeinriktningen som tar sikte mot
år 2050. Huvudsaklig utbyggnad och förtätning ska ske i pendelorterna.
Huvudkommunikationsstråken är E45, Norge/Vänernbanan och tvärförbindelse i öst-västlig
riktning vilken utvecklas och förstärks med ny bro till Kungälv. Gröna områden i och
mellan orterna ska säkerställas för rekreation, biologisk mångfald och klimatanpassning.
Förutsättningar för jordbruk som näring ska stärkas och de stora naturområdena ska värnas.
Älven som dricksvattenkälla för hela Göteborgsområdet ska skyddas och Ale ska skyddas
mot stigande vattennivåer
De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun och som kräver fortsatt
dialog och samarbete är Göta älv som gemensam vattentäkt samt föreslagen koppling över
älven. Kommunen har även i samrådsskedet informerat om Dösebacka vattenverk och dess
vattenskyddsområde som fortsatt kommer finnas kvar.
Synpunkterna kvarstår avseende att behov och bakgrund till ny bro borde tydligare beskrivas
ur Ales perspektiv i Ales ÖP samt beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart
resande och kollektivtrafiken saknas i Ales ÖP samt GRs strukturbild och
inriktningsplanering.

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Juridisk bedömning
Ale kommun har tagit fram en översiktsplan där processen styrs av plan- och bygglagen.
Genom denna process ges Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över förslaget och de
frågor som bedöms som mellankommunala.
Bakgrund
Ale kommun har en översiktsplan från 2007; Ale ÖP 07. Denna aktualitetsprövades 2016.
Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Kungälvs kommun har tidigare fått
förslag på ny ÖP på samrådsremiss och ett granskningsförslag har nu skickats ut på samråd.
Kommunens remissvar under samrådet innehöll följande text: De mellankommunala frågor
som främst berör Kungälvs kommun är Göta älv som gemensam vattentäkt samt föreslagen
koppling över älven. Förvaltningens bedömning avseende de mellankommunala frågorna
handlar om fortsatt dialog och samarbete i de aktuella frågorna. Kungälv har ett befintligt
vattenskyddsområde som delvis sträcker sig ut i älven vilket är Dösebacka
vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Detta skyddsområde har sitt
ursprung i att vatten till Dösebacka vattenverk togs ur älven och infiltrerades innan det togs
in i vattenverket. Vattenskyddsområdet kommer att finnas kvar och genomgå en revidering
inom de närmaste åren. Dösebacka kommer att användas som reservvattentäkt. Det
skyddsområde som finns idag är beslutat av länsstyrelsen. Planen är att Kungälvs kommun
fattar beslut om det nya området. För Göta älv pågår ett arbete med vattenskyddsområdet
Göta älv Vänersborgsviken, ”GÄVSO” där alla berörda kommuner ansöker till länsstyrelsen
om fastställande av vattenskyddsområde och tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Arbetet
med detta har pågått i mer än 10 år. Kungälvs vattenverk är ett s.k. ytvattenverk som tar
vatten direkt ur Göta älv för behandling i vattenverket.
Det område som anges som Utredningsområde broläge i Ales ÖP överensstämmer med den
koppling som anges i Kungälvs ÖP strukturbild utblick 2050. Behov och bakgrund till ny
bro borde tydligare beskrivas ur Ales perspektiv i Ales ÖP. Beskrivning avseende regionala
utblickar för hållbart resande och kollektivtrafiken saknas i Ales ÖP samt GRs strukturbild
och inriktningsplanering.
Verksamhetens bedömning
De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun och som kräver fortsatt
dialog och samarbete är Göta älv som gemensam vattentäkt samt föreslagen koppling över
älven. Kommunen har även informerat om Dösebacka vattenverk och dess
vattenskyddsområde som fortsatt kommer finnas kvar.
Synpunkterna kvarstår avseende att behov och bakgrund till ny bro borde tydligare beskrivas
ur Ales perspektiv i Ales ÖP samt beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart
resande och kollektivtrafiken saknas i Ales ÖP samt GRs strukturbild och
inriktningsplanering.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet avser Ales utveckling och berör Kungälv genom mellankommunala frågor dock
berörs inte kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Framtagande av en översiktsplan berör de flesta av målen i Agenda 2030 men främst målen
för Hållbara städer och samhällen, Rent vatten och sanitet för alla, Bekämpa
klimatförändringarna samt Ekosystem och ekologisk mångfald.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Det styrdokument som är viktigast för det aktuella ärendet är Kungälvs översiktsplan främst
avs. mellankommunala frågor.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Samverkan mellan kommuner är viktigt för en hållbar samhällsutveckling vilket påverkar
medborgarna.
Ekonomisk bedömning
Ärendet berör inte ekonomiska frågor för Kungälvs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens protokoll samt tjänsteskrivelse skickas som remissvar.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

oversiktsplan@ale.se

Linda Andreasson, Henrik Johansson, Fredric Norrå SoU
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2021-06-22

Ärendenummer: KS.2020.423

UTSTÄLLNING
om Ale kommuns förslag till ny översiktsplan, från 23 juni till och med 28 augusti 2021
enligt kommunstyrelsens beslut KS § 131, 2021-06-08 och kommunstyrelsens ordförandebeslut 2021-0617 .

Samråd genomfördes under våren 2021. Efter samrådet har planförslaget reviderats och ställs nu ut för
granskning. Under utställningstiden finns förslaget tillgängligt på följande platser:
•
•
•

Utställning: ale.se/utstallning
Mer information: ale.se/oversiktsplan
Kommunhuset i Nödinge, Ale Torg 7
Biblioteket i resecentrum Älvängen

Kommunstyrelsen inbjuder till digitala dialogmöten, tider finns på hemsidan.
Anmälan om deltagande sker till kontaktcenter, epost kontaktcenter@ale.se eller
telefon 0300-70 30 00.
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast den 28 augusti 2021 via e-post till oversiktsplan@ale.se,
eller skicka dina synpunkter till:
Ale kommun, svarspost 410 012 600
449 80 ALAFORS.
Märk med ”Översiktsplan”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Medverkande i framtagande av Översiktsplan Ale kommun 2021
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Del 1 INLEDNING OCH FRAMTIDSBILD
1.1 Inledning

Ale står inför en framtid med stora samhällsförändringar och globala utmaningar. För att hantera dem,
hitta lösningar och nå en hållbar samhällsutveckling krävs det samarbete på alla nivåer och mellan
samhällets alla aktörer. Globala megatrender, hållbarhetsmål och utmaningar påverkar kommunen på
lokal nivå, samtidigt som lokala aktiviteter kan få en påverkan globalt.
Översiktsplanen är kommunens strategi och ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling i
ett långsiktigt perspektiv. Samrådsförslaget redovisar visioner för framtiden, strategiska vägval och
riktlinjer för hur mark- och vattenområden i Alesamhället föreslås utvecklas och bevaras.
En arbetsgrupp bestående av representanter från alla partier har deltagit i arbetet med framtagandet av
förslag till ny översiktsplan. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp där kommunstyrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordförande har ingått tillsammans med kommunchef.
Arbetsprocessen har anpassats till de begränsningar som rådande pandemin har utgjort.
Översiktsplanering regleras i plan- och bygglagen. Kommunen ska upprätta en samrådshandling, som
är ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget ska ställas ut och samrådas med boende och verksamma,
myndigheter, kommuner och andra som är berörda. Efter samrådet bearbetas förslaget utifrån de
synpunkter som framförts och därefter ställs det omarbetade förslaget till översiktsplan ut för
granskning. Efter inkomna synpunkter bearbetas förslaget, och kan därefter läggas fram till
kommunfullmäktige för antagande.

Bild 1 Schematisk bild över processen från beslut till antagande av översiktsplan
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1.2 Det här är översiktsplanen

Översiktsplanen är kommunens strategi och ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling i
ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen är både visionär, framtidsinriktad och en vägledning för de
beslut som ska fattas idag. Översiktsplanen är en viktig del i kommunens arbete för en långsiktigt
hållbar utveckling och behöver därför vara aktuell och ska omfatta hela kommunen. Varje
mandatperiod ska kommunen anta en planeringsstrategi, som visar ställningstaganden och
prioriteringar för det fortsatta arbetet. Krav på översiktsplan och vad den ska innehålla finns i Planoch bygglagens kapitel 3.
Översiktsplanen är inte bindande, men är vägledande för beslut gällande detaljplanering och i enskilda
ärenden om byggande och användning av mark- och vattenområden. Den är också underlag vid
prövning av tillstånd enligt miljöbalken och för överprövning i domstol.
Översiktsplanen ska visa hur kommunen långsiktigt planerar att använda, utveckla och bevara den
byggda miljön, hur mark- och vattenområden ska användas och hur hushållning med naturresurser ska
beaktas. Kommunens ställningstagande när det gäller hänsyn till allmänna intressen ska framgå, samt
hur man avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer.
Det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen planerar att tillgodose det långsiktiga behovet av
bostäder. Det ska även framgå hur kommunen samordnar sin planering med nationella och regionala
mål, planer och program, som har betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Hur
kommunen ser på hantering av risker för klimatrelaterade skador på den byggda miljön till följd av
översvämning, ras, skred och erosion ska även det vara beskrivet.

1.2.1 Så här läser du översiktsplanen

Översiktsplanen är digital och innehåller fem delar, vilka tillsammans beskriver vision, förutsättningar,
strategier och riktlinjer. Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar konsekvenser av planens
genomförande.
Del 1 - Inledning och framtidsbild – här redogörs för utgångspunkter, globala och lokala utmaningar
och i framtidsbilden tecknas en vision av hur livet skulle kunna se ut i Ale 2050.
Del 2 - Användning av mark och vatten – målkonflikter i markanvändning, risker och sårbarhet inom
kommunen, samt miljökvalitetsnormer beskrivs inledningsvis. Orter beskrivs och förutsättningar för
föreslagen markanvändning per delområde. I strategisk karta visas huvudprinciper för tillväxt fram till
2050, och i Mark- och vattenanvändningskarta hur mark och vatten bör utvecklas i kommunen vid
tillväxt. I kartan Värde och hänsyn visas riksintressen och hänsynsområden som till exempel värdefull
natur- och kulturmiljö samt viktig infrastruktur.
Del 3 – Strategi och riktlinjer - här beskrivs mer detaljerade förhållningssätt när det gäller utveckling
av den fysiska miljön i tätort och på landsbygd. Den inledande strategin beskrivs och under tematiska
områden finns riktlinjer att beakta vid planering, anläggning och byggande.
Del 4 - Värden och hänsyn – här återges kommunens ställningstaganden i förhållande till intressen på
nationell nivå, och vilka objekt eller områden som berörs i Ale när det gäller kulturmiljö, naturvård
och totalförsvaret. Här redovisas även andra viktiga allmänna intressen som skall tas hänsyn till vid
planering, anläggning och byggande.
Del 5 - Mellankommunala intressen – här finns angivet intresseområden som kan beröra och påverka
mark- och vattenanvändning i angränsande kommuner och kring vilka samarbetet behövs.
samt
Miljökonsekvensbeskrivning – beskriver konsekvenser av att genomföra översiktsplanens förslag till
strategier och markanvändning, jämfört med utgångspunkten att Ale översiktsplan från 2007 fortsatt
skulle gälla.
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1.3 Utmaningar och utgångspunkter

Ale står inför en framtid med stora samhällsförändringar och globala utmaningar. För att hantera dem,
hitta lösningar och nå en hållbar samhällsutveckling krävs det samarbete på alla nivåer och mellan
samhällets alla aktörer. Globala megatrender, hållbarhetsmål och utmaningar påverkar kommunen på
lokal nivå, samtidigt som lokala aktiviteter kan få en påverkan globalt.

Urbanisering

En global trend är att allt att fler människor flyttar in till städer och storstadsområden. I Ale beräknas
befolkningen öka över tid. Enligt befolkningsprognosen kommer det främst ske i tätorterna, men även
på landsbygden. Detta ställer nya krav samhället för att den snabba urbanisering som pågår ska kunna
ske på ett hållbart sätt. Växande samhällen kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan
också bidra till ökande sociala klyftor, spänning mellan olika utvecklingsområden och påfrestningar på
ekosystem. Samtidigt som urbaniseringen är en utmaning blir den också en drivkraft för nya
möjligheter för arbetsmarknaden framåt, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att människor ska
kunna ha ett arbete. Fler branscher utvecklas i de större urbana områdena vilket också påverkar ett
områdes motståndskraft mot ekonomiska kriser.

Diagram 1 Befolkningsprognos 2020–2031 med förlängning till 2050. Källa: Befolkningsprognos 2020–2031, Ale kommun
med förlängning till 2050.

Ale har en kraftig inflyttning och ett högt barnafödande som beräknas fortsätta. Inflyttningen av
barnfamiljer från främst Göteborg har drivit tillväxten. Till år 2050 beräknas Ales befolkning ha ökat
från 31 400 personer (2019) till cirka 52 000 personer (2050). En snabb befolkningstillväxt innebär
flera utmaningar men också möjligheter för en kommun. En utmaning är att kunna tillgodose bostäder
och lokaler för verksamheter som matchar behoven. Bostadsmarknaden för utsatta grupper är svår,
vilket skapar behov av att bygga varierat. En fördel med tillväxten är att nya företag vill etablera sig i
kommunen och flera av de befintliga växer. Detta skapar en större arbetsmarknad där det finns plats
för fler personer att arbeta närmare sina hem. Det skapar också bättre förutsättningar för olika slags
yrken där människor som idag står längre från arbetsmarknaden får bättre möjlighet till arbete.
En ökande befolkning innebär även behov av att bygga ut infrastruktur och ett ökat tryck på trafiknät
och försörjningssystem såsom vatten- och avloppssystem (VA). Samtidigt står VA-infrastrukturen
inför konsekvenserna av ett förändrat klimat som innebär ytterligare påfrestningar.
Att allt fler flyttar in till kommunen kan leda till spänningar mellan olika perspektiv. Det kan handla
om att nuvarande och nyinflyttade kommuninvånare ska leva tillsammans, vikten av att få känna att
man är en del av förändringarna eller förståelsen av varför vissa områden utvecklas medan andra
6
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bevaras. Orters olika förutsättningar eller olika tillgång till grundläggande service kan förstärka
känslan av utanförskap eller uppdelning. Det ställer i sin tur krav på att inkludera invånare i frågor, att
utveckla former för dialog och att stärka den lokala demokratin så att spänning kan hanteras och lösas.
Samtidigt finns behovet av att också verka för trygga boendemiljöer och omgivningar som bidrar till
att känna en gemenskap och där olika alebor kan mötas. För en kommun likt Ale blir detta viktigt för
att inte odla ett framtida utanförskap eller polarisering mellan orterna.

Klimatförändringar, risker och hot

Ale, likt resten av världen, står inför en stor utmaning att minska utsläppen av växthusgaser. Detta för
att kunna hålla sig under 2-gradersmålet i enlighet med Parisavtalet och begränsa de lokala och
globala konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. För att klara det krävs en omställning av
samhället, både av den fysiska miljön och av våra livsstilsvanor. Hur vi planerar våra samhällen,
bygger infrastruktur och byggnader idag kommer att påverka våra utsläpp för en lång tid framöver.
Oavsett hur mycket och hur fort vi kommer lyckas att minimera utsläpp av växthusgaser så kommer
ett förändrat klimat att påverka kommunens utveckling framåt. Förändringar i klimatet är ett faktum
som Ale står inför idag och de effekter och konsekvenser som följer blir allt mer allvarliga, globalt
som lokalt. I samband med det hotas den biologiska mångfalden och flera ekologiska resurser som är
nödvändiga för vår överlevnad.
Förändringar i klimatet kan komma att synas i Ale på olika sätt. Extrema väderförhållanden antas öka i
framtiden och det innebär att bostäder och infrastruktur i Ale behöver kunna stå emot klimatrelaterade
utmaningar, såsom kraftiga skyfall, bränder och torka, lokala översvämningar samt höjda vattennivåer
i älven. I Ale finns även utmaningar kopplat till markföroreningar och skredrisker, vilket i
kombination också kan riskera förorena dricksvattentäkten Göta älv. Buller och luftföroreningar är
inte ett stort problem idag och genom god planering kan de minska ytterligare.
Klimathotet har i sin tur påverkan på andra områden och samhällets förutsättningar och möjlighet för
att bemöta utmaningar som livsmedelstrygghet, mänsklig säkerhet, tillgång till rent vatten, hållbart
nyttjande av naturresurser och ekosystem, hälsa samt ekonomisk tillväxt.

Demografiska utmaningar

De kommande 20 åren kommer samhället att stå inför stora demografiska utmaningar där färre
personer ska försörja allt fler. Människor lever längre samtidigt som det är stora generationsgrupper
som går mot pensionsålder eller är i familjebildande åldrar. Utmaningen framåt innebär att det är
relativt få personer som kommer vara i en arbetsför ålder och som kan arbeta och betala skatt för att
tillgodose behoven i det nuvarande finansieringssystemet. Försörjningskvoten är ett sätt att följa
utvecklingen, där en högre kvot innebär att färre personer ska försörja allt fler. Ale har idag en hög
försörjningskvot som beräknas att röra sig mot rikets genomsnitt

Diagram 2 Försörjningskvoten efter riket och utvalda kommuner. Försörjningskvoten är en beräkning där summan av antal
personer under 19 år och antal personer över 65 år divideras med antalet personer mellan 20 och 64 år. Därefter multiplicerar
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man med 100. Ju högre tal, desto färre i arbetsför ålder ska försörja. Källa: Befolkningsprognosrapporter från Ale, Göteborg,
Kungälv, Alingsås och SCB.

I Ale beräknas antalet personer över 80 år öka kraftigt de närmaste 10 åren, därefter minska på grund
av mindre generationsgrupper. Det är framför allt stora barnkullar födda under 1940-talet som
påverkar. Samtidigt ökar antalet nyfödda barn från stora årskullar som börjar bilda familj. Det ställer
stora krav på investeringar och innovationer inom välfärden då färre ska försörja fler som blir allt
äldre. En utmaning är att planera för den topp av äldre inom 10 år som sedan kommer att följas av en
allt större andel barn.
Utmaningen innebär även att rekrytera tillräckligt med arbetskraft för att ta hand om växande behov
inom kommunal service, som förskola, skola och äldreomsorg. Andra trender påverkar hur
arbetsmarknadens struktur och omfattning ser ut, vilket skapar utmaningar att tillgodose det ökande
behovet av framtida kompetenser. Att planera för att attrahera den arbetsföra befolkningen och skapa
förutsättningar för flexibla och innovativa arbetsplatser och verksamheter är en framtidsutmaning som
inte en aktör kan lösa själv.

Digitalisering och teknikutveckling

Teknologiska genombrott, digitalisering och automatisering är en genomgripande kraft som påverkar
samhällets alla delar. Tillgång till informations- och kommunikationsinfrastruktur har blivit en
förutsättning för att arbeta, delta och verka i samhället i allt högre grad. I Ale finns det tillgång till
lägre nätverkshastigheter för majoriteten av hushållen, men när det gäller de högre hastigheterna
skiljer sig landsbygd och tätorter åt. Utmaningen ligger i att planera för att allt fler saker, människor
och tjänster behöver tillgång till nätverk i framtiden. Samtidigt medför ett högteknologiskt samhälle en
ökad sårbarhet för både fysiska och digitala attacker. Ny teknik kan också medföra nya risker vilket
påverkar de beredskaps- och säkerhetsförebyggande åtgärder som krävs.
Teknikutvecklingen kan också medföra att förbrukning av el och andra resurser ökar, som i sin tur kan
bidra till stora påfrestningar för nuvarande elförsörjning. En utmaning är därför att planera för de
fysiska krav som en digitalisering ställer och hur markanvändning av infrastruktur kopplat till
bredband och elförsörjning ska se ut i framtiden.
Digitaliseringstrenden förändrar även människors beteenden och skapar därför nya behov och
förväntningar. Tillsammans med teknikutveckling skapas nya förutsättningar och möjligheter för
lokalt näringsliv. Vikten av att kunna tillhandahålla tjänster dygnet runt kommer att öka. Med en ökad
tillgänglighet för många olika aktörer hårdnar konkurrens och vissa verksamheter försvinner samtidigt
som andra uppstår. Det skapar behov av flexibla verksamhetsområden och arbetsplatser med god
tillgång till infrastruktur.

Globala och nationella hållbarhetsmål

Som framgår av de ovan nämnda områdena är globala trender och utmaningar också lokala. I och med
en allt mer globaliserad värld finns det utmaningar som kommer att påverka Ale i framtiden. Flera av
dessa kan kommunen inte kontrollera eller hantera ensam vilket kommer att innebära nödvändiga
omställningar för samhället.
För att åstadkomma en hållbar utveckling har samtliga länder i Förenta nationerna (FN) enats om en
gemensam agenda för att uppnå 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara, vilket
innebär att de balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner för att uppnå en hållbar
utveckling. En övergripande utgångspunkt i översiktsplanen är därför att styra samhällsutvecklingen i
en riktning där det är balans mellan olika värden. Det betyder att värden som tillgång till arbete, skola
och bostad, att uppleva trygghet och hälsa samt en naturmiljö som mår bra tillsammans är nödvändiga
för att uppnå hållbar samhällsutveckling. Utöver de globala målen finns även nationella och regionala
hållbarhetsmål inom exempelvis miljö och folkhälsa.
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1.4 Framtidsbild Ale 2050 – Tillsammans mot en hållbar framtid

Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales nuläge och
förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision.
I Ale samsas olika perspektiv, samhällens karaktärer och kvaliteter till en gemensam helhet. Vatten
och land, rofylld natur och vibrerande puls, självständighet och gemenskap, historia och framtid,
erfarenhet och innovation.

9
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Behoven är en drivande kraft för innovation och kreativitet
Alebornas behov omhändertas genom sömlös samverkan, smarta lösningar, service och digitala
system. Näringsliv, offentlig sektor och civila aktörer samskapar på gemensamma ytor och länkas
samman med det globala genom robust och smart infrastruktur. Det finns goda förutsättningar för
företagsamhet, kreativa, gröna och tjänsteproducerande näringar är en central del av det lokala
näringslivet. I Ale vågar vi testa idéer, skapa nya metoder och förverkliga drömmar.

Samutnyttjande bostäder och områden

Ales byggnader är flexibla nav där naturliga och växtliga element inkorporeras för att bidra till
ökat välmående och stärkta ekosystemtjänster. Lokaler och utrymmen kan förändras utifrån
skiftande behov. Varierade bostäder skapar möten mellan människor, oavsett livssituation.
Byggnader utnyttjar samhällets rymd, i höjd eller täthet, för att vara markeffektiva och långsiktigt
hållbara samt skapa möjligheter för att människor ska kunna leva och verka nära sina hem.

Integrerad i en motståndskraftig grön region
Ale är ett tätbefolkat område och är en viktig del av en motståndskraftig region vars delar är
sammankopplade av hållbar infrastruktur med hög mobilitet. Den globala pulsen är en naturlig
del av det lokala livet. Samhället är klimatneutralt och naturen är en integrerad och bestämmande
faktor för samhällets utbredning och design. Tillgången till gröna områden är ständigt närvarande
och det finns möjlighet till matproduktion i samhällenas lokala mellanrum. Älven är en viktig
livsådra som flyter genom Ale och skapar möjlighet till rekreation, möten och god hälsa.

Smarta samhällen

Infrastrukturen är byggd för att hantera höjda vattennivåer och utnyttja kraftiga regnmassor för
vattenförsörjning. I Ale utnyttjas höjd, bredd, luft och vatten för att skapa maximal tillgänglighet
och effektiva transporter. Smarta digitala lösningar är en integrerad del av stadsbilden och den
offentliga miljön vilket bidrar till nya sätt att hantera behov och utmaningar på. Hållbar och
självförsörjande energiproduktion är belägen i anslutning till byggnation.

Medskapande och delat ansvar

I Ale arbetar vi inte för – vi skapar ett samhälle med. Tillsammans främjas gemenskap och
nätverk mellan människor och aktörer som skapar sammanhang och tillhörighet. I stadsmiljön
finns medskapande hubbar som bidrar till nya lösningar och möjligheter på gemensamma
utmaningar. Här finns en förståelse att vi alla har ett ansvar för det framtida samhället. Delade
stadsutrymmen och bekvämligheter ökar mänskliga möten och interaktioner. Med rörelse och
aktivitet främjas en känsla av trygghet, tillhörighet och sammanhang.
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Del 2 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Tillgängligheten till Västra Götalands samlade utbud av arbete, utbildning och kultur är en viktig
faktor för tillväxt och utveckling samt för att skapa en robust region. 2012 var utbyggnaden av
dubbelspårig järnväg klar mellan Göteborg och Trollhättan. Fem stationer för pendeltågstrafik
byggdes i Ale vilket har medfört ett vidgat arbetsmarknadsområde för invånarna. Investering i hållbar
transportinfrastruktur har varit och är ett prioriterat område och det övergripande målet för regionen är
att en tredjedel av invånarnas resor ska göras med kollektivtrafik år 2025.
Utbyggnad i anslutning till pendeltågstationerna och E45 är prioriterat i Ale, för att använda den
utbyggda infrastrukturen och bidra till den regionala befolkningsutvecklingen samt målen för hållbar
tillväxt. Närheten till transportlederna och älven utgör samtidigt begränsningar och risker att hantera
för tillkommande bebyggelse.
Älvdalen innehåller värdefulla naturmiljöer och brukad mark, den är känslig för skred och utsatt för
stigande vattennivåer. Nära transportlederna inverkar farligt godstransporter, buller och påverkad
luftkvalitet på hur marken kan användas. Avvägningar mellan behovet av att utveckla bostäder och
arbetsplatser och markens möjligheter för detta, utifrån de förutsättningar som råder i älvdalen, kräver
kunskapsunderlag inom olika områden. Vissa kunskapsunderlag saknas idag och ska arbetas fram och
kompletteras med under kommande arbete med planeringsstrategi.

2.1 Hantering av målkonflikter – avvägning mellan olika allmänna och
enskilda intressen

Ett av målen i Agenda 2030 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt
och att uppnå full sysselsättning. Fram till 2030 är målet också att successivt förbättra den globala
resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen, samt att sträva efter att bryta sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och klimat- och miljöpåverkan.
Goda förutsättningar för entreprenörskap och företagande är en grund för den tillväxt som hela
samhället deltar i. En viktig förutsättning för företagens utveckling och resursutnyttjande i Ale är att
kunna skapa och bibehålla möjligheter för tillväxt på sådant sätt att transporter sker resurs- och
klimateffektivt. Lokalisering med närhet till transportmöjlighet på väg, på spår, på vatten och
transporter av människor genom kollektivtrafiknätverket är då en viktig förutsättning.
I de globala målsättningarna finns ibland motstående perspektiv. Den regionala utvecklingsstrategin
för Västra Götalandsregionen innebär att vi i våra gemensamma insatser ska bidra både till en hållbar
omställning och ett konkurrenskraftigt samhälle. En kommuns innovationsförmåga beror på flera olika
saker men tillgång till kunskap är avgörande. Att växa på ett sådant sätt att tillväxten möjliggör för
människor att enkelt och resurseffektivt förflytta sig och bidra med sin kunskap skapar således också
förutsättningar för den innovationsdrivna utvecklingen, som i sin tur är en förutsättning för den
hållbara tillväxten.
Europa måste agera beslutsamt i områden som cirkulär ekonomi, förnybar energi, energieffektiva
byggnader och lågutsläppstransporter. Samhällen som utvecklar ett bostadsbestånd men utan att
arbetsplatser tillskapas riskerar en stor utpendling vilken kan vara utmanande av olika skäl. Dels
medför en kraftig utpendling att underlaget för samhällets tjänster och serviceutbud minskar och man
får allt flera anledningar att under dygnets alla timmar pendla ut från kommunen oavsett om det är
varor och tjänster man söker eller nöjesutbud. Dessutom menar kommunen att en stor utpendling
riskerar att öka bilanvändningen. Ett samhälle som företrädesvis omhändertar behovet av en sovplats
hos befolkningen riskerar en låg andel dagbefolkning vilket kan påverka tryggheten när färre personer
möts.
Huvudspåret för utvecklingen är att förtäta i orterna, med högre koncentration av bebyggelse nära
pendeltågsstationerna. Inom tätorten tillåts olika verksamheter samexistera med bostäder. Utbyggnad
av tätorterna föreslås därefter ske som utvidgning och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, för
att på så vis bygga vidare på befintlig infrastruktur och expandera inom rimligt avstånd till
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kollektivtrafik. I delar där orterna gränsar till jordbruksmark, riksintressen för friluftsliv eller
kulturminnesvård innebär förslaget till utbyggnad att intrång kommer att göras och brukbar mark tas i
anspråk. Behovet av bostäder i Ale och i regionen är så angeläget att dessa ianspråktaganden och
intrång har bedömts vara av ett så stort allmänt intresse att intrång är motiverat.
Lämplig lokalisering av verksamhetsmark inom kommunen är svårt att finna inom konkurrenskraftigt
avstånd till befintlig infrastruktur. Omedelbar närhet till E45 är för många verksamheter en
förutsättning, då det ger möjlighet till resurseffektiva transporter och ett bra skyltläge. Många typer av
verksamheter behöver även ligga utanför tätort, för att undvika konflikter med bostäder och annan
känslig användning. Brukbar mark föreslås i översiktsplanen tas i anspråk för verksamheter. Intrång
görs i områden med riksintresse för naturvård och friluftsliv. Såväl utveckling av näringslivet och de
arbetstillfällen som skapas, som bevarandet av mark lämplig för livsmedelsproduktion, bevarandet av
höga naturvärden, tillgång till rekreation och naturupplevelse är värden med mycket höga
allmänintressen. Kommunens vilja i denna avvägning mellan motstående allmänna intressen är att
behovet av arbetsplatser och därigenom verksamhetsmark ska prioriteras.
Med hänsyn taget till ovanstående ska helhetsbedömning i varje enskilt fall göras, där alla relevanta
intressen avvägs och motiveras. Valet av plats och föreslagen utveckling ska främja långsiktig
hållbarhet.

Bild 2 Schematisk bild för helhetsbedömning

12

13 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning - KS2021/0350-10 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning : Ale ÖP utställningshandling.pdf

2.2 Risk och sårbarhet

Strategin för att hantera riskerna i den bebyggda miljön beskrivs i Handlingsplan för identifierade
skredriskområden, antagen 2010. Handlingsplanen behöver revideras och samordnas med
handlingsplanen för naturolyckor i kommunens risk- och sårbarhetsanalys som antogs 2019. I risk och
sårbarhetsanalysen identifieras och analyseras risker och konsekvenser av allvarliga störningar inom
kommunens verksamhet och i den fysiska miljön för bland annat naturolyckor som skred,
översvämning och värmeböljor. Handlingsplaner finns utifrån bedömning av vilken sannolikhet och
konsekvens naturolyckan eventuellt sker.

Ras och skred

Ale kommun ligger i ett område där delar av markerna består av finkorniga jordar varför en prövning
av markens lämplighet med avseende på risker för naturolyckor är viktig. Klimatförändringar kan
förväntas orsaka ökade variationer i nederbörd som kan leda till ökade risker för ras, skred och
översvämningar, vilket ska värderas vid markanvändning.
Ale kommun har bland annat följande underlag för att hantera risker för naturolyckor; översiktlig
skredriskanalys för Göta älv som SGI utfört mellan 2009-2011 och Stabilitetskartering för finkorniga
jordarter som MSB tillhandahåller. Alla detaljplaner och bygglov i anslutning till älven som ingår i
SGIs remissområde går till SGI på remiss.

Översvämning och skyfall

Klimatprognoser visar att Västra Götaland är en av de delar i landet som förväntas bli mest påverkad
av ökad nederbörd. Några av de största översvämningsriskerna är kopplade till Vänern och Göta älv.
Klimatprognoser visar även att havet kommer att stiga vilket i sin tur kommer påverka vattennivåerna
och översvämningsrisken invid Göta älv.
Ale kommun saknar i dag tillräckliga kunskapsunderlag för att bedöma risken för översvämning och
kan därför inte ge riktlinjer för sammanhållen bostadsbebyggelse, verksamheter eller industri invid
Göta älv. Efter översiktsplanens antagande kommer arbetet påbörjas med att ta fram kunskapsunderlag
som väger samman flöden i Göta älv och höjda havsnivåer för att reda ut lämplig markanvändning
invid Göta älv.

Vegetationsbrand

När det gäller hantering av vegetationsbränder och områden där en skogsbrand kan innebära speciella
svårigheter så har räddningstjänsten efter de senaste årens stora bränder bra resurser och stöd med
flygplan, helikopter och bandvagnar. Ur naturvårdssynpunkt finns ännu inte underlag framtaget som
visar vilka områden som skulle gynnas av brand, eller om områden förekommer som är särskilt
känsliga. Arbete pågår med att förnya kommunens naturvårdsprogram.

Förorenade områden

Många av de äldre industrierna har genom sin verksamhets avfalls- och kemikaliehantering bidragit
till förorening av omgivningen i form av höga halter av till exempel tungmetaller, petroleumprodukter
eller lösningsmedel. Ett förorenat område kan ha mark, grundvatten, ytvatten, sediment och/eller
byggnader som är så förorenade att det innebär en risk för människors hälsa eller miljön. Sanering
längs Göta älvs stränder pågår. Tre områden har sanerats; Surte Glasbruksområdet, Surte 2:38 samt
Bohus varvsområdet.

Bild 3 Områden där markföroreningar har sanerats.
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Älvängens industriområde är också i behov av åtgärder. Området är kraftigt förorenat från tidigare
verksamheter med repslageri, tjärkokerier och tillverkning av korkisolering. Området är dessutom ett
av de värsta skredriskområdena längs Göta älv. Ett skred i de förorenade massorna kan slå ut
dricksvattenförsörjningen för hela Göteborgsområdet. Här planeras skredsäkring påbörjas i slutet av
2021.
Det finns utöver nämnda områden ett antal nerlagda deponier inom kommunen vilka begränsar möjlig
markanvändning, dessa redovisas i karta.

Farligt gods

Vid planläggning och annan tillståndsprövning ska Länsstyrelsernas riskpolicy Riskhantering i
detaljplaneprocessen för markanvändning intill transportleder för farligt gods följas. Risker ska
bedömas inom 150 meter från transportled för farligt gods. I kartlager under hälsa och säkerhet
redovisas transportleder för klass 1 och klass 2 och för övriga klasser finns länk till Länsstyrelsens i
Västra Götalands lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Ale kommun. De större
orterna i Ale kommun ligger utmed kommunikationsleder där farligt gods transporteras; E45, järnväg
och farled i älven.

Farlig verksamhet

I Ale kommun finns tre anläggningar vilka bedriver verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på
människor och miljö. Anläggningar finns inom eller i direkt anslutning till orterna i Nol respektive
Bohus. Inom Perstorp Oxo i Nol tillverkas ämnen som används vid tillverkningen av mjukgörare till
plaster och ämnen för lack- och färgindustrin. Företaget Nouryon i Bohus tillverkar väteperoxid och
kemikalier. Vid bergtäkt i Stora viken produceras bergmaterialprodukter för bygg- och
anläggningsmarknaden, samt även asfalt och betong. Brytning av berg sker genom sprängning.
Verksamheterna omfattas av Sevesodirektivet, vilket gäller i Sverige genom Lag om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Enligt Sevesodirektivet ska
riskhanteringsavstånd upprätthållas mellan verksamheter där kemikalier lagras eller hanteras där
konsekvenserna vid en olycka kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada på människa utanför
verksamhetsområdet. Riskhanteringsavståndet utgår från fastighetsgränsen eller annan gräns för
verksamhetsområdet. I område inom 100 meter från sådan gräns bedöms inte finnas möjlighet, annat
än undantagsvis, för etablering av ny bebyggelse för annat ändamål än industri, eller annan
verksamhet eller bebyggelse där människor inte vistas under längre tid. För ändrad markanvändning
eller bebyggelse utanför, men i anslutning till, zon på 100 meter ska riskanalys föregå planläggning
och bygglov.
Enligt 3 kap 6 § i förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) ska kommunen ta fram en plan
för räddningsinsatser för sådana verksamheter som omfattas av skyldigheten att upprätta en
säkerhetsrapport enligt 10 § av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor. För Nouryon som har den högre kravnivån finns en sådan plan.
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2.3 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken. Normerna beskriver
den lägsta miljökvalitet för luft, mark och vatten som gäller inom ett visst geografiskt område. MKN
är ett av många styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen. MKN finns för vattenkvalitet, föroreningar i
utomhusluft, fisk- och musselvatten samt för utomhusbuller.
MKN för utomhusbuller är inte tillämpliga i Ale kommun. Även om kommunen inte berörs av
bullerförordningen beskrivs var infrastrukturen innebär problem med buller. Vidare behöver risken för
vibrationer för bebyggelse nära järnväg beaktas i planeringen.

Vatten

MKN anger vilken miljökvalitet som ska uppnås i vattenförekomsterna (vattendrag, sjöar,
grundvatten) och vid vilken tidpunkt den senast ska vara uppfylld. MKN anger en miniminivå. En
vattenförekomst får inte påverkas av en verksamhet på ett sådant sätt att kvaliteten blir sämre än vad
som anges i normen. Genom normerna ställs krav på ekologisk och kemisk kvalitet i ytvatten, och
krav på kemisk kvalitet och vattentillgång för grundvatten. Den kemiska statusen kan antingen sättas
till god eller uppnår ej god. På grund av atmosfäriskt nedfall av kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PBDE, ingår i flamskyddsmedel) uppnår inte någon vattenförekomst i Sverige god
kemisk status. Ekologisk status i ytvatten baseras på bedömning av tre grupper av kvalitetsfaktorer:
biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska (t ex vandringshinder, bottenstruktur).
I Ale kommun finns 24 vattenförekomster som har fastställda MKN, varav 3 sjöar, 2
grundvattenförekomster och 20 vattendrag som är sammanställda i tabell 1. Kvantitativ status för
grundvattenförekomsterna har klassats som god.
Vattenförekomst

Statusklassning (2016-2021)
Ekologisk

Kemisk

Grönån - mynningen till Skepplanda

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Göta älv - förgreningen med Nordre älv till
Säveåns mynning

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Göta älv - Älvängen till förgreningen med
Nordre älv

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Sköldsån - gren från Ormaberget

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Ryksbäcken

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Hållsdammsbäcken

Vattendrag

god

uppnår ej god

Grönån - uppströms Söråns anslutning

Vattendrag

otillfredsställande

uppnår ej god

Snäckebäcken och Stora Sandsjön

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Forsån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Bäck från Hundsjön

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Röbackaån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Rämneå

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Bäck från Surtesjön

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Sörån / Slereboån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god
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Grönån - Skepplanda till Sörån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Mollsjön med bäck

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Göta älv - Slumpåns mynning till Älvängen

Vattendrag

otillfredsställande

uppnår ej god

Hålsjön med bäck

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Sköldsån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Surtesjön

Sjö

måttlig

uppnår ej god

Tinnsjön

Sjö

måttlig

uppnår ej god

Vanderydsvattnet

Sjö

måttlig

uppnår ej god

Diseröd Södra

Grundvatten

God

Kilanda-Kåretorp

Grundvatten

God

Tabell 1 Statusklassning av vattenförekomster

Planläggningen ska medverka till att miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet uppfylls. Vid
prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker för utsläpp och
läckage till vatten. Vid anläggning av enskilda avloppsanläggningar ställer kommunen krav på hög
skyddsnivå i en stor del av kommunen. Förorenade områden och deponier är kartlagda och
uppmärksammas vid planering.
En typ av vandringshinder för fisk utgörs av dämmen. I Hältorpssjön och Surtesjön med tillhörande
vattensystem finns dämmen. För att förändra dessa vandringshinder krävs miljödomar. En nationell
plan för att uppnå moderna villkor för vattenkraften har antagits. Planen innebär att befintliga
regleringar i vattenförekomster kommer att miljöprövas under ca 20 år med början 2022. Både
Hältorpssjön och Surtesjön är anmälda till planen.
Vattendelegationen beslutar om MKN för vatten. Statusklassningen finns i VISS (Vatteninformation
Sverige). Senaste statusklassningen är från 2016. Ny statusklassning håller på att tas fram för perioden
2021-2027 och har varit ute på samråd under våren 2021.

Fisk- och musselvatten

I kommunen omfattas endast ett vattendrag av denna MKN. Grönån ifrån mynningen till Göta älv upp
till Hålanda inklusive Sörån är ett laxfiskevatten för vilket MKN gäller. Syrehalten har tidvis
underskridit gränsvärdet och vattendraget är därmed särskilt känsligt för ytterligare belastning av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.

Luft

MKN för luft finns för elva olika luftföroreningar, av vilka kväveoxider och partiklar PM10 är svårast
att klara. MKN överskrids inte i kommunen och även miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras.
Luftkvaliteten bedöms utifrån mätningar eller beräkningar längs trafikerade vägsträckor. Vid den
senaste mätningen, som gjordes i Bohus 2014, sågs en liten risk för att partikelhalten kan överskrida
normen. En liten förhöjning av kväveoxidhalten finns längs E45 och vissa vältrafikerade vägar. Intill
dessa bör bostadshus, skolor och förskolor undvikas. Vid förtätning bör istället andra typer av
byggnader placeras närmast trafiklederna och utformas så att de kan skydda innanförliggande
bostäder.
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2.4 Tillväxtmål och teknisk infrastruktur

Översiktsplanens tillväxtmål kräver investeringar i samhällsservice och att infrastrukturen byggs ut. På
lång sikt kan samhällsvinster bli effekten av utbyggnaden, både ekonomiskt och genom att nya
bostäder, service, arbetsplatser och ny infrastruktur skapas. Tillväxten måste dock vara i balans med
infrastrukturens totala kapacitet och möjliga utbyggnadstakt. All utbyggnad av infrastruktur kräver
även tidiga planeringsinsatser.
Kommunen finansierar i huvudsak utbyggnad av samhällsservice. När det gäller infrastruktur så sker
finansieringen av denna ofta tillsammans med marknaden. Utbyggnad av större infrastruktursatsningar
kan påverkas av flera faktorer, som till exempel svängningar i konjunktur och parters olika möjlighet
att investera tidigt i exploateringsprojekt. Exploateringsvinster täcker inte alltid kostnader, vilket kan
vara ett faktum när tidigare industrimark ska omvandlas, eller när det krävs större
infrastrukturutbyggnad i samband med att ny mark tas i anspråk.

2.5 Kompletterande utredningar

Översiktsplanen presenteras digitalt, vilket innebär möjlighet att kontinuerligt uppdatera och
komplettera översiktsplanen med underlag som utgör grund för strategisk planering, men även för
detaljplanering, tillstånd, och lov.
Utredningar som pågår
• Skyfallskartering för orterna Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Alvhem och
Skepplanda
• Naturvårdsprogram, LONA-bidrag, klart 2022
Utredningar åtgärdsvalstudie (ÅVS) Trafikverket
•
•
•
•

Broläge Göta älv
Förbifart Skepplanda, planerad 2021/22
Förbifart Älvängen
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder väg 1968

Utredningar som föreslås
• Vattenplan
• Lokaliseringsutredning för verksamhetsmark
• Jordbruksmarkskartering, tillsammans med LRF
• Klimatanpassningsplan
• Grön- och blåplan – för grönstruktur och vatten
• Handlingsplan, förorenade områden
• Trafikstrategi, inklusive cykel och gång
• Reservvattentäkt
• Handlingsplan för VA
• Materialförsörjningsplan
• Uppdatering av vindbruksplan
• Livsmedelsförsörjning
• Bostadsförsörjningsstrategi, uppdatering
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2.6 Orter och utveckling

Denna del beskriver och visar hur mark, vatten och bebyggelse i Ales orter föreslås användas,
utvecklas och bevaras. Ale kommun innehåller orter med sinsemellan olika karaktär, storlek och
förutsättningar. De naturgivna förutsättningarna med älven, odlingslandskapet och skogen har varit
basen för det tidiga näringslivet, som också kan avläsas i bebyggelsen. Vid riksgränsen Göta älv fanns
gränshandel och när järnvägen byggdes ut gavs förutsättningar för bruken och industrierna. Bohus har
varit och är en viktig knutpunkt för kommunikation, med farled, väg och järnväg. I de inre delarna av
Ale finns odlingslandskapet med kyrkbyar och gårdsbebyggelse som har anor sedan järn- och
bronsålder vilket fortfarande kan skönjas i Skepplanda. Kyrkbyarna Nödinge och Skepplanda byggdes
ut med framför allt fler bostäder mellan 1965-1975. Satsningen på väg och järnväg, där Ale fått fem
pendeltågsstationer, har bidragit till de senaste årens tillväxt. E45 med transportmöjligheter och
skyltlägen är attraktivt för näringslivets utveckling.
För orterna med pendeltågsstationer Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen planeras förtätning och
det möjliggörs att i stationsnära läge få en mer koncentrerad bebyggelse. Aktiva bottenvåningar och
flexibelt samutnyttjande bidrar till en levande stadskänsla, som också kan medverka till ökad trygghet
och skapa nya mötesplatser. Med ett varierat bostadsutbud som är markeffektivt kan människor leva
och verka nära sina hem. På lite längre sikt kan ny mark tas i anspråk öster om Surte och Bohus, i
Nödinges södra delar, inom Brandsbobergen i Nol och öster och norr om Älvängen.
Alafors, Alvhem, Skepplanda och Hålanda förtätas framför allt med de bebyggelsetyper som saknas
på orterna idag och som också ger förutsättningar för flexibla mötesplatser och aktivitet. Bebyggelsen
kan kompletteras med varierade boendeformer i Starrkärr, Kilanda och Ryd.
Kulturvärden finns på alla orter, till exempel Alafors fabriker, Alvhems kungsgård, kyrkorna och
fornlämningsmiljöer som visar odlingslandskapets gårds- och bybebyggelses kontinuitet sedan
bronsåldern. I framtida utveckling bör hänsyn tas till de ortsspecifika kulturarven. Kulturmiljö av
riksintresse och jordbruksmark begränsar möjlig utbyggnad i Skepplanda. Utredningsområde för
bostäder föreslås delvis inom riksintresse, söder om Skepplanda. Alvhem föreslås förtätas öster om
E45 för att utnyttja närheten till tågstoppet i Lödöse.
Vättlefjäll, Risveden, ett stort antal naturreservat och Göta älv är skyddade för friluftsliv och
naturvård. Göta älv är dricksvattentäkt, och ett vattenskyddsområde är preliminärt utpekat.
Grönområden nära orterna ska i samband med fortsatt planering säkerställas för vardagslivets behov,
klimatanpassning och biologisk mångfald. Grönområden mellan och i orterna kan tjäna flera syften
samtidigt genom att utformningen anpassas så att naturen kan skyddas, och samtidigt användas för till
exempel vardagsmotion, lek, vandring och cykling. Småbåtshamnarna i Surte och Bohus föreslås
utvecklas på sätt så att rekreationsmöjligheterna och kontakten med älven stärks. Jennylund i Bohus
föreslås utvecklas för aktiviteter och evenemang.
Näringslivet kan utvecklas genom att i första hand utnyttja redan befintlig verksamhetsmark. Nya
verksamhetsområden föreslås i Alvhem, Grönnäs, Alafors och Häljered samt i riksintressen i Bohus,
vid Osbacken, öster om Skepplanda och norr om Älvängen. Handeln i orterna och verksamhetsmarken
nära pendelorterna ska stärkas och bevaras.
Bohus är en knutpunkt för kommunikation, där Jordfallsbron på sikt behöver kompletteras. En ny
broförbindelse över älven pekas ut norr om Nol och möjliggör en framtida länk mellan E20, E45 och
E6. Alingsåsvägen ska åtgärdas för att bidra till en förbättrad trafiksäkerhet och för att förbättra
kommunikationen till Lerum och Alingsås i öster. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås även
mellan Grönnäs, Skepplanda, Hålanda och Nygård. En ny förbindelse öster om Älvängen kan binda
samman Alingsåsvägen med E45 och samtidigt vara stommen i ytterligare utveckling av orten
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2.7 Pågående användning
Tätort - Mångfunktionell bebyggelse. Omfattar bostäder, offentlig service, centrumfunktioner och
övriga verksamheter och aktiviteter som kan samexistera med bostäder.
Jordbruksmark - Jordbruksmark som är bidragsberättigad i enlighet med EU:s regelverk.
Natur - Sammanhängande naturområde med inslag av öppen mark och vatten. Risveden, Alefjäll och

Vättlefjäll ingår i GRs gröna kil Vättlefjäll-Risvedenkilen. Inom området finns de flesta av
kommunens naturreservat (se karta Natur- och kulturmiljövärden/Naturreservat). Risveden är
riksintresse Natur och Risveden och Vättlefjäll är riksintresse Friluftsliv.

Tätortsnära natur - Naturområden mellan och i anslutning till orterna som ska värnas till gagn för
människor, djur och den biologiska mångfalden. Naturområden har klimatreglerande funktion och kan
ha olika användningssätt som till exempel park, lekplats, dagvattenhantering, men även innehålla
kommunikation mellan orterna.

Verksamheter - Verksamhets-/industrimark utanför tätort.
Teknisk anläggning - Ställverk, pumpstation el liknande.
Begravningsplats
Rekreationsanläggning – Rekreationsanläggning, exempelvis fotbollsplan, golfbana eller
kommunal badplats utanför tätort.
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Karta Pågående markanvändning
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2.8 Föreslagen markanvändning

Denna karta visar mark som idag inte är ianspråktagen för bebyggelse och som föreslås som
utbyggnadsområden. Områdena är uppdelade mellan utvecklingsområden och utredningsområden.

Tätort - Tätorter innehåller per definition många olika funktioner, inte bara byggnader som

innehåller bostäder, verksamheter, kommunal och kommersiell service utan också parker,
naturområden, lekplatser och vattenmiljöer. Även begravningsplatser ryms inom begreppet tätort. Vid
en detaljplaneprövning avgörs om och i så fall hur marken ska nyttjas.

Utvecklingsområde tätort - Tidshorisont: Kort och medellång sikt, 1 – 20 år

Här har i tidigare skede bedömts vara lämpligt att låta tätorten växa. Det är dock viktigt att
uppmärksamma att all byggnation inom området ska föregås av planläggning och att hela det utpekade
området inte nödvändigtvis kommer att tas i anspråk för bebyggelse.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett
krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

Utredningsområde tätort - Tidshorisont: Lång sikt, 20 – 30 år

Inga tidigare utredningar har gjorts utan detta anger en riktning i vilken det bedömts vara önskvärt att
låta tätorten växa. Liksom för utvecklingsområde gäller att utredning av lämplighet prövas i detaljplan
och att det då görs en bedömning av om marken är lämplig att ta i anspråk, för vilket ändamål och i
vilken omfattning.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som utredningsområde inte innebär ett
krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

Mark för verksamheter - Mark för verksamheter som är störande för omgivningen och därför
inte förenliga med bostäder. Det kan vara ytkrävande verksamheter, verksamheter som genererar tung
trafik eller som är störande på grund av buller och lukt. Förutom traditionella industriområden kan det
också vara exempelvis större handelsområden eller sportarenor.
Utvecklingsområde verksamheter - Tidshorisont: Kort och medellång sikt, 1 – 20 år

Här har i tidigare skede bedömts vara lämplig lokalisering för verksamheter. Det är dock viktigt att
påpeka att all byggnation inom området ska föregås av planläggning och att hela det utpekade området
inte nödvändigtvis kommer att tas i anspråk.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett
krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

Utredningsområde verksamheter - Tidshorisont: Lång sikt, 20 – 30 år

Inga tidigare utredningar har gjorts utan detta anger ett lämpligt läge att pröva för verksamheter.
Liksom för utvecklingsområde gäller att utredning av lämplighet prövas i detaljplan.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som utredningsområde inte innebär ett
krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

Utredningsområde broläge - Utredningsområde för ny broförbindelse. Lång sikt.
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Karta Föreslagen markanvändning
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Trafikområden - Kartan visar önskad utveckling och komplettering av trafiknätet.
Reservat trafiksäkerhetshöjande åtgärder – Vägsträckning där behov av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder har konstaterats.
• Väg 1968, Alingsåsvägen - Vägen är krokig vilket leder till dåliga siktförhållanden och i långa
stycken saknas gång- och cykelvägar vilket gör att fotgängare och cyklister rör sig i kanten av
vägbanan.
• Väg 1997, Hålanda – Nygård (Lilla Edet) – Vägen är krokig vilket leder till dåliga
siktförhållanden och i långa stycken saknas gång- och cykelvägar vilket gör att fotgängare och
cyklister rör sig i kanten av vägbanan.
• Väg 1972, Starrkärr – Älvängen. I vissa delar behöver vägen kompletteras med gång- och
cykelväg. Inom tätorten bör hastigheten sänkas av hänsyn till närhet till bostadsområde och
skola.
• Väg 1978 och 1979 Grönnäs – Skepplanda – Hålanda – Vägen behöver i delar kompletteras
med gång- och cykelväg.
• Väg 1978 och 1975, planskild korsning behöver utredas.
Vägreservat - Utredningsområden för föreslagen vägdragning.
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Karta Föreslagen markanvändning - trafik
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2.9 Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden
Utredningsområde tätort Surte/Bohus

Bild 4 Utredningsområde tätort Surte/Bohus.

Utredningsområde för tätorterna Surte och Bohus gränsar till riksintresseområdet Vättlefjäll i öster och
strandskydd i söder. Syftet med riksintresset är att tillgodose behov av område för friluftsliv.
Utredningsområdet är en skogbevuxen bergsslänt. Fördjupade utredningar ska tas fram innan
detaljplan prövas. Utredning ska visa var och i vilken omfattning bebyggelse är lämplig och hur
naturvärden ska säkerställas. Åtkomsten till naturreservatet Vättlefjäll och riksintresset för friluftsliv
ska stärkas. Kompensationsåtgärder ska utföras om naturvärden påverkas.
Områdets läge på västersluttningen innebär att delar av det kan påverkas av buller från E45 och
järnvägen. Bebyggelsens utformning och placering ska ske så risk för störningar minimeras.
Motivering: Surte och Bohus utveckling är starkt begränsad både av topografiska skäl och av
riksintressen för kommunikationer, naturvård och friluftsliv. Tätortsnära grönområde mellan Bohus
och Surte kan bli en förbindelselänk och stärka åtkomsten till Vättlefjäll, samtidigt som nya bostäder
kan tillkomma i ett attraktivt läge.
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Utvecklingsområde verksamheter Bohus

Bild 5 Utvecklingsområde verksamheter Bohus.

Utvecklingsområdet norr om kemisk industri i Bohus omfattas av strandskydd och riksintresse för
kommunikationer, naturvård och friluftsliv. Syftet med riksintresset kommunikationer är att säkerställa
väg, järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell vikt. Riksintresset vid Göta och Nordre älvs
dalgångar avser naturvård och friluftsliv. Området påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för
Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för
Göteborgsområdet. Intilliggande kemisk industri omfattas av Sevesolagstiftning, som syftar till att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Området är sedan lång tid ianspråktaget som industrimark. Nuvarande markanvändning är parkering
och tekniska anläggningar. Området är förorenat och översvämningsrisk föreligger. Detaljplan saknas.
Vid tillståndsprövning av nya verksamheter krävs att utformningen av dessa görs så att läckage och
andra utsläpp till Göta älv förhindras. Området ska säkras mot översvämning. Kontakten med älven
för naturvård och friluftsliv ska säkerställas i samband med planering.
Motivering: Området är redan ianspråktaget för verksamheter och ägs av intilliggande kemisk
industri. På lång sikt är det ett möjligt läge för till exempel kommunikationer, som omlastning mellan
olika trafikslag och annan lämplig verksamhet. Riksintressen och preliminärt vattenskyddsområde ska
särskilt beaktas vid fortsatt planering. Framtida planering och byggnation av området kan förbättra för
naturvård och friluftsliv och samtidigt ge platsen skydd för översvämningar.
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Utvecklingsområde tätort Nödinge

Bild 6 Utvecklingsområde tätort Nödinge.

Utvecklingsområde för bostäder i anslutning till tätorten i Nödinge, för vilket detaljplanläggning
pågår. Området gränsar till bäck med riksintresse för naturvård och strandskydd. Naturvärden,
fornlämningar och kulturvärden i området ska beaktas. Området ingår i preliminärt
vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Området gränsar i väster mot E45 och järnvägen. På dessa leder transporteras farligt gods. Vid
planläggningen ska Länsstyrelsens policy för Riskhantering i detaljplaneprocessen följas. Bostäder
placeras och utformas så att påverkan av buller och förorenad luft från trafiklederna minimeras.
Närmast E45 kan avskärmande byggnader som ger skydd åt bostäder uppföras.
Motivering: Planläggning pågår.
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Utredningsområde tätort Hållsdammsbäcken 1 och Hållsdammsbäcken 2

Bild 7 Utredningsområde tätort Nödinge.

Utredningsområden på var sida om Hållsdammsbäcken vilka innehåller gles villabebyggelse invid
odlingslandskap. Hållsdammsbäcken har strandskydd och omfattas av riksintresse för naturvård.
Områdenas södra delar omfattas av riksintresse för friluftsliv. Hållsdammsbäcken ingår i preliminärt
vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Utredningsområdenas närhet till Hållsdammsbäcken
gör att marken i området delvis är skredkänslig.
Förtätning av bebyggelsen längs Granåsvägen och Bräckans väg möjliggörs. I de delar som berörs av
riksintresset ska syftet säkerställas och inget intrång ska ske i strandskyddet. Fördjupade utredningar
ska tas fram, innan förtätning prövas. Kompensationsåtgärder är ett krav om naturvärden påverkas.
Hållsdammsbäcken är för närvarande det enda vattendrag i kommunen som uppnår god ekologisk
status. Bäcken ligger mellan de två utredningsområdena. Förtätning får inte leda till att status i bäcken
försämras.
Motivering: Förtätning av befintlig bebyggelse prövas i anslutning till befintliga vägar. Intrånget i
riksintresset innebär möjlig förtätning genom att lucktomter i anslutning till befintlig bebyggelse kan
tas i anspråk. Strandskyddsområdet ska inte påverkas. Skredrisk kan säkras i samband med att ny
bebyggelse uppförs.
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Utredningsområde tätort Brandsbobergen

Bild 8 Utredningsområde tätort Brandsbobergen.

Utredningsområde som består av skogbevuxen kuperad terräng öster om Nol. Området påverkas av
preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Utredningar har gjorts tidigare, men då bedömdes
exploatering inte möjlig. Kostnader för teknisk infrastruktur var ett av de skäl som angavs. Fördjupade
utredningar ska tas fram innan ny bebyggelse prövas. Bebyggelsens omfattning ska utformas så att
förhöjda naturvärden och friluftsvärden görs åtkomliga för alla. Kompensationsåtgärder är ett krav om
naturvärden påverkas.
Motivering: Utredningsområde för bostäder på lång sikt. Angöring från Nödinge och Alafors.
Möjliggör koppling till natur och rekreationsområde för alla.
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Utredningsområde verksamheter Alafors

Bild 9 Utredningsområde verksamheter Alafors.

Utredningsområdet utgörs delvis av skogbevuxen kuperad terräng intill befintligt verksamhetsområde.
Kulturmiljövärden och rekreationsvärden beaktas. Området påverkas av preliminärt
vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Fördjupade utredningar ska tas fram, innan ny bebyggelse prövas.
Motivering: Utredningsområde för verksamheter på lång sikt. Kuperad terräng, väganslutning från
Alafors.
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Utredningsområde broläge

Bild 10 Utredningsområde broläge Nol.

Utredningsområdet för broförbindelse påverkar flera riksintressen som kommunikationer, friluftsliv,
naturvård och omfattas även av strandskydd. Syftet med riksintresset kommunikationer är att
säkerställa väg, järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell och internationell vikt.
Riksintresset vid Göta och Nordre älvs dalgångar avser naturvård och friluftsliv. Utredningsområdet
påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv (GÄVSO). Syftet med vattenskyddsområdet
är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Närliggande anläggningar hörande till
kemisk industri omfattas av Sevesolagstiftning, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor.
Trafikverket har uppmanat Kungälvs och Ale kommuner att enas om var ett tänkbart läge för ny
förbindelse över Göta älv kan vara lämplig. Enighet mellan kommunerna råder om att utreda ett läge i
höjd med Nol och Diseröd. Påverkan på riksintressen får utredas och avvägas i förhållande till bedömd
nytta av ny förbindelse i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.
Hältorpsån ingår i vattenförekomsten Sköldsån och mynnar i Alafors i kanten av utredningsområdet
för bro. Vattendragets ekologiska status är klassad till måttlig bland annat beroende på att dämmet vid
Hältorpssjöns utlopp utgör vandringshinder. Förekomst av lax och havsöring är dokumenterad
nedströms dämmet. Sjösystemet är anmält till Nationella planen för moderna miljövillkor för
vattenkraften. Utredning för ny älvförbindelse ska beakta att vattenkvaliteten i Hältorpsån i och nära
mynningen inte påverkas negativt. Hänsyn ska också tas till GÄVSO.
Motivering: En ny förbindelse över älven är en förutsättning för en robust infrastruktur och en viktig
del i utvecklingen av kommunens och regionens övergripande trafikstruktur. De intrång som kan följa
i riksintressenas värden bedöms därför vara skäliga. Trafikverket har i åtgärdsvalsstudien för
Jordfallsbron 2019 påpekat att Kungälvs och Ale kommuner tillsammans bör peka ut ett önskat läge
för ny förbindelse över älven. Ale och Kungälvs kommuner är överens om att det är lämpligt att
Trafikverket utreder möjligt läge för ny förbindelse över älven i närheten av Nol och Diseröd.
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Utredningsområde verksamheter Osbacken

Bild 11 Utredningsområde verksamheter Osbacken

Utredningsområdet för verksamheter påverkar flera riksintressen som kommunikationer, friluftsliv,
naturvård och omfattas av strandskydd. Syftet med riksintresset kommunikationer är att säkerställa
väg och järnväg av nationell och internationell vikt. Riksintresset vid Göta och Nordre älvs dalgångar
avser naturvård och friluftsliv. Utredningsområdet påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för
Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för
Göteborgsområdet. Befintlig skjutbana inom området innebär att marken sannolikt är förorenad.
Verksamheter i anslutning till befintligt planlagt verksamhetsområde, föreslås på grund av närhet till
av- och påfart till E 45 och de stabila grundförutsättningarna. Området gränsar till både järnväg och
E45 där farligt godstransporter förekommer. Fördjupade utredningar ska tas fram, innan ny bebyggelse
prövas. Kompensationsåtgärder är ett krav om naturvärden påverkas.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Utredningsområdet ligger mellan järnväg och trafikled i anslutning
till trafikmot och Osbackens verksamhetsområde Norr om föreslaget verksamhetsområde finns
kulturmiljö och vikingagård, där särskilda satsningar gjorts och där frilufts- och naturvärden kan
stärkas ytterligare. Verksamhetsområdes läge är särskilt lämpligt för näringar som kräver god logistik
och stabila grundförhållanden.
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Utvecklingsområde verksamheter Häljered

Bild 12 Utvecklingsområde verksamheter Häljered

Utvecklingsområde för verksamheter. Planläggning pågår i områdets södra del. Gränsar till
riksintresse för kommunikationer. Syftet med riksintresset kommunikationer är att säkerställa väg av
nationell vikt. Utvecklingsområdet påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet
med vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Utvecklingsområdet i anslutning till väg E45 ger goda transportmöjligheter, och är lämpligt att pröva
för markanvändningen verksamheter. Området har närhet till kraftledning.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Logistiskt är läget bra för verksamheter. Kan utformas så att det inte
stör riksintresset eller området för kraftledning.
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Utvecklingsområde tätort Älvängen

Bild 13 Utvecklingsområde tätort Älvängen

Område för tätortsutveckling på lång sikt. Arbete med fördjupad översiktsplan pågår. Inom området
finns förutsättningar för ny ringled som kan få regional betydelse. Avrinningsområde påverkas av
preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Deponi Valås finns inom utredningsområdet.
Jordbruksmark kan komma att tas i anspråk, men möjlighet till bostadsförsörjning, ny
verksamhetsmark och ny förbindelselänk bedöms vara av stort allmänt intresse. Lokalisering av
motorbana och övriga intressen avvägs i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Bebyggelsens
omfattning ska utformas så att naturvärden och friluftsvärden kan göras åtkomliga för alla.
En miljöteknisk markundersökning av deponi Valås behöver genomföras.
Motivering: Tätortsutveckling med både bostäder och verksamheter på lång sikt. Ny förbindelselänk
mellan Alingsåsvägen och E 45 möjliggörs. Möjliggör koppling till natur och rekreationsområde.
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Utredningsområde förtätning Starrkärr

Bild 14 Utredningsområde tätort Starrkärr

Utredningsområde för förtätning av bostäder intill nuvarande vägnät och bebyggelse.
Avrinningsområde påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med
vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Hänsyn ska tas till kulturmiljö- och naturvärden. Jordbrukets intressen ska beaktas. Fördjupade
utredningar ska tas fram, innan ny bebyggelse prövas.
Motivering: Förtätning med ny bebyggelse i anslutning till nuvarande bebyggelse, för att stärka byn
och landsbygdens gårds- och villabebyggelse med alternativa boendeformer.
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Utvecklingsområde verksamheter Krokstorp

Utvecklingsområde

Bild 15 Utvecklingsområde verksamheter Krokstorp

Utvecklingsområdet för verksamheter påverkar flera riksintressen som kommunikationer, friluftsliv,
och naturvård samt ligger intill Grönån vilken har strandskydd. Syftet med riksintresset
kommunikationer är att säkerställa väg, järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell vikt.
Området ligger mellan tre stora kommunikationsleder med farligt godstransporter. Riksintresset vid
Göta och Nordre älvs dalgångar avser naturvård och friluftsliv. Avrinningsområde påverkas av
preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Området består till stora delar av jordbruksmark.
Kompensationsåtgärder är ett krav om naturvärden påverkas.
Grönån är ett laxfiskevatten och för ån gäller miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Syrehalten har tidvis underskridit gränsvärdet och ån är känslig för belastning av näringsämnen och
syreförbrukande ämnen. Utvecklingsområdet ligger utanför strandskyddat område. Tillståndsprövning
för nya verksamheter ska särskilt beakta att utsläpp eller läckage till Grönån förhindras.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Angränsar till redan ianspråktagen verksamhetsmark. Tätortsnära
område som är avgränsat av E45 och med närhet till trafikmot.
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Utredningsområde verksamheter Hamnen

Utredningsområde

Bild 16 Utredningsområde verksamheter Hamnen

Utredningsområdet för verksamheter påverkar flera riksintressen som kommunikationer, friluftsliv,
naturvård och ligger intill Grönån som har strandskydd. Syftet med riksintresset kommunikationer är
att säkerställa väg, järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell vikt. Området ligger mellan
stora kommunikationsleder med farligt godstransporter och gränsar till ett verksamhetsområde och ett
trafikmot vid E 45. Riksintresset vid Göta och Nordre älvs dalgångar avser naturvård och friluftsliv.
Avrinningsområde påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med
vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Området består till
stora delar av jordbruksmark. Kompensationsåtgärder är ett krav om naturvärden påverkas.
Grönån är ett laxfiskevatten och för ån gäller miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Syrehalten har tidvis underskridit gränsvärdet och ån är känslig för belastning av näringsämnen och
syreförbrukande ämnen. Utvecklingsområdet ligger utanför strandskyddat område. Tillståndsprövning
för nya verksamheter ska särskilt beakta att utsläpp eller läckage till Grönån förhindras.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Angränsar till redan ianspråktagen verksamhetsmark. Tätortsnära
område som är avgränsat av E45 och med närhet till trafikmot.
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Utredningsområde verksamheter Grönnäs

Bild 17 Utredningsområde verksamheter Grönnäs

Utredningsområdet för verksamheter ligger intill riksintressen för kommunikationer, och inom
riksintresseområde för Göta älv. Syftet med riksintresset kommunikationer är att säkerställa väg,
järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell vikt. Området ligger på båda sidor intill E45 som är
kommunikationsled med farligt gods. Riksintresset vid Göta och Nordre älvs dalgångar avser
naturvård och friluftsliv. Avrinningsområde påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv.
Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Öster
om E45 finns förorenad mark, vid före detta bensinstation. Området består till stora delar av
jordbruksmark.
Fördjupade utredningar ska tas fram, innan ny bebyggelse prövas.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Strategiskt läge för verksamheter på lång sikt.
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Utvecklingsområde Alvhem, verksamheter

Bild 18 Utvecklingsområde verksamheter Alvhem

Utveckling verksamhetsområde åt väster mellan järnväg och befintligt område. Järnvägen är av
riksintresse för kommunikationer. Utvecklingsområdet påverkas av preliminärt vattenskyddsområde
för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för
Göteborgsområdet. Området gränsar direkt till järnvägen där farligt godstransporter förekommer.
Motivering: Möjliggör utveckling av befintligt område för verksamhet.

Utredningsområde förtätning Alvhem

Bild 19 Utredningsområde förtätning Alvhem

Förtätning av befintlig bebyggelse möjliggörs vid nuvarande vägnät. Utredningsområdet påverkas av
preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen. Fornlämningar i området beaktas. Fördjupade utredningar ska
tas fram, innan förtätning prövas. Lilla Edet föreslår utbyggnad intill stationsområdet Lödöse södra
och möjlighet till utbyggnad av trafikmot ska beaktas.
Motivering: Närhet till pendeltågsstation, Lödöse södra ger goda möjligheter för kollektiva
transporter. Förtätning av befintlig bebyggelse prövas i anslutning till befintliga vägar. Huvudsakligen
vid så kallade lucktomter invid befintlig bebyggelse.
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Utredningsområde verksamheter Skepplanda 1

Utredningsområde 1

Bild 20 Utredningsområde verksamheter Skepplanda 1

Utredningsområdet för verksamheter mellan Skepplandavägen och väg 1979. Området är del av
odlingslandskapet Grönåns dalgång och ingår i riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset
omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar gårds- och
bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. Väster om föreslaget utredningsområde rinner Forsån,
där vattendragets omgivande lövskog utgör unika naturvärden. Vattendraget inbegriper viktiga
lekbottnar för lax och öring. Forsån utgör även häckningslokal för forsärla och strömstare. Området
har stort betydelse för friluftslivet. Området ligger inom preliminärt vattenskyddsområde för Göta Älv.
Grönån är ett laxfiskevatten och för ån gäller MKN för fisk- och musselvatten. Syrehalten har tidvis
underskridit gränsvärdet och ån är känslig för belastning av näringsämnen och syreförbrukande
ämnen. Utredningsområdet ligger utanför strandskyddat område. Tillståndsprövning för nya
verksamheter ska särskilt beakta att utsläpp eller läckage till Grönån förhindras.
Delar av odlingslandskapet är sedan tidigare detaljplanerat för industri och i viss omfattning
exploaterat. Riksintresset påverkas av planförslaget genom att delar av återstående åkermark föreslås
för vidare utbyggnad av verksamhetsområdet, samt genom förslag till lokalisering av nytt vägområde.
Då öppet odlingslandskap tas i anspråk kommer landskapsbilden och kontakten mellan samhälle och
dalgången påtagligt påverkas.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Utredningsområdet för verksamheter mellan befintligt
verksamhetsområde och väg, bör enligt kommunens mening därför kunna övervägas. I den
åtgärdsvalsstudie som är planerad för trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska påverkan på riksintressena
avvägas.

40

13 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning - KS2021/0350-10 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning : Ale ÖP utställningshandling.pdf

Utredningsområde verksamheter Skepplanda 2

Utredningsområde 2

Bild 21 Utredningsområde verksamheter Skepplanda 2

Utredningsområde för verksamheter mellan Skepplandavägen och befintligt verksamhetsområde.
Området är del av odlingslandskapet Grönåns dalgång och ingår i riksintresse för kulturmiljövården.
Riksintresset omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar
gårds- och bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. Området ligger inom preliminärt
vattenskyddsområde för Göta Älv.
Delar av odlingslandskapet är sedan tidigare detaljplanerat för industri och i viss omfattning
exploaterat. Riksintresset påverkas av utredningsområdet genom att delar av återstående åkermark
föreslås för vidare utbyggnad som verksamhetsområde, samt genom förslag till lokalisering av nytt
vägområde. Då öppet odlingslandskap tas i anspråk kommer landskapsbilden och kontakten mellan
samhälle och dalgången påtagligt påverkas.
Utredningsområdet är närbeläget Grönån, men gränsar inte till denna. Grönån är ett laxfiskevatten och
för ån gäller MKN för fisk- och musselvatten. Syrehalten har tidvis underskridit gränsvärdet och ån är
känslig för belastning av näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Tillståndsprövning för nya
verksamheter ska särskilt beakta att utsläpp eller läckage till Grönån förhindras
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat.
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Utredningsområde tätort Skepplanda

Bild 22 Utredningsområde tätort Skepplanda

Utredningsområde för tätort föreslås söder om Skepplanda. Området innehåller naturmark och
enstaka gårds- och bostadshus. Området ingår i riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset
omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar gårds- och
bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern, järnåldersgravfält, fossila åkrar, länets största
hällristning vid Vadbacka, Skepplandakyrka i dominerande läge med medeltida delar, kvarnar vid
Forsån, stenvalvsbro, gästgiveri och prästgård.
Föreslaget utredningsområde kommer att göra fysiskt intrång i utpekade kulturhistoriska miljöer. Hur
de kulturhistoriska miljöerna kan komma att påverkas beror på hur bebyggelsen planeras och på
bedömningen av kulturvärdena. En kulturhistorisk analys och bedömning bör göras för hela
Skepplanda och innefatta alla utbyggnadsområden. En sådan utredning kan ta ett helhetsgrepp om den
värdefulla kulturmiljön och ge svar på viktiga sammanhang och objekt, och om delar av området kan
bebyggas utan att påverka den kulturhistoriska miljön så att värden går förlorade.
Motivering: Utvecklingsmöjligheterna för Skepplanda tätort är ytterst begränsade. På lång sikt
föreslås utredning av kompletterande bostadsbebyggelse, att utföras på ett sådant sätt att det kan vara
förenligt med kulturmiljöintresset. Fördjupade utredningar behöver tas fram innan ny bebyggelse
prövas, och områdets utformning anpassas till fornlämningars influensområde. Utformning och
omfattning av ny bostadsbebyggelse får då avvägas i förhållande till behovet av bostadsförsörjning
och att riksintressets och jordbrukets syften och värden ska beaktas. Kompensationsåtgärder kan
krävas om naturvärden förloras.
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Del 3 STRATEGI OCH RIKTLINJER
3.1 Strategi

Fem strategier har tagits fram för att möta framtida utmaningar och samtidigt skapa förutsättningar för
att uppnå den långsiktiga kommunala viljeinriktningen som tar sikte mot år 2050. Översiktsplanen ska
också utgå från riksintressen, hänsynsområden och lokala förhållanden för att beskriva möjlig markoch vattenanvändning.
Strategierna kompletteras med tematiska riktlinjer som ger en mer detaljerad vägledning för hur
översiktsplanens mål ska uppnås över tid.
Ale ska utvecklas utifrån följande strategi:
•
•
•
•
•

Huvudsaklig utbyggnad och förtätning ska ske i pendelorterna, med högre koncentration av
bebyggelse vid pendeltågsstationerna.
Huvudkommunikationsstråken är E45, Norge/Vänerbanan och tvärförbindelse i öst-västlig
riktning vilken utvecklas och förstärks med ny förbindelse till Kungälv.
Gröna områden i och mellan orterna ska säkerställas för rekreation, friluftsliv, biologisk
mångfald och klimatanpassning.
Förutsättningar för jordbruk som näring ska stärkas och de stora naturområdena ska värnas.
Älven som dricksvattenkälla för hela Göteborgsområdet ska skyddas och Ale ska skyddas mot
stigande vattennivåer.

Strategikarta
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3.1.1 Strategin visar vägen

Den första strategin identifierar det behov som kommer finnas för att tillgodose en önskad
befolkningsutveckling med möjligheter för lokal företagsamhet och en välutvecklad samhällsservice.
Planering och kostnader för kommunal service effektiviseras när utbyggnad sker genom förtätning
eller tätortsnära utbyggnad. Förtätning av huvudtätorterna krävs för att samhällsutvecklingen ska bli
ekonomiskt stark genom en effektiv kollektiv- och biltrafik, närhet till arbete och för att begränsa
nyexploatering av värdefull natur- och jordbruksmark.
Genom den andra strategin skapas möjligheterna att fortsätta växa med regionen. Utökad förbindelse
förbättrar mobiliteten i samhället och tillgängligheten för boende och verksamheter.
En ny bro till Kungälv ökar robustheten för förbindelsen över älven.
Den tredje strategin reflekterar de krav som ställs på samhället för att bland annat möta
klimatförändringar.
En välplanerad grönstruktur är nödvändig för att exempelvis omhänderta framtida ökade regnmängder,
möjliggöra spridningscentra för djur och växter, och bidra till en god folkhälsa.
En hållbar och robust omgivning är kärnan i den fjärde strategin. En etablerad och hållbar
jordbruksverksamhet krävs för att lokalt och nationellt öka självförsörjningsgraden. Jordbruksverksamheten ska följa befolkningsutvecklingen och tillkommande behov av arbetskraft.
Klimatförändringar kommer kräva anpassning av jordbruket där en etablerad, lokal kunskap är
betydelsefull. Ales naturområden ska värnas för att inte riskera att permanent förstöra värdefulla
ekosystem.
Den femte strategin handlar om att identifiera älvens betydelse och påverkan för Ales långsiktiga
samhällsplanering. Det krävs därmed att Ale kartlägger och begränsar riskerna kopplat till älvens
status och framtida vattennivåer.

44

13 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning - KS2021/0350-10 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning : Ale ÖP utställningshandling.pdf

3.2 Bostäder och byggande - i tätort och på landsbygd

Med starka orter och en levande landsbygd ska Ale erbjuda varierade och attraktiva möjligheter till
boende för alla åldrar, olika slags hushåll och livsstilar. Utformning av bebyggelse, mötesplatser och
grönstruktur ska främja gemenskap och trygghet, och erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga
och hälsosamma val i vardagen.
När förutsättningar för nya verksamheter och bostäder skapas tas även befintliga värden tillvara och
utvecklas. Ny bebyggelse med god gestaltning kompletterar och förstärker kulturmiljövärden och tar
vara på områdens särdrag och kvaliteter. I all planering och utförande eftersträvas också ett minskat
resursbehov och en god samhälls- och kommunalekonomisk hushållning.

Riktlinjer
Generellt
•

Ny bebyggelse lokaliseras så att det stärker områdens möjlighet till handel och service och
förstärker underlag för kollektivtrafik, så att behovet av transporter som belastar miljön
minimeras.

•

Projekt inom existerande ortsstrukturer prioriteras – under förutsättning att de kan generera
ett tillräckligt stort tillskott av bostäder i förhållande till de resurser som krävs för planeringsoch genomförandeprocesser.

•

Vid anvisning av kommunal mark bör kompletterande bebyggelse eftersträvas, för att varje
ort ska ha en variation i bostäder och upplåtelseformer.

•

Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.

•

Vid förtätning i tätorterna, inom områden för möjlig centrumutveckling, ska förutsättningar för
aktiva bottenvåningar säkerställas i detaljplan för att främja levande orter genom utveckling av
handel, verksamheter och samhällsservice.

•

Behovet av mötesplatser på allmän plats beaktas i all planläggning.

•

Goda förutsättningar för solljus, skugga och ett bra mikroklimat ska säkerställas för förskoleoch skolgårdar samt innergårdar vid flerbostadshus.

•

Vid planläggning bör möjlighet att knyta odlingsyta till lägenheter, skolor och förskolor
undersökas.

•

Bebyggelse ska planeras och utformas så att riktvärden för buller och krav på dagsljusvärden i
bostäder uppfylls.
För bostadsförsörjning för en växande befolkning, se Bostadsförsörjningsprogram.

Bostäder
•

Bostäder med olika storlek, utformning och upplåtelseformer ska blandas med service och
arbetsplatser. Möjlighet till kvarboende och att integrera särskilda boendeformer för äldre,
gruppbostäder och bostäder med särskild service ska alltid beaktas.

•

I bostäders närhet ska finnas tillgång till grönområde av hög kvalitet.

•

När nya bostäder byggs ska långsiktighet i fråga om energiförbrukning, materialval och
utformning eftersträvas.
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Utanför tätort - landsbygd
•

All bostadsbebyggelse, både helårsbebyggelse och fritidshusbebyggelse, ska betraktas som
helårsbostäder vid lokaliseringsprövning.

•

Nya bostäder på landsbygden ska i första hand lokaliseras så att de stärker befintliga byar i
stället för att skapa solitärer.

•

Vid komplettering med så kallat generationsboende ska detta ske i närhet av befintlig
bostadsbyggnad.

•

Vid lokaliseringsprövning ska tillgång till dricksvatten och förutsättningar för
avloppshantering utredas. Utredning ska beakta omkringliggande, befintlig bebyggelses
påverkan för att ge en samlad bild och bedömning av lämplighet.

•

Vid lokaliseringsprövning ska vägkapacitet utredas.

•

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen.

3.3 Landsbygdsutveckling

En livskraftig landsbygd är en tillgång att förvalta och utveckla. Förutsättningar ska finnas för
människor att bo och vara verksamma, samtidigt som landsbygdens traditionella näringar och värden
behöver värnas. Med strategisk utveckling eftersträvas en bra balans mellan en långsiktigt hållbar
markanvändning och förutsättningar för en livskraftig bygd.

Riktlinjer
•

Nya verksamheter lokaliseras i första hand i anslutning till befintlig samlad bebyggelse.

•

Nya verksamheter lokaliseras i anslutning till allmän väg.

•

Transport och kommunikationskanaler ska utvecklas så att de som bor, verkar och vill verka
på landsbygden ska kunna behålla och utveckla näringar.

•

I samband med förtätning ska trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter säkerställas.

•

För att säkerställa möjligheten till framtida försörjning ska jordbruksmark generellt värnas
från exploatering.

•

Den biologiska mångfalden ska uppmärksammas och skyddas.

•

Vid lokaliseringsprövning ska tillgång till dricksvatten och förutsättningar för
avloppshantering utredas. Utredning ska beakta omkringliggande, befintlig bebyggelses
påverkan för att ge en samlad bild och bedömning av lämplighet.

Jord- och skogsbruksmark
•

Ny bebyggelse får inte försvåra ett rationellt brukande av jordbruksmark. Gles bebyggelse
som fragmenterar jord- och skogsbruksmark ska undvikas.

•

För att utveckla orterna kan jordbruksmark i ortens randområde tas i anspråk, om efter
lokaliseringsutredning konstaterats att inga andra alternativ finns och ställningstagandet
motiverats. Detaljplanläggning krävs.

•

Jordbruksmark kan tas i anspråk, om ingen annan lämplig mark finns att tillgå, för bebyggelse
som tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse.

•

Ett tematiskt tillägg med utredning och bedömning av jord- och skogsbruksmarks värde bör
tas fram.

Bostäder på landsbygd
• Strategier och Riktlinjer för bostadsbyggande hittas under
”Bostäder och byggande – i tätort och på landsbygd”
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3.4 Näringsliv och sysselsättning

Ett starkt näringsliv med välmående företag är en förutsättning för kommunens framtida tillväxt.
Företag skapar arbetstillfällen och bidrar till den gemensamma välfärden genom skatteinbetalningar
och arbetstillfällen. Ale kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av stor strategisk betydelse.
Kommunens Näringslivsstrategi från 2019 är direkt kopplad till Göteborgsregionens
Näringslivsstrategiska program. Det regionala samarbetet med övriga 13 GR kommuner är omfattande
och inkluderar exempelvis området ”Markförsörjning och Fysisk Planering”
Näringslivet globalt och lokalt står inför stora förändringar såsom digitalisering, urbanisering och
förändrade konsumtionsmönster. Utmaningar är komplexa och lösningarna måste tas fram genom
samarbete och dialog mellan flera aktörer. Detta tillsammans med visionen om att kunna arbeta nära
sitt hem och en kraftig befolkningsökning innebär att kommunen behöver utreda ny verksamhetmark
kontinuerligt.

Riktlinjer
•

Kontinuerligt ta fram lokaliseringsplaner, utreda och utveckla nya verksamhetsområden.

•

I första hand utveckla befintliga och utreda nya verksamhetsområden nära de norra moten
längs E45.

•

Utreda nya verksamhetsområden och bereda en markreserv för verksamhetsmark som har
tillgodosedd infrastruktur och är förberedd för exploatering.

•

Utveckla och bibehålla nödvändig energi- och transportinfrastruktur för verksamhetsmarken i
Ale.

•

Inom befintlig tätort och vid planering av bostadsområden beakta möjlighet att integrera ickestörande verksamhet.

Ett strategidokument bör tas fram som tar hänsyn till hållbarhetsmålen och framtida globala
näringslivstrender för att styra utvecklingen av framtida etableringar.
Läs mer i: Ale kommuns Näringslivsstrategi 2020-2025.
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3.5 Samhällsservice

Strategin med förtätning bygger på viljan att stärka befintliga orter och byar så att samhällsservice och
handel kan utvecklas.

Riktlinjer
•

Långsiktigt strategiska markförvärv kan vara nödvändiga för att i framtiden kunna tillgodose
behovet av samhällsservice.

•

I detaljplanering ska behov av mark för förskola och skola tidigt identifieras och säkerställas.

•

I samhällsplaneringen ska olika gruppers behov beaktas genom att integrera specialanpassade
bostäder.

•

Vård, omsorg och andra anpassade boendeformer ska lokaliseras till områden med god
kollektivtrafik.

•

Lokaliseringen av skolor och förskolor ska utgå från närhet till bostäder, kollektivtrafik och
grönområden.

•

Vid all planering ska trygga skolvägar säkerställas, vid såväl befintliga förskolor och skolor
som vid planeringen av nya.

•

Effektivt markutnyttjande ska eftersträvas i planering av samhällsservice. Två eller flera plan
ska prövas för förskolor, skolor och annan service där sådan planlösning är möjligt.

•

Offentliga ytor som lokaler och utemiljöer ska planeras för att kunna samutnyttjas av flera
verksamheter.

•

Ytor ska uppmärksammas och avsättas i planer för att möjliggöra platser för återvinning och
återbruk.

•

Skyfallssäkrande åtgärder ska särskilt beaktas där mark tas i anspråk för samhällsservice.
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3.6 Hållbara transporter och resor

Trafikplaneringens mål är ett tillgängligt och effektivt trafiksystem, med goda förutsättningar för
hållbara transporter och persontrafik. Ett viktigt mål knutet till hållbara transporter är att minska
negativ påverkan på luftkvalitet. I planeringen behöver därför skapas förutsättning som underlättar val
av alternativa drivmedel och andra sätt att förflytta sig än med bil.
Det ska vara lätt att välja kollektivtrafik, att cykla eller gå. I tätort är oskyddade trafikanter prioriterade
och biltrafiken anpassas till gående och cyklandes villkor. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i
trafiken, nollvisionens målsättningar att vägar och gator ska anpassas och utformas efter människans
förutsättningar är styrande.

Riktlinjer
•

Transportsystemet ska utformas så att det bidrar till att fler väljer att gå, cykla eller åka
kollektivt. Framkomlighet och trafiksäkerhet för dessa trafikslag ska prioriteras, såväl inom
som till och från orterna, för att uppnå god tillgänglighet på ett jämställt, energieffektivt och
mindre miljöbelastande sätt.

•

Ett nytt läge för bro över Göta älv ska utredas för att komplettera Jordfallsbron.

•

Förutsättningar för förbifart Älvängen, en förbindelseväg mellan Häljered-Starrkärrsvägen Göteborgsvägen, ska utredas.

•

Möjlighet till säkerhetshöjande åtgärder för väg 1968, Alingsåsvägen och väg 1997 mellan
Hålanda och Nygård ska studeras.

•

Bebyggelsens vägtillgänglighet ska följa Trafikverkets rekommendationer avseende lutning
och framkomlighet, även i kommunalt och enskilt vägnät.

•

Ny bebyggelse ska lokaliseras så att utryckningsfordon och renhållning har tillgänglighet.

I tätort
• Vid planläggning miljöprioriteras lokalvägar så att de utformas på gåendes och cyklisters
villkor, med smalare vägbanor och lägre hastigheter.
På landsbygd
• Utbyggnad av gång- och cykelvägar till busshållplatser längs landsvägar prioriteras för att
skapa tryggare väg så att fler kan utnyttja kollektiva färdmedel.
•

Åtgärder för ökad trygghet, trafiksäkerhet och förbättrad boendemiljö i mindre tätorter längs
det regionala vägnätet bör utredas och vid behov genomföras.

Gång Cykel
• Vid all planläggning undersöks möjligheterna att förstärka gång- och cykelvägnätet för säkrare
skolvägar.
•

Vid nybyggnad eller ombyggnad av huvudstråk för gång- och cykelvägar ska tas ställning till
om det är möjligt att separera gång- och cykelväg från väg för motorfordon.

•

För att öka trafiksäkerheten eftersträvar kommunen att bygga gång- och cykelvägar i och
mellan byar och tätorter. Cykelbanor kompletteras så att orterna binds samman.

•

Genom fortsatt utbyggnad ska sammanhängande gång- och cykelvägar ordnas mellan viktiga
målpunkter som stationer, busshållplatser, skolor, fritidsanläggningar, parker och andra
besöksmål. Särskild vikt ska läggas vid utformning av trygga och säkra skolvägar, så att så
många barn som möjligt kan gå eller cykla till skola och förskola.

•

Gångvägar ska utformas så att de ger en god tillgänglighet för personer med variation i
funktionsförmåga, barn och äldre, och planeras så att vägen blir så kort som möjligt.

•

God belysning i tunnlar, parker och vid gång- och cykelvägar ska bidra till tryggare miljöer.

•

Parkeringsbehov för cyklister ska säkerställas vid pendelstationer, handels- och
fritidsanläggningar, skolor, arbetsplatser och vid bostäder.
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Parkering
• För att underlätta pendling mellan stationsorter och landsbygd, och byten mellan trafikslag,
ska tillgång till strategiskt placerade pendelparkeringar beaktas.
•

I centrala områden ska parkering i första hand anordnas i gemensam anläggning.
Samnyttjande av parkeringsplatser ska eftersträvas, vilket underlättas om parkeringsbehov för
olika ändamål samlas i större gemensamma anläggningar.

•

Parkeringsbehov för bostäder och verksamheter ska som huvudregel tillgodoses på
kvartersmark.

•

Vid planering av ny parkeringsanläggning ska förutsättningar skapas för erforderlig
infrastruktur, exempelvis laddningsmöjlighet för elbilar.

3.6.1 Kollektivtrafik

För utveckling mot ett hållbart resande är kollektivtrafiken och dess kombination med gång och cykel
prioriterat. Väl utbyggd bidrar kollektivtrafiken till ett inkluderande och hållbart samhälle, binder
samman ort och landsbygd, samt minskar behovet av egen bil.

Riktlinjer
•

Utbyggnad i anslutning till kollektivtrafikstråk är prioriterat.

•

Vid planering och ombyggnad av gatunät ska förutsättningar för kollektivtrafik i ett långsiktigt
perspektiv säkerställas.

•

Vid utformning av hållplatser ska god tillgänglighet och säkerhet för barn, äldre och personer
med variation i funktionsförmåga prioriteras.

•

I anslutning till hållplatser utanför tätort ska möjlighet till cykelparkering finnas.

•

Kollektivtrafik med fordon som är anpassad till personer med variation i funktionsförmåga
möjliggör resande på lika villkor och kan minska behovet av färdtjänst.
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3.7 Vatten- och Avloppsförsörjning (VA-försörjning)

Kommunen ansvarar för vatten- och avloppsförsörjning. Säkert dricksvatten och ändamålsenlig
avloppshantering krävs för att säkerställa folkhälsa och för att minimera belastning på närmiljö, älv
och hav.
Med Göta älv som Göteborgsregionens största och viktigaste vattentäkt har Ale med sina direkt
angränsande tätorter ansvar för att inte påverka råvattenkvaliteten i älven. Klimatförändringarnas
kommande påverkan på VA-försörjningen behöver beaktas i planeringen för såväl den kommunala
VA-försörjningen som för enskilda anläggningar i kommunen.

Riktlinjer
Planering
• Med långsiktig och strategisk planering för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska
kommunens VA-plan hållas ständigt aktuell.
•

Ale kommun ska samverka för en regional VA-försörjningsstrategi.

•

Mellankommunala och större enskilda vattentäkter ska omfattas av vattenskyddsområde.

•

Reservvattenförsörjning ska finnas i händelse av att huvudvattentäkten blir obrukbar.
Ale kommun ska utreda och förbereda för en framtida, långsiktig reservvattentäkt.

•

En nödvattenplan ska tas fram och ajourhållas samt integreras i samhällsplaneringen.

Bebyggelseutveckling
• Vid planläggning av nya områden, i omvandlingsområden och vid förtätning av bebyggelse
ska det i planeringen säkerställas att den kommunala anläggningen kan försörja tillkommande
bebyggelse.
•

Kommunen ska systematiskt och fortlöpande undersöka och bedöma riskerna kopplat till
dricksvattentäkten Göta älv, då främst genom skyldigheter kopplat till vattenskyddsområdet.

•

Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs och
bryts ner under vattnets väg till recipienten, och med hänsyn till platsens förutsättningar,
dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Öppna dagvattenlösningar ska
eftersträvas.

•

Vid bedömning av lämplighet av byggnation på landsbygden ska tillgång till en långsiktigt
hållbar dricksvatten- och avloppsförsörjning utredas.
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3.8 Avfallshantering

För att skapa möjligheter till en hållbar avfallshantering ska Ale kommun sträva efter att flytta avfallet
uppåt i avfallstrappan i enlighet med EU:s avfallshierarki. Det avfall som inte kan förebyggas ska
återanvändas, materialåtervinnas och i sista hand energiåtervinnas.

Riktlinjer
•

Ale kommun ska verka för regional samverkan och en strategisk och långsiktig
avfallsplanering.

•

Avfallshanteringens infrastruktur och aspekter ska beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen
och ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen.

•

Kommunen ska planera för lokalisering av en ny centralt placerad återvinningscentral.

•

För att avfallshantering ska fungera och tillgodose användarnas behov ska tillräckligt utrymme
avsättas för att möjliggöra en god infrastruktur.

•

Ale kommun ska omhänderta schaktmassor lokalt och ha ett gott samarbete regionalt.

3.9 IT-kommunikation

Att ha en väl fungerande digital infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och innovationsförmåga
för såväl offentlig som privat verksamhet.

Riktlinjer
•

Underförsörjda områden inom Ale ska identifieras och aktivt utvecklas för att nå en likvärdig
IT-kommunikation över hela kommunen.

•

IT-infrastrukturen ska tidigt planeras och samordnas med övrig infrastruktur i
samhällsplaneringen.

•

Vid nyetablering av tekniska anläggningar för IT-kommunikation ska de samutnyttjas där det
är möjligt.

•

Kommunen ska verka för ett fullt utbyggt fibernätverk och arbeta för ett fullgott alternativ i
områden utan möjlighet.

•

God teletäckning för hela kommunen ska eftersträvas.
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3.10 Miljö, hälsa och säkerhet

Vid planering, byggande och anläggning i Ale ska säkerställas att miljön eller människors hälsa och
säkerhet inte riskeras på kort eller lång sikt. För att begränsa klimatförändringarnas negativa effekter
ska utsläppen av växthusgaser minskas, och samhället anpassas till ett förändrat klimat. Till nästa
generation ska ett samhälle som inte orsakar ökade miljö- och hälsoproblem överlämnas.
Vid all planering ska risker och sårbarheter avvägas och behovet av skydd säkerställas. Miljö, hälsa,
säkerhet och klimatförändringar ska beaktas tidigt vid lokaliseringsprövning och i planprocessen.

Riktlinjer
Översvämning
• Kommunen ska arbeta aktivt med förebyggande klimatanpassningsåtgärder i planeringen. Vid
exploatering eller andra åtgärder ska förutsättningarna för översvämning bedömas i plan- och
bygglovsärenden och eventuella skyddsåtgärder säkerställas. Exploatering ska inte ske om den
kan antas förvärra risken för översvämningar, varken inom riskområden eller så att nya
riskområden uppkommer.
•

Ny bebyggelse för bostäder och verksamheter planeras utifrån ett 100-årsregn med
klimatfaktor avseende översvämning på mark och i vattendrag.

•

Samhällsviktig verksamhet planeras utifrån ett 1000-års regn med klimatfaktor så att
funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. Där samhällsviktig verksamhet redan finns
bör åtgärder övervägas.

•

Planering för industri invid Göta älv ska hanteras i detaljplan. Planområdet ska säkras mot
översvämning från Göta älv. Där bebyggelse redan finns bör åtgärder övervägas.

•

Framkomlighet till och från planområde ska bedömas och ska vid behov säkerställas utifrån
bebyggelsens syfte och funktion lokalt och för regionen.

•

System för dagvattenhantering ska utformas så att risk för översvämningar på grund av skyfall
minimeras.

Ökad nederbörd och kraftiga regn
• Skyfallskartering ska utgöra kunskapsunderlag vid fysisk planering, ny exploatering, och för
åtgärder i teknisk infrastruktur och i den fysiska miljön.
•

Dagvattenstrategi ska följas.

•

Kommunen ska strategiskt och långsiktigt arbeta för omhändertagande av flöden från skyfall,
däribland genom vattenomhändertagande vid lågpunkter, främjande av mellanrum såsom
gröna och blå ytor, samt bedöma behov av sekundära avrinningsvägar i och i anslutning till
den befintliga bebyggelsen.

Ras, skred och erosion
• Vid exploatering i områden med förutsättningar för ras, skred och erosion ska markens
långsiktiga lämplighet för bebyggelse utredas och geotekniska undersökningar genomföras
innan exploatering.
•

Risk för skred, ras och erosion ska beaktas i detaljplanearbetet genom att geoteknisk
undersökning och stabilitetsutredning utförs.

•

Krav på erforderlig geoteknisk utredning ställs vid lokaliseringsprövning i samband med
förhandsbesked och bygglov.

Förorenad mark
• Risk för förorenad mark ska alltid beaktas inför planering av ny bebyggelse. Vid misstanke
ska markundersökning göras och nödvändiga åtgärder vidtas.
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•

Markundersökning och sanering prioriteras för mark inom vattenskyddsområde, för områden
nära vattendrag där klimatförändringar kan medföra ökad risk för översvämning, samt för
områden där ändring av markanvändningen kan förväntas.

Buller och vibrationer
• Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny
exploatering.
•

Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas.

•

Vid planläggning för bostadsbyggnation, skolor, förskolor eller annan känslig användning i
bullerutsatta miljöer skall behov av bullerskyddsåtgärder utredas och mark som kan behöva
tas i anspråk för åtgärder säkerställas i detaljplan. I första hand bör eftersträvas att
verksamheter, parkeringsbyggnader eller andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som
avskärmning mot bullret.

•

Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är
bullerpåverkade.

•

Vid planering och byggnation i närheten av väg och järnväg ska riktvärden för vibrationer
beaktas.

Luftkvalitet
• Vid planering, planläggning och tillståndsgivning ska miljökvalitetsnormer för luft uppfyllas.
•

Genom satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar, och på sammanhängande trygga
skolvägar, ges fler möjlighet att välja gång och cykel istället för bil, vilket bidrar till att
minska luftföroreningar.

•

Utbyggnad prioriteras i lägen med god anslutning till kollektivtrafik.

Radon
• I område med radonrisk ska byggnad utföras radonskyddad eller radonsäker beroende av
förutsättningarna på platsen. Radonhalt i inomhusluft ska inte överstiga gällande
myndighetskrav.
Elektromagnetiska fält
• Allmänna råd och rekommendationer från myndigheter gällande elektromagnetiska fält ska
följas.
•

Ny bostad -, skol- och förskolebebyggelse bör inte placeras närmare än 130 meter från en 400
kV-ledning. Schablonavståndet 130 meter gäller för område där det passerar endast en
ledning. Magnetfältsberäkning krävs vid fler parallellgående ledningar.

Farligt godsleder
• Hänsyn tas till utpekade farligt godsleder vid planeringen så att deras funktion inte påverkas
negativt och så att hälsa och säkerhet för de som vistas nära transportleden kan säkerställas.
•

Vid planläggning och annan tillståndsprövning ska Länsstyrelsernas riskpolicy Riskhantering i
detaljplaneprocessen för markanvändning intill transportleder för farligt gods följas. Risker
ska bedömas inom 150 meter från transportled för farligt gods. Rekommenderat
bebyggelsefritt avstånd från farligt godsleder är 30 meter.

Störande verksamheter
• Rekommenderade skyddsavstånd till störningskällor ska respekteras. Bostäder placeras så att
pågående verksamheter inte riskerar restriktioner i efterhand.
•

Störande verksamheter bör lokaliseras tillsammans på platser där de inte påverkar människor
och bostäder negativt.

Krisberedskap och totalförsvar
• Det civila försvaret bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de närmaste åren. Det
är därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalförsvarsperspektiv, tas med i den fysiska
planeringen.
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3.11 Energi och klimat

Ale kommun deltar i det regionala initiativet Klimat 2030 som också ligger till grund för Ales Energioch klimatstrategi. Ale har två övergripande mål för klimatarbetet som innebär att utsläppen av
växthusgaser ska minska med 80% till år 2030 från 1990 års nivå, samt att Ale kommun senast 2045
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Arbetet utgår från fyra fokusområden:
- Hållbara transporter
- Klimatsmart och hälsosam mat
- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Riktlinjer
•
•

En effektiv energianvändning och en låg klimatpåverkan, sett till hela livscykeln, ska vara
ledande tidigt i planeringsprocessen för bostäder och lokaler.
Genom satsningar på infrastruktur ska förutsättningar skapas som uppmuntrar till och
möjliggör hållbara resvanor. Tillgång till kollektivtrafik och trygga cykel- och gångbanor ska
prioriteras.

•

I planering ska beaktas behov av infrastruktur för att möjliggöra användande av fordon med
förnybara drivmedel.

•

Kommunen ska arbeta för ökad användning av förnybara energikällor och främja förnyelsebar
energiproduktion vid byggande och anläggning.

Läs mer i : Energi- och klimatstrategi 2030
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3.12 Vattenområden

Ett långsiktigt vattenvårdsarbete är grund för ekosystemtjänster, ett berikat växt- och djurliv och
arbetet för att minska läckage av näringsämnen till vattendrag och risk för översvämning.
Ale ska med varsamhet stärka utvecklingen av befintliga anläggningar vid älv och sjö, samt verka för
långsiktigt hållbara besöksplatser. Det innebär platser där man kan se och uppleva vatten och samtidigt
begränsa mänsklig påverkan för att inte äventyra vattenförekomsternas eller närmiljöns status. Ett
exempel är Hältorpssjön som är uppdämd, men som idag är viktig för friluftsliv, närmiljö och som
fördröjningsmagasin vid klimatförändring.

Riktlinjer
•

God ekologisk och kemisk status ska uppnås i kommunens sjöar och vattendrag. Om inte god
status uppnås ska åtgärdsprogram arbetas fram och följas. För att bedömningen god kemisk
status ska vara möjlig att nå, utesluts kvicksilver och PBDE ur bedömningen.

•

Planläggning ska medverka till att miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet uppfylls.

•

Ale kommun ska ha en god kunskap om grundvattnets status och hur det i framtiden kan
komma att förändras med påverkan från klimatförändringar och bebyggelse.

•

Kommunens påverkan på Göta älv som en dricksvattentäkt ska minimeras och skyddas i
enlighet med föreskrifterna i vattenskyddsområdet.

•

Kommunen ska verka för att minimera påverkan av övergödning från enskilda avlopp,
jordbruksmark och annan verksamhet.

•

Exploatering vid sjöar ska ske med en restriktiv hållning och mycket god förståelse, med
syftet att öka åtkomsten för alla.

•

Hältorpssjöns dämme ska bevaras. Hältorpssjön är anmäld till den Nationella planen för
moderna miljövillkor för vattenkraften. I nya villkor kan exempelvis omlöp för fisk ingå.

•

I nya exploateringsområden ska det säkerställas att en god vattenstatus kan uppnås på sikt. I
områden där förorenad mark förekommer saneras den i samband med exploatering.
Vid prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker för
utsläpp och läckage till vatten.

•
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3.13 Natur

För att återställa och bibehålla den biologiska mångfalden krävs det att naturen värnas och förvaltas.
Kommunala skyddsområden i Ale bör utvecklas så att åtkomsten förbättras och även möjliggör
tillgänglighet för personer med begränsning i rörlighet. En tydlig och hållbar förvaltning av Ales natur
är en förutsättning för att kunna nyttja ekosystemtjänster även i framtiden.

Riktlinjer
•

Rekreation och friluftsliv ska aktivt planeras så att naturområden nyttjas, utan att naturvärden
äventyras.

•

För särskilt värdefulla naturområden ska planering och förvaltning arbetas fram så att
naturvärden säkras.

•

Kommunal skog som fungerar som närrekreationsområde ska i första hand förvaltas
hyggesfritt.

•

Sällsynt växtlighet och artrikedom ska värnas, och särskilt beaktas i våtmarker.

•

Nya verksamheter ska planeras med förutsättningen att naturen och verksamheten kan
samexistera.

•

Ale ska systematiskt arbeta för att minimera uppkomsten och spridningen av invasiva arter
inom kommunens gränser.

•

De gröna kilarna i Göteborgsregionens strukturbild ska uppmärksammas och planeras för i
kommunens långsiktiga utveckling.
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3.14 Grönstruktur

Öppna odlingslandskap och naturområden ska bevaras för att stärka Ales attraktivitet. Naturen är
viktig för rekreation, folkhälsa och biologisk mångfald och är tillgänglig för alla.
Att ge förutsättningar för att bevara och utveckla ekosystemtjänster är en del av samhällsplaneringen.
Gröna ytor har en temperaturreglerande funktion och kan bidra till en förbättrad luft- och ljudmiljö.
Det är viktigt att bevara biotoper som fungerar som spridningscentra för växter och djur. En
välfungerande grönstruktur i samhället bidrar till en mer välmående och ekologiskt hållbar stadsmiljö.

Riktlinjer
•

En grönstrukturplan med grönytefaktor för bebyggelse ska tas fram för att tydliggöra
förhållningssätt vid exploatering och förtätning.

•

I fördjupad översiktsplanering ska behovet av sammanhängande grönstruktur och gröna
korridorer tillgodoses.

•

I detaljplanering ska kvartersmark avsättas för gröna och blågröna ytor.

•

Utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk ska säkra barns behov av platser för
lek och trygga skolvägar. I förskole- och skolverksamhet ska hög kvalitet på gårdsmiljöer
eftersträvas, liksom god tillgång till attraktiva lekmiljöer i parker och naturområden.

•

Vid planläggning för flerbostadshus bör möjligheten att knyta odlingsyta till varje lägenhet
undersökas.

•

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på
upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. Öppna dagvattenlösningar
möjliggör även rening av vattnet.

•

Vid förtätning ska gröna områden samt parkmiljöer i orten värnas.

•

Vid planläggning där grönytor tas i anspråk kan de negativa konsekvenserna minskas genom
att öka kvalitet och användbarhet på kvarvarande grönytor.

•

Vid ianspråktagande av gröna ytor i orten kan kompensationsåtgärder bli aktuella.

•

Viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna och på
landsbygden.

3.15 Materialförsörjning

Områden med naturresurser som idag nyttjas och som kan komma att nyttjas på sikt ska alltid brukas
med en långsiktigt strategisk och hållbar planering.

Riktlinjer
•

Behovet av material ska alltid avvägas mot skador på miljön, och det särskilt i områden där
höga natur- och friluftsvärden finns. Naturgrus ska inte användas om det finns alternativa
material.

En materialförsörjningsplan ska tas fram för att långsiktigt kunna bevaka och se över möjligheter att
tillgodose kommunala behov på ett hållbart och resurseffektivt sätt.
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3.16 Gestaltning

En attraktiv livsmiljö och ett bra boende är viktiga kvaliteter i människors vardag. Med fokus på god
gestaltning och ett brett och innovativt utbud av spännande boendemiljöer ska nybyggnad och
förändringar förstärka orternas identitet och samspela med dess historiska och arkitektoniska värden.
Sjöarna, vattendrag och kontakt med älvstranden ska förvaltas som en gemensam tillgång för alla
medborgare. De öppna odlingslandskapen ska värnas.

Riktlinjer
•

Ny bebyggelse ska stärka Ales profil och bidra till bebyggelsemiljöer av hög kvalitet genom
nyskapande arkitektur och ett medvetet förhållningssätt till historien.

•

Vid exploatering i orternas centrala delar, vid större utbyggnadsområden, eller i andra miljöer
av stort allmänintresse bör gestaltningsprogram tas fram på tidigt stadium.

•

Offentliga rum, gator, torg och parker, ska ha en omsorgsfull utformning och god
tillgänglighet för personer med variation i funktionsförmåga. Gestaltningsprogram bör finnas
som samordnar utformning av belysning, skyltning och möblering.

•

Vid nyanläggning eller omdaning av de offentliga rummen ska möjlighet för integrering av
vegetation och öppna dagvattenlösningar beaktas som del i gestaltning.

•

Goda förutsättningar för dagsljus, sol och ett bra lokalklimat ska särskilt beaktas vid
utformning av bostäder, bostadsgårdar och torgytor.

•

Älvens stränder i anslutning till Ales orter ska få en mera framträdande roll i planeringen för
användning året runt.

3.17 Kulturmiljö

Att förhålla sig till kulturhistoriska värden är ett sätt att lyfta fram den unika karaktären på en plats,
eller i ett område. Arkitektur och bebyggelsemiljöer, landskapets naturmiljöer, allt bidrar till ortens
eller platsens identitet, till trivsel och trygghet. Den historiska kontinuiteten är viktig i ett samhälle, vi
har därför ett ansvar att förvalta och med varsamhet utveckla våra kulturmiljöer, för generationer som
följer efter oss.

Riktlinjer
•

Förändring och komplettering av den byggda miljön ska ske med stöd av kommunens
riktlinjer: Ale kommun Kultur i Arv med fördjupning gällande tätorterna i Tätortskaraktärer Kulturhistoriska rekommendationer.

•

De regionalt och nationellt utpekade värdefulla odlingslandskap som utgör särskilda naturoch kulturmiljövärden, ska bevaras och ges möjlighet till fortsatt nyttjande.

•

Vid all planläggning ska fornlämningar, byggnadsminnen, riksintressen för kulturmiljö, och
andra kulturvärden beaktas i ett tidigt skede.

•

Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till miljöer med
kulturhistoriska värden ska påverkan på värdena bedömas. Vid behov ska fördjupade
utredningar genomföras för att säkerställa att utpekade värden inte går förlorade utan istället
bevaras och berikas.

•

Enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer med kulturhistoriskt värde skyddas mot åtgärder
som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt.

•

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer skyddas från åtgärder som försämrar upplevelsen av, och
tillgängligheten till dessa.

•

Kommunala, regionala och nationella styrdokument samt lagstiftning ska vara utgångspunkt
för kunskap om, och hänsynstagande till, kommunens värdefulla kulturmiljöer.
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3.18 Kultur och fritid

Ett brett och mångfacetterat kultur- och fritidsliv är en resurs som är både identitetsskapande och
varumärkesbyggande. Kultur- och fritidsaktiviteter ska ges utrymme att växa och bidra till en trygg,
vacker och aktiv kommun. Satsningar inom kultur- och fritidsområdet bidrar till både social hållbarhet
och ökad tillväxt. Utformningen av de offentliga rummen ska berika vardagen och gemensamma ytor,
såväl utomhus som i offentliga lokaler, så att dessa är både funktionella, vackra och trygga.

Riktlinjer
•

Befintliga och nya mötesplatser ska utvecklas utifrån ett tillgänglighets- och
mångfaldsperspektiv där alla människor, oavsett förutsättningar, inkluderas och ges möjlighet
att delta.

•

Det lokala kulturarvet ska användas som en resurs i planering och gestaltning av nya och
befintliga områden.

•

Nya anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter ska lokaliseras med god tillgänglighet till
kollektivtrafik och trygga gång- och cykelvägar.

•

Närhet till natur och möjlighet till rekreation och fritidsaktiviteter ska prioriteras vid planering,
områden med höga värden för friluftslivet ska värnas.

•

Jennylund ska ges förutsättningar att utvecklas vidare som evenemangscentrum i Ale. Porten
till Vättlefjäll ska tydliggöras.

•

Vid nybyggnation samt skapande av mötesplatser ska aspekter utifrån kultur- och
fritidsverksamhet beaktas i planeringsstadiet, för att säkerställa framtida nyttjandegrad och
långsiktig hållbarhet.

•

Vid planering av ny bebyggelse och skapande av mötesplatser ska konstnärlig gestaltning vara
en av utgångspunkterna, och lyftas tidigt i planläggningen.

3.19 LIS
•

Inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) pekas ut i Ale kommun.
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Del 4 VÄRDEN OCH HÄNSYN
Kulturmiljö

Göta älv och dess dalgång har befolkats sedan förhistorisk tid. Fornminnen och andra kulturminnen
finns registrerade, men det finns också fler att upptäcka. Nödinge, Skepplanda och Alvhem är särskilt
komplexa att utveckla på grund av kulturhistoriska värden. Närheten till Göta älv gör att
havsnivåhöjningen, höga flöden och klimatrelaterade effekter, som till exempel 100-årsregn behöver
beaktas och skyddsåtgärder vidtas för utsatta kulturhistoriska miljöer eller byggnader.
I Ale finns det sex kulturminnesskyddade kyrkor och ett byggnadsminne, Repslagarmuseet i
Älvängen. Ett antal kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader har säkerställts i detaljplan. De
flesta utpekade kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och byggnaderna i kommunen som finns med i
”Kultur i arv” är inte skyddade. När samhällsutveckling sker ska de kulturhistoriska värdena beaktas
och bedömas, då de kan vara viktiga för platsens karaktär och i vissa fall är oersättliga. Ibland kan
särskilda kulturmiljöutredningar behövas för att bedöma hur värdet påverkas av föreslagen utveckling.
Spåren som behöver vara kvar kan vara allt från vägstruktur, tomtindelningar, husens placering i
kvarter till att byggnader och miljöer sparas. Förändring kan utformas på ett för miljön tidstypiskt
formspråk och utförande eller som ett tillägg där den nya tiden medvetet speglas i utförande och
materialval.

Naturvård

Ale har stora naturvärden med vattendrag, skog och odlingslandskap. I Göteborgsregionens
strukturbild är Vättlefjäll och Risveden utpekade som en gemensam grön resurs. Den
sammanhängande grönstrukturen är tillgänglig för alla och av riksintresse. I takt med att befolkningen
i regionen och i Ale ökar behöver tillgänglighet, skydd och skötsel av naturen utvecklas för att ge plats
för och tåla mer friluftsliv och rekreation långsiktigt. Skogsvården ska beakta att blandskogar är
särskilt viktiga för biologisk mångfald.

4.1 Riksintressen

Riksintressen omfattar markområden, vattenområden och samhällsfunktioner som har så särskilda
värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet. Riksintressen
regleras i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. De riksintressen som finns i Ale kommun redovisas här nedan,
flera riksintressen kan inbegripas inom samma geografiska yta. Vilja och behov av utveckling inom
kommunen innebär att intresseavvägning måste göras, dessa ska i alla sammanhang motiveras, i
synnerhet vid intrång i hänsynsområden. Motiveringar till föreslagna intrång i riksintressen se del 2.1.
Riktlinje
•

Riksintressens syften och värden ska respekteras och om intrång inte går att undvika, ska
dessa kompenseras. Åtgärder i eller i anslutning till riksintressen skall anpassas så att värden
inte går förlorade.

4.1.1 Riksintresse för kulturmiljövården – enligt 3 kap 6 § miljöbalken
Skepplanda

Motivering: Odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar gårds- och
bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. (Hällbildsmiljö, Kyrkomiljö, Kvarnmiljö).
Uttryck för riksintresset: Fornlämningsmiljöer med järnåldersgravfält (bland annat ett av
Götaälvdalens största vid Skepplanda kyrka), fossila åkrar, länets största hällristning vid Vadbacka,
Skepplanda kyrka i dominerande läge med medeltida delar, kvarnar vid Forsån, stenvalvsbro,
gästgiveri och prästgård.
Källa: www.raa.se: ”Riksintressen för kulturmiljövården – Västra Götalands län(O)” Dokument
senast uppdaterat 2018-05-07.
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4.1.2 Områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård – enligt 3 kap 6 §
miljöbalken
Vättlefjäll
Riksintresse Friluftsliv - Ale, Lerum, Göteborg
Aktivitet: Fritidsfiske, orientering, fågelskådning
Naturtyp: Sjöar och vattendrag, barrskog, lövskog

Risvedenområdet

Riksintresse Naturvård och Friluftsliv - Ale, Lerum, Alingsås
Aktivitet: Orientering, fågelskådning, ridning
Naturtyp: Barrskog, lövskog, våtmark

Göta och Nordre älvs dalgångar

Riksintresse Naturvård och Friluftsliv - Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv,
Göteborg, Öckerö
Aktivitet: Vandring, orientering, fågelskådning
Naturtyp: Sjöar och vattendrag, lövskog, odlingslandskap
Källa: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se

4.1.3 Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att bevara
naturtyper och arter som EU-länderna har kommit överens om. För verksamheter eller åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område krävs tillstånd.
Inom Ale kommun finns fyra Natura 2000-områden.
•
•
•
•

Rapenskårs lövskogar (även naturreservat).
Slereboåns dalgång (även naturreservat).
Risveden, Trehörningen, Kroksjön (även naturreservat).
Risvedens agkärr.

4.1.4 Kommunikationer
Väg E45

Väg E45 ingår i stamvägnät med särskild nationell betydelse fastställt av riksdagen, och även i det av
EU utpekade vägnätet av internationell betydelse, TEN-T (transeuropeiska transport-nätverk).

Järnväg Norge/Vänerbanan

Banan är i stor del av sin sträckning av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet.
Hela banan ingår i det strategiska godsnätet och är mycket viktig för både person- och godstrafik.

Sjöfart-farled Göta älv

Göta älv, Allmän farled Göteborg frihamnen -Vänersborg Normansgrund, farledsklass 1

4.1.5 Totalförsvarets militära del

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall
redovisas öppet i översiktsplan, i andra fall råder sekretess. Även riksintressen vilka inte kan redovisas
öppet kan påverkas av höga byggnadsobjekt, såsom master och vindkraftverk. Försvarsmakten ska
därför kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden.

Influensområden luftrum

Den nordligaste delen av kommunen påverkas av influensområde för luftrum kring Såtenäs flygflottilj
och Råda övningsflygplats, genom buller och begränsning av höga objekt som kan påverka
flygplatsens MSA (minimum safe altitude).
För hela kommunens yta gäller att objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, samt
högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse, ska remitteras till Försvarsmakten.

Påverkansområde väderradar

Kommunens nordliga delar befinner sig även inom påverkansområde för riksintresset väderradar Vara.
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4.1.6 Den civila luftfarten
Influensområden hinderytor

Landvetter och Trollhättans flygplatser utgör riksintressen för kommunikationer, vilket påverkar Ale
kommun då begränsning gäller för höga objekt inom influensområde för hinderytor. Lokalisering av
höga objekt inom influensområde, till exempel prövning av vindkraftverk, ska samrådas med
Luftfartsverket och aktuell flygplats.
Generellt gäller även att alla byggnadsobjekt oberoende av typ, som master, torn, pyloner, skyltar,
konstverk, byggnader och dylikt, som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras
till Luftfartsverket oavsett var det är placerat.

4.2 Naturreservat - enligt 7 kap 4 § miljöbalken
Källa: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se
Samtliga naturreservat förvaltas av Västkuststiftelsen

Vättlefjäll, Ale, Göteborg
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer
Anfastebo , Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet
Rished, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer
Risveden Trehörningen (etapp 1), Ale, Lerum
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer
Risveden Kroksjön (etapp 2), Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer
Risvedens vildmark, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer
Kvarnsjöarna, Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer
Ekliden, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer.
Iglekärr, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald
Färdsleskogen , Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
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Slereboåns dalgång, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet
Bergsjön, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer
Skår, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald
Rapenskårs lövskogar , Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer
Backas barrskog , Ale, Lilla Edet
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet
Verleskogen , Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer.

4.3 Naturvård

Följande inventeringar och kartläggningar är gjorda inför naturvårdsprogram
Inventering av skyddsvärda träd
Kartläggning av generellt biotopskydd
Inventering av större vattensalamander & åkergroda
Inventering av fladdermöss
Kartläggning av habitat för hasselsnok
Kartläggning av habitat för hasselmus
Inventering av skyddade fåglar
Inventering av skogshöns
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Karta Värden och hänsyn
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Del 5 MELLANKOMMUNALA INTRESSEN

Översiktsplanen innehåller frågor där beslut som fattas inom kommunen kan beröra och påverka
mark- och vattenanvändning i angränsande kommuner och där samarbete behövs:
•
•

Ale kommun ska samverka med omkringliggande kommuner i frågor som rör exempelvis
infrastruktur, kollektivtrafik, natur- och kulturvård samt riksintressen.
Åtgärder som planeras i hänsynsområden, som korsar eller ligger nära kommungräns, ska
samrådas med berörd kommun.

5.1 Mellankommunala frågor

Riksintresse kommunikationer
• Väg E45 - Göteborg, Lilla Edet, Ale
• Järnväg - Göteborg, Lilla Edet, Ale
• Farled Göta älv - Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale
Riksintresse Naturvård
• Göta älv och Nordre älvs dalgång – Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale
Natura 2000
• Risveden – Alingsås, Lerum, Ale
• Rammdalen – Lerum, Ale
• Rapenskår – Lilla Edet, Ale
• Göta älv och Nordre älvs dalgång – Göteborg, Kungälv, Ale
• Vättlefjäll – Göteborg, Ale
Riksintresse rörliga friluftslivet
• Risveden – Alingsås, Lerum, Ale
• Vättlefjäll – Göteborg, Ale
• Göta älv och Nordre älvs dalgång - Göteborg, Kungälv, Ale
• Göta älv. Delområdet Lilla Edet – Älvängen – Lilla Edet, Ale
Naturreservat
• Vättlefjäll – Göteborg, Ale
• Risveden Trehörningen – Lerum, Ale
• Backas barrskog – Lilla Edet, Ale
Funktionellt prioriterat vägnät
• Delar av Ales vägnät, E45 och 587/Bohusmotet, ingår i funktionellt prioriterat vägnät, i vilket
inbegrips de viktigast vägarna ur ett nationellt och regionalt perspektiv.
Teknisk infrastruktur
• Ryaverket – Avloppsreningsverk – Göteborg, Bollebygd, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv
och Lerum
Ryaverket är mottagande avloppsreningsverk för Ale kommuns spillvatten där även norra Ale
kommer behandlas när Älvängens avloppsreningsverk läggs ner. Ryaverkets kapacitet i
förhållande till ägarkommunernas planerade befolkningsutveckling har utretts av Gryaab,
genomgått en prövning av tillsynsmyndigheten och ryms inom det nya Miljötillståndet för
Ryaverket. Vidare har beslut tagits av ägarkommunerna att arbetet med tillskottsvatten
kommer skärpas för att förbättra kapacitet i ledningsnät och därmed även kapaciteten på
Ryaverket ytterligare.
• Göta älv – dricksvattentäkt - Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale
• Göta älv – åtgärder för hantering av översvämning, stigande vattennivå vid klimatförändringar
- Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan, Ale
• Broläge över Göta älv – Kungälv, Ale, Göteborg
• Vägförbindelse Surte – Lövgärdet – Göteborg, Ale
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•
•
•

Öst-västlig tvärförbindelse, säkerhetshöjande åtgärder för väg 1968 – Lerum, Ale
Säkerhetshöjande åtgärder för väg 1997 Hålanda – Nygård – Lilla Edet, Ale
Samverkan kring trafikmot för Alvhem och Lödöse - Lilla Edet, Ale.

Kommunal service
• Samverkan kring kommunal service i Alvhem och Lödöse – Lilla Edet, Ale
Markanvändning
• Markanvändning område mellan E45 och kommungräns mot Lilla Edet – Lilla Edet, Ale

5.2 Regionala, nationella och internationella samband

Ale har ett starkt och tydligt utbyte med Göteborgsregionen som kräver samordning och planering. En
gemensam planering är avgörande för att till exempel skapa samarbeten och synergieffekter i
regionens hållbarhetsarbete, kollektivtrafik och befolkningsutveckling. Regionala styrdokument
skapar en brygga mellan lokala och regionala frågor som också mer effektivt kan tydliggöra och
tillgodose nationella krav och intressen.
Ale har integrerat många av de internationella, nationella och regionala målen i lokala styrdokument.
Ett exempel är Ales Energi- och klimatstrategi 2030, vars övergripande målsättningar bygger på både
de nationella klimatmålen och de regionala målen inom Klimat 2030. Ales utsläppsutrymme, för att
uppfylla Parisavtalet, illustreras i en koldioxidbudget vilken är integrerad i strategin. Strategin visar
hur minskningstakten behöver ske för att budgeten inte ska överskridas. I strategin belyses även hur
målområdena skapar synergier och konflikter med andra målområden inom Agenda 2030. Ale har
även antagit regionala styrdokument på lokal nivå, som exempelvis den regionala avfallsplanen
Göteborgsregionen minskar avfallet.
Nationella och internationella mål och ställningstaganden;
•
•
•

Agenda 2030
Parisavtalet
Sveriges miljömål

Viktiga regionala styrdokument som utgör underlag för ställningstaganden i Ale kommuns
översiktsplanering är exempelvis;
• Regional utvecklingsstrategi
• Göteborgsregionens tillväxtdokument
• Regional vattenförsörjningsplan
• Göteborgsregionen minskar avfallet
• Länstransportplan
• Regionala miljömål
Andra exempel på tematiska områden där kommunen avser att fortsatt fördjupa sin samverkan är
exempelvis;
• Skredsäkring av Göta älvdalen
• Besöksnäring och näringslivsutveckling
• Strukturbild för Göteborgsregionen
• Göta älvs vattenskyddsområde, GÄVSO
• Göta älvs vattenvårdsförbund, GÄVVF

67

13 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning - KS2021/0350-10 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning : Länsstyrelsens samråds yttrande Ale ÖP.pdf

YTTRANDE
2021-04-14

Diarienummer
401-6855-2021

Ale kommun
oversiktsplan@ale.se

Samråd om förslag till översiktsplan (ÖP) för Ale kommun
Samrådshandlingar daterade januari 2021

Inledning
Ale kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för samråd.
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 10§ plan- och bygglagen (PBL) vid samråd
om översiktsplan särskilt:
•
•
•

•
•

ta till vara och samordna statens intressen,
ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid beslut om mark- och vattenanvändningen,
verka för att riksintressen tillgodoses – 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), att
miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen
av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är förenlig
med 7 kap. MB,1
verka för att mellankommunala frågor samordnas på lämpligt sätt samt
verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter.
Yttranden över planförslaget har inkommit från Försvarsmakten, Luftfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens Geotekniska Institut (SGI), Svenska Kraftnät
och Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

Samlad bedömning
Ale kommuns nuvarande översiktsplan2 har ett målår på år 2020 och kommunen har således ett tydligt behov av en ny översiktsplan. Länsstyrelsen
välkomnar därför att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. I
översiktsplanen har kommunen utifrån en kommunens särskilda utmaningar
1
2

Postadress:
403 40 Göteborg

Inga LIS-områden pekas ut i planförslaget.
Ale ÖP 07.
Besöksadress:

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (växel)
010-224 40 22 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(17)
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tagit fram planer för den strategiska utvecklingen och den framtida markoch vattenanvändningen. Översiktsplanen har en tydlig struktur och är lättillgänglig, men innan utställningen behöver kommunen arbeta vidare med
översiktsplanen för att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på en
översiktsplan.
Vad som ska framgå av översiktsplanen definieras i PBL 3 kap. 3–6 §§.
Kommunens förslag till översiktsplan innehåller inte allt det som en översiktsplan måste innehålla. Det går till exempel inte att tydligt utläsa planens
konsekvenser eller kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Det går heller
inte att utläsa av översiktsplanen hur riksintressen ska tillgodoses eller hur
miljökvalitetsnormer ska följas. Det är en uppenbar brist med tanke på att
det är i översiktsplanen stat och kommun kommer överens om de stora dragen när det gäller hur mark och vatten ska användas. För att en sådan överenskommelse ska vara möjlig och få reell betydelse, måste översiktsplanens
innehåll vara tillräckligt tydligt för att ge goda förutsättningar för efterföljande planering och prövning. Det är inte översiktsplanen i nuläget. Samtidigt kan Länsstyrelsen se att en del av det som ska framgå av en översiktsplan till viss del går att läsa i miljökonsekvensbeskrivningen, så förutom att
åtgärda rena brister handlar det sannolikt handlar också en del om att få till
redovisningen och lyfta in relevanta resonemang från miljökonsekvensbeskrivningen in i översiktsplanen.
Översiktsplanen är uppbyggt på riktlinjer för olika allmänna intressen. Riktlinjerna är ofta välformulerade, men sammantaget innehåller översiktsplanen väldigt många riktlinjer. Det gör det ibland svårt att förstå hur de ska
samverka med varandra. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen utvecklar
översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen med tydligare resonemang kring hur riktlinjerna ska hanteras när till exempel målkonflikter uppstår mellan dem.
Ett annat sätt att göra översiktsplanen tydligare för efterföljande planering
och prövning är att på ett samlat sätt redovisa vilka utmaningar och utredningsbehov som finns för de respektive utvecklingsområde.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt
11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Allmänt och övergripande
Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de
värden som är riksintressanta. I miljökonsekvensbeskrivningen står att kommunens förhållningssätt utgår från att riksintressen ska respekteras och att
inga åtgärder ska tillåtas som orsakar skada på riksintressens syften och värden. Men i översiktsplanen framgår det sedan inte hur detta ska gå till.
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla hur
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riksintressena ska tillgodoses. Kommunens tolkning av riksintresseanspråket
måste framgå. Val och överväganden behöver bli tydliga, precis som påverkan på och konsekvenserna för riksintressena.3 Det gäller övergripande och
generellt för alla riksintressen, men framförallt sett till översiktsplanens förslag till förändrad mark- och vattenanvändning är det mest angeläget när det
gäller riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.
Genom att tydliggöra vilka egenskaper som utgör ett riksintresseområdes
värden går det att bedöma vilka förändringar som är genomförbara utan att
skada områdenas värden och hur värdena kan utnyttjas som en resurs i den
fysiska planeringen. De värden som finns inom riksintresseområdena utgör
kvaliteter som kommunen kan slå vakt om och förstärka i sitt kommunala
utvecklingsarbete. Kommunen kan i riktlinjer och rekommendationer lyfta
fram de värden kommunen ser i riksintresseområden. Värden som alltid ska
värnas. På samma sätt kan kommunen peka på värden som kan påverkas
inom acceptabla gränser.4 Vidare är det viktigt att synliggöra eventuella behov av fortsatta utredningar. Tydliga ställningstaganden av den typen ger en
utvecklad vägledning vid beslut om mark- och vattenanvändningen och underlättar efterföljande planering och prövning.
Områden som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv (3 kap. 6 MB)
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla hur berörda områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv
ska tillgodoses.

3

•

Bohus och Surte
I Bohus och Surte föreslår kommunen två större områden5 för tätortsutveckling i och på gränsen till Vättlefjälls riksintresseområde
för friluftsliv. Kommunen måste visa att detta är möjligt utan att
skada riksintressets kärnvärden. Kommunen behöver också överväga
om och motivera varför utredningsområdet till så stor del placeras
inom riksintresseområdet. I Vättlefjäll är friluftslivet omfattande.
Riksintresset berör fler kommuner än Ale, därför krävs det också
mellankommunala överväganden och samordning för att säkra riksintressets värde.

•

Nödinge
I södra delen av Nödinge planerar kommunen för två utvecklingsområden av tätorten. Båda dessa områden ligger delvis inom riksintresse för naturvård. Ett av områdena ligger också inom riksintresse
för friluftsliv. I granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplan för Nödinge gjorde Länsstyrelsen bedömningen att det finns

Åtgärder såväl inom som utom riksintresseområdet kan innebära påtaglig skada på riksintresset.
4
Beroende på hur riksintressena motiveras i värdetexterna kan olika riksintresseområden ha
varierande tålighet för förändringar.
5
13 respektivte 47 hektar.
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goda förutsättningar att riksintressena tillgodoses om de riktlinjer
och rekommendationer som finns i fördjupning av översiktsplanen
följs i kommande detaljplanering. Samtidigt som det konstaterades
behov av ytterligare utredningar av naturvärdena.6 I översiktsplanen
lägger nu kommunen till utvecklingsområden för bostäder i Hållsdammsbäckens dalgång, som är av riksintresse för naturvård, där
fördjupning av översiktsplan föreslog oförändrad markanvändning.
Det ökar påfrestningen på miljön kring Hållsdammsbäcken. Kommunen behöver visa att det inte påverkar möjligheterna att tillgodose
riksintressena på platsen.

6

•

Nol
I översiktsplanen föreslår kommunen en ny broförbindelse norr om
Nol för att på sikt ersätta Jordfallsbron. Det finns behov av framtida
nya broförbindelser över Göta Älv. Än så länge har inga åtgärdsvalsstudier eller fördjupade utredningar genomförts. En ny förbindelse
över Göta Älv med anslutande vägar i ett läge norr om Nol berör
många olika värden,7 däribland riksintressen och det finns risk för
skada på riksintressena.8

•

Alafors
I norra delen av Alafors, väster om väg E45, föreslår kommunen ett
utredningsområde för verksamheter inom område av riksintresse för
både friluftsliv och naturvård. Bebyggelse i detta relativt orörda
landskapsparti riskerar att få betydande konsekvenser för landskapsbilden och värden i riksintressena. Kommunen måste visa att det går
att genomföra förslaget utan att skada riksintressena på ett påtagligt
sätt.

•

Älvängen
I nordvästra delen av Älvängen, mellan väg E45 och järnvägen, föreslår kommunen två verksamhetsområden inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Delar av områdena ligger också
inom strandskydd. Båda riksintressena är kopplade till de värden
som Grönån med strandzon har. Kommunen måste visa på att det
som kommunen föreslår inte ger påtaglig skada på riksintressena.9

Det handlar t.ex. skyddade arter och skyddsvärda träd. Eftersom det finns förekomst av
arter som omfattas av 4 § i artskyddsförordningen, exempelvis fåglar, i de två områdena
som föreslås som förtätningsområden vill Länsstyrelsen uppmärksamma kommunen på att
det kan krävas ytterligare kompletterande inventeringsunderlag i samband med framtida detaljplanering. Anledningen till detta är att lagstiftningen gällande fridlysning är under utredning.
7
Se också Miljökvalitetsnormer nedan.
8
Förutom riksintressen för naturvård och friluftsliv berörs riksintresse för kommunikationer, då Göta Älv är av riksintresse för sjöfarten.
9
Området har även andra svårigheter. Det måste t.ex. av översiktsplanen också framgå hur
MKN vatten ska följas och hur geotekniska frågor ska lösas. Finns det skredkänslig mark
som kräver åtgärder som kan innebära ingrepp i vatten- och strandmiljön som påverkar naturmiljön negativt kan också det medföra skada på riksintresse för naturvård eller försvåra
möjligheterna att följa MKN för vatten.
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Även inom utredningsområdet för verksamheter direkt sydväst om
tätorten finns höga naturvärden. Kommunen behöver visa på att det
är möjligt att genomföra förslaget utan att på ett påtagligt sätt skada
riksintressena för naturvård och friluftsliv.
•

Skepplanda
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla
hur riksintresset för kulturmiljövård vid Skepplanda ska tillgodoses
samtidigt som kommunen planerar för en utveckling av orten med
bland annat ett nytt bostadsområde, komplettering med flerbostadshus och en utökning av verksamhetsmark.10 Föreslagen förbifart
kommer också att göra intrång i riksintresset för kulturmiljövård.

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Sjöfart
Kommunen redovisar ett läge för ny bro över Göta Älv. Som nämns ovan
har ännu inga åtgärdsvalsstudier eller andra utredningar gjorts än,11 men det
behöver redan nu framgå av översiktsplanen att riksintresset för kommunikationer, sjöfart, berörs av ny bro.
Flygplatser
Ale kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Landvetter, Trollhättan och Såtenäs flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser riksintresse för kommunikationer, vilket behöver framgå av översiktsplanen. I översiktsplanen nämns i ingenting om flyghinder för den civila luftfarten. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av
översiktsplanen bör det framgå att lokalisering av höga objekt inom influensområdet ska samrådas med Luftfartsverket och respektive flygplats.
Konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor bör redovisas i planen i form av restriktioner och/eller rekommendationer.12
Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)
Översiktsplanens föreslagna mark- och vattenanvändning innehåller inga
konflikter med riksintresset för totalförsvaret, men Länsstyrelsen ser gärna
att kommunen utvecklar texten om vad som gäller kring samråd för höga
objekt. Det behöver framgå att hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter
inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga
objekt ska skickas på remiss till Försvarsmakten. En samlad redogörelse
vilka remisser Försvarsmakten vill få in inom riksintressena och de olika påverkansområden samt i hela landet finns att läsa i aktuell

10

Se Allmänt och övergripande ovan för hur kommunen kan göra detta.
Se också Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv (3 kap. 6
MB) ovan.
12
Se också Luftfartsverkets yttrande, daterat 2021-03-25.
11
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riksintressekatalog.13 I översiktsplanen behöver kommunen också nämna påverkansområde för väderradar med tillhörande väderradar Vara.
Miljökvalitetsnormer
Vatten
Det ska av översiktsplanen framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas. Det ska vara tydligt om
det finns risk att miljökvalitetsnormer överskrids eller inte. Länsstyrelsen
kan inte se att det framgår av översiktsplanen.
I miljökonsekvensbeskrivningen har kommunen redogjort för de vattenförekomster eller sträcka av vattenförekomst som anses vara relevanta utifrån
påverkan från planförslaget, men i översiktsplanen behöver kommunen redogöra för samtliga vattenförekomster inom kommunen, både yt- och
grundvatten. Både vattenförekomsternas statusklassningar (ekologisk och
kemisk, samt kvantitativ när det gäller grundvatten) och deras miljökvalitetsnormer behöver redovisas i översiktsplanen. Översiktsplanen ska kunna
fungera som ett vägledningsunderlag vid detaljplanering och exploatering i
hela kommunen, även utanför nu utpekade utvecklingsområden. Det är till
exempel viktigt att bedöma och vara försiktig med påverkan på hydromorfologiska förhållanden och strandmiljöer.
Översiktsplanen kan kompletteras med en kartbild över vattenförekomster,
deras tillrinningsområden, status och avgränsning. Då blir det lättare att se
var de ligger i förhållande till planerade utvecklingsområden. Kommunen
behöver därefter analysera hur nuvarande och föreslagen mark- och vattenanvändning kan förväntas påverka vattenförekomsterna och övrigt vatten. Särskilt fokus kan läggas på att de vattenförekomster där det finns ett
åtgärdsbehov, det vill säga de som har sämre än god status. Utifrån markoch vattenanvändningskartan kan en analys också göras av de största potentiella föroreningskällorna som kan påverka vattenförekomster.14
En riktlinje i översiktsplanen är att bevara Hältorpssjöns dämme. Länsstyrelsen vill påpeka att Hältorpssjön ingår i vattenförekomsten Sköldsån, och
denna vattenförekomsts ekologiska status är klassad till måttlig, delvis på
grund av att fisk och andra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt i
upp- och nedströms riktning i vattensystemet. I Sköldsån finns dokumenterad förekomst av lax och havsöring nedströms dämmet vid Hältorpssjön
som utgör ett definitivt vandringshinder. Det är viktigt att upp- och nedströmspassage vid Hältorpssjöns utlopp. Det är en åtgärd som kan behöva
genomföras för att uppnå bättre vattenkvalitet och som är en del i den långsiktiga planeringen för bättre vatten.

13

Se vidare Försvarsmaktens yttrande, daterat 2021-03-26.
Det kan t.ex. handla om var det finns markföroreningar, miljöfarlig verksamhet och industrier och områden med enskilda avlopp och extensiv djurhållhållning.
14
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Förslaget utredningsområde för ny bro ligger i direkt anslutning till
Sköldsån som är ett värdefullt vattendrag då det utgör en vattenförekomst
med miljökvalitetsnormer samt har dokumenterad förekomst av både lax
och havsöring.15
Fisk- och musselvatten
Förordningen om MKN för fisk- och musselvatten gäller för bland annat
Göta älv och Grönån. Syrehalten i Grönån har tidvis underskridit gränsvärdet. Vattendraget är därmed särskilt känsligt för ytterligare belastning av näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Det ska av översiktsplanen framgå
hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten ska följas. Länsstyrelsen kan inte se att det framgår av översiktsplanen.
Luft
En av översiktsplanens huvudstrategier är att styra utbyggnaden till pendelorterna längs järnvägen och väg 45. Länsstyrelsen välkomnar strategin, som
kan bidra till att minska de totala utsläppen. Men med en sådan strategi
är det extra viktigt att översiktsplanen också innehåller riktlinjer för att
minska luftföroreningar. Förutom en sådan strategi kan översiktsplanen
också kompletteras med en redovisning av de områden och gator som har
dålig luftkvalitet och där luftkvalitetsproblemen är som störst. Om det finns
områden som där någon miljökvalitetsnorm överskrids bör de undantas från
främst bostadsbebyggelse och andra byggnader där människor vistas längre
tid (t.ex. skolor och förskolor).
Mellankommunala frågor
Ryaverket
Ale kommuns avloppsvatten leds till Ryaverket i Göteborg. Kommunen behöver i översiktsplanen beskriva problematiken till kapaciteten i reningsverket och hur den bebyggelseutveckling som föreslås i översiktsplanen förhåller sig till gällande tillstånd. Vid varje tillkommande detaljplan behöver
kommunen säkerställa att det finns möjlighet att koppla på avloppsvatten,
inte endast vid omvandlingsområden och vid förtätning.
Med tanke på att flera kommuner använder sig av Ryaverket behöver kommunen även resonera kring de samlade förväntningarna på att få utnyttja reningsverket.16

15

Det finns även våtmarksområde nära planerat broläge. Anläggande av bro på
denna plats kan komma att innebära ingrepp i dessa vattenområden.
16

Förteckningen på sida 38, punkt 5.1.6. Teknisk infrastruktur, behöver kompletteras med
Ryaverket.
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Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Geoteknik
En viktig fråga för mark- och vattenanvändning i Ale kommun är risker
kopplade till ras, skred och erosion. Länsstyrelsen saknar en redovisning
geotekniska förutsättningar med avseende på geotekniska riskfaktorer.
Länsstyrelsen vill betona vikten av att kommunen följer de rekommendationer och råd som Statens Geotekniska Institut lyfter fram i yttrande, daterat
2021-03-11.
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
Risk- och sårbarhetsanalyser, är en process som syftar till att identifiera risker och åtgärda sårbarheter i en verksamhet eller inom ett område. Kommunens RSA nämns inte i översiktsplanen. Länsstyrelsen rekommenderar att
översiktsplanen stäms av mot denna, så att relevant information kan arbetas
in och tas hänsyn till i översiktsplanen.
Översvämning och skyfall
Av översiktsplanen framgår att framtida klimatförändringars påverkan ska
hanteras i minst ett 100-årsperspektiv.17 Det kräver ett förtydligande. Länsstyrelsen rekommenderar att hänsyn tas till ett klimatanpassat 100-årsregn
vid bedömning av översvämning till följd av skyfall. Kommunen skriver att
en skyfallskartering är under framtagande för hela kommunen. I samband
med resultatet från den bör också långsiktiga strategier tas fram för att
minska riskerna med skyfall, både för ny och befintlig bebyggelse. Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till
följd av skyfall.
När det gäller översvämning till följd av höga flöden eller nivåer i vattendrag och sjöar kan andra återkomsttider vara aktuella beroende typ av bebyggelse. Länsstyrelsens rekommendationer angående detta återfinns i
handboken Stigande vatten med tillhörande faktablad. Det finns också mer
att läsa i Boverkets tillsynsvägledning för översvämning.
I ovanstående rekommendationer och vägledningar framgår det tydligt vilka
aspekter som måste bedömas. Kommunen behöver tydligare beskriva vilka
riktlinjer som ska följas vid planering och hur de avser att förhålla sig till resultaten från översvämnings- och skyfallskarteringarna. Översiktsplanen behöver även kompletteras med översiktliga anvisningar som gäller vid exploatering, till exempel att det är viktigt att ta hänsyn till lokala förutsättningar
och vid planering se till att det inte skapas instängda områden.
Kommunen behöver förtydliga vad som avses med ”risk för översvämning”
och ”risknivå”. Kommunen skriver bland annat att viktiga samhällsfunktioner inte ska uppföras i områden med risk för översvämning och att tekniska åtgärder ska genomföras om bebyggelse måste anpassas till befintliga
17

Avsnitt 3.10 Miljö, hälsa och säkerhet.
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nivåer och ligger under risknivå. Det behöver också speciellt framgå vilken
strategi kommunen har när det gäller utveckling av industri vid älven och
vilken skyddsnivå som krävs för att utveckling ska accepteras.
Farligt gods
Kommunen bör i samband med att Länsstyrelsens riskpolicy Riskhantering i
detaljplaneprocessen lyfts fram förtydliga att den har som utgångspunkt att
risker ska bedömas inom 150 meter från transportled för farligt gods.
Kommunen behöver tydliggöra vilka områden som hamnar inom detta riskhanteringsavstånd och hur konflikter mellan farligt gods och bebyggelse ska
hanteras på ett strategiskt plan. Det bör exempelvis belysas att viss markanvändning kan vara olämplig beroende på avståndet från transportleden.
Länsstyrelsen förespråkar ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från farligt
godsleder, vilket också bör belysas.
Det finns en lokal trafikföreskrift om transport av farligt gods i Ale kommun. Enligt denna råder ett generellt förbud mot transport av farligt gods
förutom på vissa uppräknade vägar. Det är bra om det framgår av översiktsplanen.
Farlig verksamhet
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen tar ställning till störningar från
verksamheter och lämpliga skyddsavstånd till industrier och anläggningar
som hanterar någon form av farliga ämnen eller bedriver farlig verksamhet.
Störningar från verksamheter och lämpliga skyddsavstånd bör beskrivas.
Det bör framgå i översiktsplanen om verksamhetsområden är avsedda för
småindustri eller motsvarande eller för tyngre störande industriändamål. I
Ale kommun finns till exempel verksamheter som omfattas av Sevesolagen
nära centrum både i Bohus och Nol.18 Riktlinjerna för störande verksamhet
kan förtydligas så att det framgår vilka störningar som avses, till exempel
risker för kemikalieolycker.19
Förorenade områden
Det är viktigt att identifiera förorenade områden i översiktsplanen för att
bättre kunna anpassa markanvändningen till föroreningssituationen och för
att undvika att förslag till bebyggelse blir olämplig med avseende på människors hälsa eller säkerhet.
Översiktsplanen saknar en redovisning av förorenade områden i kommunen.
De områden som misstänks vara förorenade bör pekas ut på karta och beskrivas. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma föroreningar inom områden
som ska bebyggas eller där markanvändningen ska ändras i framtiden.

18
19

I Bohus finns också en bergtäkt som omfattas av Sevosolagen.
Avsnitt 3.10 Miljö, hälsa och säkerhet.
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Värmeöar
Kommunen lyfter fram att grönytor har en temperaturreglerande funktion
som kan begränsa lokala värmeöeffekter.20 Om kommunen vet att detta utgör ett problem någonstans i kommunen bör detta beskrivas.
Vegetationsbrand
Länsstyrelsen ser gärna att översiktsplanen lyfter risker kopplade till vegetationsbrand. Det bör belysas om det finns skogsområden i kommunen där
en skogsbrand kan innebära speciella svårigheter. Det bör också belysas om
det finns områden där skogsbränder ur naturvårdssynpunkt får utvecklas fritt
inom vissa gränser eller om det finns områden där miljön är särskilt känslig
för bränder.
Trafikbuller och vibrationer
Kommunen vill styra utbyggnad till pendelorterna längs järnvägen och väg
E45. Det är en lämplig fortsatt utveckling av kommunen, men det är också
strategi som innebär att fler kan komma att utsättas för trafikbuller. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att det i den kommande planeringen
kan vara problematiskt att hantera detta och att det kan påverka hur den
byggda miljön kan utvecklas och utformas.
Länsstyrelsen kan konstatera att trafikbullerfrågan är aktuell i många detaljplaner redan. Det är viktigt för kommande detaljplanering att säkerställa bostäder och boendemiljöer får goda ljudmiljöer. Länsstyrelsen kommer att
ställa krav på bullerutredningar och det kommer att krävas anpassningar så
bostäder och boendemiljöer blir så bra som möjligt med hänsyn till påverkan från omgivningsbuller.
Med tanke på den inriktning kommunen valt, den slutsats som görs miljökonsekvensbeskrivningen och det återkommande behovet av att hantera frågan i detaljplaneringen behöver kommunen förtydliga översiktsplanens riktlinjer kring trafikbuller. Det räcker inte med att ange att bebyggelse ska planeras och utformas så att riktvärden för buller uppfylls. En riktlinje behöver
säga något mer. Kommunen behöver beskriva hur ljudfrågan ska hanteras i
kommande planprocesser för att uppfylla riktvärdena för buller. Det kan till
exempel handla om hur kommunen ska arbeta med placering och utformning eller andra anpassningar och åtgärder för att säkerställa goda ljudmiljöer.
Magnetfält
För ny bebyggelse nära elektromagnetiska fält är det viktigt att beakta försiktighetsprincipen och undvika att placera bostäder, skolor med mera nära
el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält. I Kilanda föreslår kommunen
ett förtätningsområde i direkt anslutning till befintliga kraftledningar.

20

Avsnitt 3.14 Grönstruktur.
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Länsstyrelsen anser att utbredningen av förtätningsområdet behöver anpassas så full hänsyn tas till magnetfältsexponeringen.21
Samhällsviktig verksamhet
Kommunen lyfter fram att viktiga samhällsfunktioner inte ska uppföras i
områden med risk för översvämning. Det bör också framgå om det finns
andra riktlinjer för hur samhällsviktig verksamhet ska hanteras i planeringen. Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig verksamhet generellt ges en högre säkerhetsnivå, exempelvis när det gäller risker från farligt
gods och skyfall.
Risker för den byggda miljön
Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för kommunens syn på risken för
skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och
erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller
upphöra. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt kommunalt klimatanpassningsarbete.
Det saknas ställningstaganden kring detta. Översiktsplanen måste bli tydligare med hur riskerna kan minska eller upphöra. Länsstyrelsen har nyligen
tagit fram metodstödet Klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen för att
stödja kommunerna i hur detta krav i plan- och bygglagen kan hanteras i
översiktsplanen.22
Kartredovisningen
För att lättare bedöma de föreslagna utvecklingsområdena ser Länsstyrelsen
gärna att kommunen kompletterar kartredovisningar i översiktsplanen med
nedanstående underlag:
•
•
•
•
•

21

Hänsynsområden kring transportleder för farligt gods (väg, järnväg
och farled).
Översvämningskartering för sjöar och vattendrag.
Resultatet från den pågående skyfallskarteringen.
Kartering för värmeöar om det finns.
Räddningstjänstens insatstider eller en hänvisning till var dessa kan
hittas.

Se också Svenska Kraftnäts yttrande, daterat 2021-04-12. Vad som gäller i övrigt för
Svenska Kraftnäts anläggningar i kommunen se samma yttrande.
22
Metodstödet har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län.
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Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna
intressen
Relevanta nationella och regionala mål, planer och program
Det är kommunen som avgör vilka mål som är relevanta att ta upp i översiktsplanen, men det ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen
avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Översiktsplanen nämner detta, men det framgår inte på ett på ett
tillräckligt tydligt sätt hur hänsyn och samordning sker.
Befolkning och bostadsförsörjning
Aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen bör ligga till grund för kommunens översiktsplanering, så att de kan vara vägledande vid tillämpningen av
2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900).
För att riktlinjer för bostadsförsörjningen ska anses aktuella ska de vara antagna innevarande mandatperiod. Kommunens nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning är antagna år 2017.23 Länsstyrelsen menar att kommunen
bör överväga att revidera sina riktlinjer för bostadsförsörjning innan översiktsplanen går på utställning. Arbetet med att ta fram nya riktlinjer kan ge
insikter i kommuninvånarnas bostadsbehov, hur det kan tillgodoses för olika
grupper och hur detta påverkar översiktsplanen. Särskilt fokus bör ligga på
särskilt utsatta grupper, som har svårt att hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Länsstyrelsen kan ge råd och stöd i arbetet med att ta fram
nya riktlinjer för bostadsförsörjning och kommer gärna in tidigt i en sådan
process.24
Ales befolkning växer, men trots det beskriver kommunen i översiktsplanen
utmaningar vad gäller försörjningskvoten. I Ale, liksom i länet som helhet,
bidrar invandringen till en positiv demografi eftersom invandrare ofta är
unga. För att nyanlända och andra invandrare fortsatt ska kunna bidra till befolkningsutvecklingen i kommunen behöver de uppmärksammas i planeringen. I riktlinjer för bostadsförsörjningen kan det handla om att tillgodose
behovet av hyresrätter till rimliga kostnader, men det kan också handla om
att se över möjligheten att hyra ut hus som står tomma till nyanlända familjer. I den fysiska planeringen kan det handla om att lämpliga bostäder placeras med god tillgänglighet till kollektivtrafik och service, då nyanlända sällan har svenskt körkort den första tiden.
Kommunen har i översiktsplanen gjort en koppling mellan översiktsplanen
och riktlinjerna för bostadsförsörjningen, men kopplingen kan utvecklas och
stärkas om kommunen tar fram nya och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessutom finns det generella riktlinjer i översiktsplanen, som

23

Enligt kommunens webbsida reviderade år 2019. Av vad Länsstyrelsen kan se är riktlinjerna i princip de samma efter revisionen år 2019, som innan.
24
Boverket har tagit fram en handbok, se www.boverket.se.
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kanske passar bättre i nya och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning än
direkt i översiktsplanen.25
Infrastruktur och transporter
Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har pekat ut vilka vägar som är viktigast för tillgänglighet ur ett
nationellt och regionalt perspektiv. Dessa vägar kallas för funktionellt prioriterat vägnät och är utpekade i samråd med i första hand länsplaneupprättarna. I Ale kommun ingår väg E45 och väg 587 i utpekandet, vilket med
fördel kan nämnas i översiktsplanen.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statligt vägnät
Kommunen lyfter fram att säkerhetshöjande åtgärder för väg 1968,
Alingsåsvägen och väg 1997 mellan Hålanda och Nygård ska studeras. Trafikverket önskar ett förtydligande av vilka brister och problem som kommunen ser på dessa vägar. Innan några åtgärder kan genomföras på statlig infrastruktur behöver åtgärdsvalsstudier tas fram i syfte att utreda vilka åtgärder som är nödvändiga.26
Förbifarter
Kommunen pekar på behovet av en ny förbifart i Skepplanda. Trafikverket
har nyligen inlett en åtgärdsvalsstudie för att finna åtgärder som ökar trafiksäkerheten på befintlig väg 1978 genom Skepplanda. Möjligheten och formerna för att även utreda en förbifart får hanteras i en fortsatt dialog mellan
kommunen, Västra Götalandsregionen och Trafikverket.
Kommunen önskar utreda förutsättningar för en förbifart i Älvängen. Om
förbifarten ska vara kommunal är det för Trafikverket viktigt att en trafikutredning tas fram i det pågående arbetet med fördjupning av översiktsplan för
Älvängen. Om förbifarten ska vara statlig behöver en åtgärdsvalsstudie, som
visar vilka åtgärder som är nödvändiga.
Kulturmiljövård
I kommunen finns ett tjugotal kulturmiljöer utpekade i kommunens kulturarvsplan från år 2007. I hela kommunen finns ett trettiotal byggnader med
skydds- eller varsamhetsbestämmelser i detaljplan, ett byggnadsminne –
Repslagarbanan i Älvängen – och sex kulturminnesskyddade kyrkor. Därutöver finns ett stort antal registrerade fornlämningar och andra kulturlämningar. Närheten till Göta älv, som har varit en viktig kommunikationsled
för människor ända sedan förhistorisk tid, har gett upphov till en stor mängd
forn- och kulturlämningar längs Göta Älvdalen. Inom flera av de föreslagna
utbyggnadsområdena finns risk för att påträffa hittills okända fornlämningar. Nödinge, Skepplanda och Alvhem är områden som ter sig särskilt
komplexa att utveckla på grund av deras höga kulturhistoriska värden. Dels
25

T.ex. att hyresrätter ska prioriteras vid markanvisning.
I samband med det har Försvarsmakten en del medskick, se Försvarsmaktens yttrande,
daterat 2021-03-26.
26

13 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning - KS2021/0350-10 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning : Länsstyrelsens samråds yttrande Ale ÖP.pdf

Sida
14(17)

är förekomsten av kända fornlämningar riklig, dels är risken hög för att det
finns fler oupptäckta fornlämningar. Både Skepplanda och Alvhem är utpekad kommunal kulturmiljö.27
Översiktsplanen innehåller övergripande och något oprecisa riktlinjer och
rekommendationer för hur hänsyn ska tas till det allmänna intresset kulturvärden. Översiktsplanen ger heller ingen närmare beskrivning eller konsekvensanalys av förväntad påverkan på kulturmiljö i föreslagna utbyggnadsområden, utan översiktsplanen hänvisar till kommunens kulturarvsplan.
Kulturarvsplanen är visserligen gedigen och uppvisar en hög ambition att
tillvarata kulturhistoriska värden i samhällsplanering, samtidigt är den allmänt hållen och behöver arbetas in i översiktsplanen för att det ska vara
möjligt att förstå hur kommunen vill tillvarata de kulturhistoriska värden
som berörs i respektive utbyggnadsområde. Det är svårt att bedöma hur den
föreslagna markanvändningen förhåller sig mer specifikt till hänsyn och tillgodoseende av kulturvärden. Översiktsplanen behöver bli tydligare med
detta innan utställningen. Det är inte minst angeläget i Skepplanda och de
utbyggnader som föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse. Eventuellt
kan nya kulturmiljöunderlag behöva tas fram för att säkerställa markanvändning och gestaltning som tar avstamp i Ales kulturvärden.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Ingrepp i fornlämning
kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Kända fornlämningar och utpekade fornlämningsmiljöer (kulturmiljöer) bör redovisas på fördjupningskartor, så att
det tydligare framgår i vilken omfattning dessa berörs av planerade utbyggnadsområden. Konsekvenser av exploatering inom fornlämningstäta områden bör analyseras och utvärderas och ställningstaganden för olika avvägningar bör motiveras. Redovisningen ska vara tillräcklig för att kunna ge rätt
kunskap och vägledning för bevarande och utveckling. Förekomst av
okända fornlämningar bör utredas i tidigt skede i samband med detaljplanering, medan risk för okända fornlämningar lämpligen kartläggs i översiktsplaneringen.
I Ale utgör havsnivåhöjning kombinerat med höga flöden i Göta älv en påtaglig risk för kommunalt utpekade kulturmiljöer. Vissa byggnader med
skydd i detaljplan kan beröras. Byggnadsminnet repslagarmuseet är hotat redan vid ett 100-årsflöde.28
Naturmiljö och områdesskydd
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
En av översiktsplanens fem övergripande strategier är att gröna områden i
och mellan orterna ska säkerställas. Strategikartan redovisar fyra gröna passager över huvudkommunikationsstråket, men det framgår inte hur kommunen verkligen ska minska dess barriäreffekt. Kommunen föreslår dessutom
utvecklingsområden vid ett par av passagerna.
27
28

Skepplanda omfattas dessutom av riksintresse för kulturmiljövården.
Mer information finns i webbGIS, rapport och kommunfördjupning på sidan

www.kulturarvklimat.se.
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Några av de lite större områden där kommunen föreslår förändrad markanvändning och där Länsstyrelsen ser ett extra stort behov att kommunen säkerställer grön infrastruktur och de ekosystemtjänster den ger är i området
mellan Nödinge och Nol, i Älvängen, söder om Skepplanda och i Alvhem.
Men även i Starrkärr, Kilanda och Ryd där kommunen föreslår förtätning
inom ett större område, behöver kommunen ta hänsyn och göra anpassningar för att säkerställa ekosystemtjänster.
Översiktsplanen innehåller en riktlinje om att i fördjupningar av översiktsplan lyfter fram behovet av sammanhängande grönstruktur och gröna korridorer. Länsstyrelsen rekommenderar att det görs i översiktsplanen för att
skapa helhet och överblick.
När det gäller viktig grön infrastruktur önskar Länsstyrelsen att kommunen i
större utsträckning utgår från den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur. Genom att använda underlaget i handlingsplanen och komplettera
det med eget underlag kan kommunen beskriva värdetrakter och ekosystemtjänster, samt analysera brister och områden med potential för utveckling i
och mellan dessa områden. Det är viktigt att betona att detta också inkluderar områden som är viktiga för att binda samman den gröna infrastrukturen,
även om höga naturvärden inte noterats just där. Principen är att kända värdetrakter behöver värnas, och sammanlänkas med mindre kända eller värdefulla områden däremellan.
För att motverka att ekosystemtjänsternas värden och funktioner minskar
kan kompensation fungera som en sista åtgärd efter att alla möjligheter för
att undvika, minimera och återställa skador har utretts. Kompensationsåtgärder avser skapandet av helt nya eller förbättring av befintliga natur- eller
grönmiljöer. I plan- och bygglagen finns inte möjlighet att ställa krav på
kompensation,29 men allt fler kommuner fattar beslut om att arbeta med frivillig kompensation vid all typ av exploatering.
Artskydd
I översiktsplanen bör de förutsebara konflikterna med artskyddsintresset
identifieras och beskrivas, utifrån de arter och livsmiljöer som finns i kommunen och som berörs av den utveckling som översiktsplanen anger. Översiktsplanen kan sällan i detalj redovisa konsekvenserna för skyddade arter.
Men för att underlätta framtida detaljplane- och lovprocesser bör det av
översiktsplanen bland annat framgå om det behövs inventeringar av vissa
arter, vilka arter som riskerar att påverkas och på vilka sätt samt vilken effekten blir för de arter som påverkas. Bedömningen av ovanstående bör ske
utifrån bestämmelserna i artskyddsförordningen.

29

Men krav på ekologisk kompensation kan uppstå genom miljöbalken till följd av att detaljplanen berör ett område med till exempel biotopskydd, se avsnitt Generella biotopskydd
nedan.
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Generella biotopskydd
I översiktsplanen föreslås viss exploatering på jordbruksmark.30 Planläggning av sådan mark kräver stor hänsyn till objekt som omfattas av det generella biotopskyddet, såsom exempelvis diken och stenmurar. De kvarvarande biotoperna är viktiga för den biologiska mångfalden och utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i övrigt påverkat landskap. Ingrepp som inte kan undvikas behöver därför kompenseras. Kommunen kan i
översiktsplanen göra ställningstaganden om hur kommunen ser på kompensation.31
Strandskydd
Ett par av översiktsplanens förslag på nya verksamhetsområdena verkar
hamna inom strandskyddat område. För att exploatera inom strandskyddat
område krävs särskilda skäl.32 När en gammal detaljplan upphävs och ersätts
med en ny inträder/återinträder strandskydd, och särskilda skäl måste finnas
för ny exploatering.
Information om miljövärden i skogen
Information om miljövärden finns på Skogens pärlor eller på Länsstyrelsens
informationskarta.
Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken
Det pågår ett framtagande av nytt vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken. Inom den inre skyddszonen kommer restriktioner att gälla.
Det är viktigt att kommunen tar hänsyn till vattenskyddsområdet och dess
bestämmelser. Det krävs särskild varsamhet vid planläggning i anslutning
till vattentäkter.
Markavvattningsföretag
Länsstyrelsen anser att bebyggelse bör undvikas inom markavvattningsföretag. Markavvattningsföretag kan ses som blå korridorer som är översvämningskänsliga områden då de ofta är före detta våtmarker i lågpunkter i
landskapet.
Skyddsvärda vattenområden
I kommunen förekommer vattendrag och sjöar med höga naturvärden och
värdefulla fiskbestånd samt grundvattenförekomster som har potential som
vattentäkter. Några av vattendragen är riksintressen för naturvård, bland annat med anledning av att de utgör värdefulla reproduktionsområden för fisk.
Dessa skyddsvärda vattenförekomster bör beskrivas i översiktsplanen. Det
bör även redovisas hur naturvärden, fiskbestånd och grundvattenkvaliteten
ska kunna skyddas för framtiden.

30

Se avsnitt Jordbruksmark nedan.
För att kompensationsåtgärderna ska bli kostnadseffektiva är det viktigt att kommunen
har kunskap om vilken typ av åtgärder som behövs och i vilka områden de gör störst nytta.
32
Dvs något av de skäl som anges i 7 kap. 18 c eller d § måste vara tillämpligt.
31
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Areella näringar
Jordbruksmark
Jordbruksmark är en begränsad resurs som hänsyn till bland annat klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbanisering måste ses i ett mycket
långt tidsperspektiv.
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att Ale kommun är en av de
kommuner i Västra Götalands län där mest jordbruksmark exploaterats på
senare år. I detaljplaneringen är jordbruksmarksfrågan också ofta en aktuell
fråga. Det är därför viktigt att översiktsplanen innehåller tydliga riktlinjer
för hur jordbruksmarken ska hanteras i kommunen.
Enligt miljöbalken (3 kap. 4§) behöver tre områden utredas innan en förändrad markanvändning av jordbruksmark föreslås. Det handlar om brukningsvärde, om den aktuella förändrade markanvändningen är ett väsentligt samhällsintresse och varför det inte går att ta annan mark i anspråk istället för
jordbruksmarken. Länsstyrelsen kan inte se att kommunen gjort en sådan utredning i översiktsplanen. En sådan utredningen behöver göras i översiktsplanen, för att undvika att det blir en återkommande osäkerhet för kommande detaljplaner.

Beredning
Detta yttrande har beslutats av länsarkitekten och funktionschefen Andreas
Lidholm efter föredragning av kulturgeograf Torbjörn Sahl. Företrädare för
landsbygdsavdelningen, miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen, samhällsavdelningen och vattenavdelningen har bidragit till beredningen av
detta yttrande. Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planförslaget.
Andreas Lidholm
Torbjörn Sahl

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Samrådsredogörelse
Samrådet för översiktsplanen pågick mellan den 18 februari och 18 mars 2021. Under samrådet har
kommunmedlemmar, föreningar, näringsliv, grannkommuner och berörda myndigheter haft
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Översiktsplanen är digital och nås via kommunens webbplats. För att underlätta under samrådet togs
även en pdf-version fram som kunde laddas ner via webbplatsen eller hämtas i kommunens
kontaktcenter. Samrådshandlingen har varit utställd i kontaktcenter och på Älvängens bibliotek.
Information om samrådet och formerna för detsamma har gått ut enligt följande:
• Annonser i lokaltidningen varje vecka, både annons på framsidan + halvsida
• Digital Informationsskärm på ICA
• Utskick av portofria vykort i lokaltidningen
• Information på ale.se
• Information via facebook
• Utskick via e-post till myndigheter, berörda kommuner, organisationer, företag och
föreningar.
Den pågående pandemin och det regelverk som gäller på grund av denna, har gjort att möjligheterna
till samrådsmöten i stormötesformat helt har uteblivit. Istället har kommunen bjudit in till digitala
samrådsmöten där två politiker ur ÖP-arbetsgruppen medverkade vid varje tillfälle och tog emot de
synpunkter som lämnades. Totalt gavs möjlighet att delta vid 19 olika tillfällen och 28 personer valde
att delta i ett digitalt samrådsmöte.
Synpunkter kunde också lämnas via telefon till kommunens kontaktcenter, skriftliga synpunkter togs
emot via en särskild e-postadress, via ett formulär på kommunens webbplats eller genom vanlig
postgång. Kommunen delade också, i samarbete med den lokala tidningen, ut vykort där synpunkter
kunde lämnas och skickas portofritt till kommunen.
Samrådsredogörelsen
Samrådsredogörelsen, som följer samrådshandlingens struktur, sammanfattar och kommenterar
synpunkter under respektive rubrik.
Många av de inkomna synpunkterna rör frågor som är av en mer detaljerad art än vad som
behandlas i en översiktsplan, till exempel innehållet i redan detaljplanelagda områden. Många av
dessa synpunkter har tagits med i samrådsredogörelsen eftersom de, även om de inte påverkar
översiktsplanen, är betydelsefulla då förslaget till översiktsplan bearbetats inför utställning, och
framför allt betydelsefulla för den fortsatta planeringen. Sådana synpunkter som berör andra
verksamheter inom kommunen vidarebefordras till berörd verksamhet. Synpunkter rörande ordval
eller annat som kan betraktas vara av mer redaktionell art har justerats utan det kommenteras i
samrådsredogörelsen.
Inkomna yttranden
Totalt har 450 yttranden inkommit. Flera yttranden från enskilda personer, företagare och föreningar
är underskrivna av fler än en person. Ett antal likalydande yttranden har skickats in av olika personer.
Ett relativt stort antal yttranden (227) har skickats in anonymt. Samtliga inkomna synpunkter är
registrerade i kommunens diariesystem.
En sammanställning av inkomna yttranden i sin helhet finns att tillgå.
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Följande myndigheter, regionala organ och kommuner har yttrat sig över förslaget:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Statens geotekniska institut
Trafikverket
Försvarsmakten
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Skogsstyrelsen
Svenska Kraftnät
Energimyndigheten
Lantmäteriet
Västra Götalandsregionen
Göteborgsregionens kommunalförbund
Bohus Räddningstjänstförbund
Lokalpolisområde Kungälv/Ale
Förvaltningen för kulturutveckling, VGR
Lilla Edets kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Göteborgs stad
Följande kommunala verksamheter har yttrat sig:
Utbildningsnämnden
Sektor Samhällsbyggnad
Sektor Socialtjänst
Sektor Service
Kultur- och fritidsnämnden
Miljöenheten Ale
Följande politiska partier har yttrat sig:
Centerpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Följande kommunala råd har yttrat sig:
Ungdomsrådet
Näringslivsrådet
Föreningsrådet
Kommunala Pensionärsrådet
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Ändringar och kompletteringar efter samråd
KARTA
Pågående markanvändning:
• Sammanhängande naturområde har justerats.
• Övrig natur har lagts till
Föreslagen markanvändning:
• Utredningsområde Kilanda utgår
• Samtliga utvecklings- och utredningsområden har bearbetats.
Följande kartlager har tillkommit
Hälsa och säkerhet
• Insatstider – Bohus Räddningstjänst
• Hänsynsområde farligt gods med länk till ”Lokal trafikföreskrift om transport av farligt gods i
Ale kommun”
• Ras, skred och erosion
 SGI Skredrisk Göta älv
 Aktsamhetsområden, förutsättningar för skred
• Vatten
 Ekologisk status, sjöar, vattendrag
 Kemisk status, sjöar, vattendrag
 Kemisk status, grundvatten
 Kraftigt modifierade och konstgjorda vattendrag
 Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde
•

Kraftledningar

Natur- och kulturmiljövärden
• Tysta områden under 30dB
• Tätortskaraktärer
• Naturvårdsprogrammet, unika naturvärden, höga naturvärden
• Vandringsleder
Övriga kartlager
• Göteborgsregionens strukturbild
Kartlager förorenad mark, deponier och utfyllnadsområden har kompletterats med information i
kartklick.
Förteckning över ändringar och tillägg i text, Ale Översiktsplan 2021 utställningsversion i
förhållande till samrådshandling.
Tillagt:
Del 2: Ny text är tillagd enligt följande.
Ingress
2.1 Hantering av målkonflikter-Avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen
2.2 Risk och sårbarhet
2.3 Miljökvalitetsnormer
2.4 Tillväxtmål och teknisk infrastruktur
2.5 Kompletterande utredningar
2.6 Orter och utveckling
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2.9 Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden
Del 4 Inledning, Kulturmiljö och Naturvård
4.3 Naturvård
Borttaget, ändrat eller bearbetat:
1.2.1 del 2: tillkommande innehåll beskrivet
2.7 föreslagen markanvändning – förtydligande av begrepp
3.1 tillägg strategipunkt ett, ”med högre koncentration av bebyggelse vid pendeltågsstationerna.”
förtydligande punkt 2 ” förbindelse ”och 3 ” friluftsliv”
3.2 Punkt 3 borttagen (•För att nå önskad nivå på tillväxt och befolkningsökning prioriteras och
etappindelas områden i de två huvudorterna som ger stort och varierat tillskott av bostäder.)
Punkt 4 reviderad, ”att Hyresrätter ska prioriteras ” är ersatt med ” bör kompletterande bebyggelse
eftersträvas, för att varje ort ska ha en variation i bostäder och upplåtelseformer.”
under ” Utanför tätort – landsbygd” borttaget begrepp punkt 2 ”villabyar”, preciserat punkt 6
”brukningsvärd”
Under ”Bostäder” – punkterna bearbetade, innehåll med snarlik lydelse som finns på annat ställe i
riktlinjer har tagits bort.
Under Jord- och skogsbruksmark., borttagen referens till verksamhetsmark utefter alingsåsleden, då
denna utgått i karta.
3.3 komplettering riktlinjer:
• I samband med förtätning ska trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter säkerställas.
•

Jordbruksmark kan tas i anspråk, om ingen annan lämplig mark finns att tillgå, för bebyggelse
som tillgodoser ”ett väsentligt samhällsintresse.”

3.4 text kompletterad, samt riktlinje tillagd att kontinuerligt ta fram lokaliseringsplaner.
• ”Kontinuerligt ta fram lokaliseringsplaner, utreda och utveckla nya verksamhetsområden.”
3.5 samhällsservice ny riktlinje
• ” Skyfallssäkrande åtgärder ska särskilt beaktas där mark tas i anspråk för samhällsservice.”
3.6 tillagt i inledande text ” Ett viktigt mål knutet till hållbara transporter är att minska negativ
påverkan på luftkvalitet. I planeringen behöver därför skapas förutsättning som underlättar val av
alternativa drivmedel och andra sätt att förflytta sig än med bil.”
Borttagen punkt: ”Förbifart för Skepplanda ska prioriteras.”
Parkering: punkt 2: ”parkeringshus” ändrat till ”gemensam anläggning”
3.7 text kompletterad i riktlinje bebyggelseutveckling: ” Vid planläggning av nya områden”
3.10 Riktlinjer: Översvämning, Ökad nederbörd och kraftiga regn, Buller och vibrationer, Farligt
godsleder, Riktlinjerna omarbetade och kompletterade. (preciserar inte textens ändringar avseende
översvämning och regn här, eftersom omfattande omskrivna)
Farligt godsleder: tillagd punkt
” Vid planläggning och annan tillståndsprövning ska Länsstyrelsernas riskpolicy Riskhantering i
detaljplaneprocessen för markanvändning intill transportleder för farligt gods följas. Risker ska
bedömas inom 150 meter från transportled för farligt gods. Rekommenderat bebyggelsefritt avstånd
från farligt godsleder är 30 meter.”
Elektromagnetiska fält: tillagd punkt
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” Ny bostad -, skol- och förskolebebyggelse bör inte placeras närmare än 130 meter från en 400 kVledning. Schablonavståndet 130 meter gäller för område där det passerar endast en ledning.
Magnetfältsberäkning krävs vid fler parallellgående ledningar.”
Tillagt: ”Krisberedskap och totalförsvar
Det civila försvaret bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de närmaste åren. Det är
därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalförsvarsperspektiv, tas med i den fysiska
planeringen.”
3.12 Punkt 1 Riktlinjer förtydligade/tillagda:
” För att bedömningen god kemisk status ska vara möjlig att nå, utesluts kvicksilver och PBDE ur
bedömningen.”
•

” Planläggning ska medverka till att miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet uppfylls.”

” Hältorpssjön är anmäld till den Nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. I nya
villkor kan exempelvis omlöp för fisk ingå”
” I områden där förorenad mark förekommer saneras den i samband med exploatering.”
•

”Vid prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker
för utsläpp och läckage till vatten.”

Borttaget; riktlinje som refererar till naturskydd/tysta områden eftersom otydligt formulerad och
oklar koppling till vatten.
3.15 Punkt angående exploatering av naturgrusavlagring omformulerad och sammanslagen.
3.17 Borttagen punkt: ”Kulturmiljöer ska vara tillgängliga”. Styrs av lagkrav och intresseavvägning.
Borttagen punkt: ”Hänsyn tas till lokal tradition och landskapsbild vid placering och utformning av ny
bebyggelse och anläggningar.”
3.19 Begreppet LIS, är nu förtydligat.
4.1 Riksintressen:
Komplettering av inledande text samt omformulering av riktlinje:
• ”Riksintressens syften och värden ska respekteras och om intrång inte kan undvikas, ska
dessa kompenseras. Åtgärder i eller i anslutning till riksintressen skall anpassas så att värden
inte går förlorade.”
Generellt: områdesbeteckning och area är borttaget.
4.1.5 tillagt/förtydligat
” För hela kommunens yta gäller att objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse,
samt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse, ska remitteras till Försvarsmakten.
Påverkansområde väderradar
Kommunens nordliga delar befinner sig även inom påverkansområde för riksintresset väderradar
Vara. ”
Tillagd ny punkt:
”4.1.6 Den civila luftfarten
Influensområden hinderytor
Landvetter och Trollhättans flygplatser utgör riksintressen för kommunikationer, vilket påverkar Ale
kommun då begränsning gäller för höga objekt inom influensområde för hinderytor. Lokalisering av
höga objekt inom influensområde, till exempel prövning av vindkraftverk, ska samrådas med
Luftfartsverket och aktuell flygplats.
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Generellt gäller även att alla byggnadsobjekt oberoende av typ, som master, torn, pyloner, skyltar,
konstverk, byggnader och dylikt, som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall
remitteras till Luftfartsverket oavsett var det är placerat.”
4.2 Area uppgifter för respektive reservat är borttagna
5.1 Tillagt Ny punkt, mellankommunalt intresse:
• ”Delar av Ales vägnät, E45 och 587/Bohusmotet, ingår i funktionellt prioriterat vägnät, i vilket
inbegrips de viktigast vägarna ur ett nationellt och regionalt perspektiv.”
• ”Ryaverket – Avloppsreningsverk – Göteborg, Bollebygd, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv
och Lerum
Ryaverket är mottagande avloppsreningsverk för Ale kommuns spillvatten där även norra Ale
kommer behandlas när Älvängens avloppsreningsverk läggs ner. Ryaverkets kapacitet i
förhållande till ägarkommunernas planerade befolkningsutveckling har utretts av Gryaab,
genomgått en prövning av tillsynsmyndigheten och ryms inom det nya Miljötillståndet för
Ryaverket. Vidare har beslut tagits av ägarkommunerna att arbetet med tillskottsvatten
kommer skärpas för att förbättra kapacitet i ledningsnät och därmed även kapaciteten på
Ryaverket ytterligare. ”
• ” Samverkan kring trafikmot för Alvhem och Lödöse - Lilla Edet, Ale.”
Övrig komplettering avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
5.2 tillagt ” internationella” i rubrik
Stycke två i text är nytt i sin helhet. (Återges inte här)
Ny text:
” Nationella och internationella mål och ställningstaganden;
• Agenda 2030
• Parisavtalet
• Sveriges miljömål”
Del 7 Orter: Kapitlet utgår, utveckling i anslutning till respektive ort framgår nu i del två, där
förutsättningar och begränsningar även beskrivs.
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Del 1 INLEDNING OCH FRAMTIDSBILD
Västra Götalandsregionen:
Översiktsplanen är tydligt strukturerat och ger en god bild av den tänkta utvecklingen i kommunen.
Den digitala versionen är dessutom mycket lättillgänglig och överskådlig.
Kommentar: Noteras
Göteborgsregionens kommunalförbund:
GR ser positivt på att planförslaget har en digital utformning vilket möjliggör ett ökat utbyte mellan
kommunerna. Det är positivt att kommunen så tydligt lyfter Göta älv som dricksvattentäkt och
identifierar riktlinjer och åtgärdsbehov för att motverka risker kopplat till älven. GR vill understryka
vikten av att kommunen samverkar med övriga kommuner längs Göta älv i det arbetet. Som
kommunen konstaterar gäller det att motverka både befintliga och nya risker som kommer med ett
förändrat klimat.
Planförslaget lyfter sociala hållbarhetsaspekter på ett bra sätt, bland annat kopplat till bostäder,
grönområden, hållbara transporter och samhällsservice. För att sätta en socialt hållbar
samhällsutveckling i en regional kontext rekommenderas Hållbar tillväxt. Där adresseras exempelvis
tillgängligheten till natur (kust, hav, skogar och sjöar) som centrala kvaliteter som gör att människor
vill leva och verka i samt besöka Göteborgsregionen.
Avslutningsvis ser GR fram emot ett fortsatt och utvecklat samarbete i arbetet med
samhällsplaneringen i Göteborgsregionen.
Kommentar: Noteras

1.3 Utmaningar och utgångspunkter
Länsstyrelsen:
Ale kommuns avloppsvatten leds till Ryaverket i Göteborg. Kommunen behöver i översiktsplanen
beskriva problematiken till kapaciteten i reningsverket och hur den bebyggelseutveckling som
föreslås i översiktsplanen förhåller sig till gällande tillstånd. Vid varje tillkommande detaljplan
behöver kommunen säkerställa att det finns möjlighet att koppla på avloppsvatten, inte endast vid
omvandlingsområden och vid förtätning.
Med tanke på att flera kommuner använder sig av Ryaverket behöver kommunen även resonera
kring de samlade förväntningarna på att få utnyttja reningsverket.
Kommentar: Texten kompletteras med skrivning om avloppskapacitet och hur utbyggnaden kan ske
med hänsyn till denna.
Synpunkter från enskilda:
”Jag har inte upptäckt Parisavtalet någonstans. Jag har inte upptäckt någon skrivning om cirkulär
ekonomi, ett begrepp som vi behöver arbeta med för att klara nya utmanande miljömål. Detta gäller
såväl industri- som jordbruksföretag. Är världens undergång ointressant för ÖP Ale?
När Ale tar in nya företag bör man arbeta aktivt med Circular Business Model Canvas så att
närliggande företag kan dra mesta möjliga fördel av varandra för att uppnå nya höga miljömål.”
Kommentar: Texten kompletteras avseende Parisavtalet. I övrigt noteras synpunkterna inför
kommande arbete med ny översiktsplan eller planeringsstrategi.
”Ale kommun har ett uppdrag att arbeta med de globala målen och Agenda 2030. Jag vill försäkra
mig om att, vid framtagning av översiktsplanen, det verkligen stämmer "att hållbar utveckling
genomsyrar vår lednings- och styrningsprocess" som det presenteras på ale.se
(https://ale.se/kommun--politik/om-ale-kommun/hallbar-utveckling.html).
Jag saknar tecken på tydliga satsningar på grön infrastruktur (https://www.naturvardsverket.se/groninfrastruktur#regionala) samt planer för vårdande, bevarande och återställande av kommunens
naturområden. Citat från publikationen Alesamhällets utveckling, (ale.se):
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"Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och har möjlighet att besluta om skydd av natur.
Kommuner är också stora markägare. Genom dessa instrument kan kommunerna bland annat
genomföra eller stödja åtgärder för att återställa våtmarker, välja hållbara brukningsmetoder samt
beakta ekosystemtjänster och motverka minskningen av biologisk mångfald."
Hur går det med detta egentligen? Låt invånarna få veta.
Översiktsplanen visar tyvärr inte tydligt att ni satsar på en smartare och grönare framtid, för det gör
ni väl? Redan idag vill många människor komma närmare naturen och
med översiktsplanens föreslagna markanvändning försvinner naturen allt längre österut i Ale.
Naturen bör finnas på promenad- eller cykelavstånd, vilket skulle kunna vara möjligt med bevarande
av fler skogsområden och anlägga mer av grön infrastruktur.
Dagens politiker och beslutsfattare har en skyldighet gentemot kommande generationer att
överlämna ett hållbart samhälle. Det gäller både globalt och lokalt. Visst hade det varit häftigt om Ale
hade stuckit ut som en kommun i Sverige som månar om sina invånare genom att satsa extra mycket
på grön och hållbar samhällsutveckling till 2050.”
Kommentar: Noteras. Kompletterande utredningar och tillägg, i vilka dessa frågor hanteras,
planeras inför kommande arbete med ny översiktsplan eller planeringsstrategi.
”I första kapitlet finns det en prognos om en befolkningsökning på 20 000 personer på 30 år. Det är
en kraftig ökning av befolkningen vilket kan jämföras med den gångna 30-årsperioden (1990-2020)
som resulterade i en befolkningsökning på ca 8 000 personer. Det här kommer att bli stora
utmaningar för kommunen vad gäller skola, vård och omsorg mm så det gäller verkligen att locka till
sig nya kommuninvånare med god skattekraft.”
Kommentar: Noteras
”Det verkar som att fokus ligger på att ’utsatta grupper’ och ’människor långt från arbetsmarknaden’
skall vara den grupp av människor som skall öka Ales befolkning från 31k till 52k.
Detta verkar galet, vi bör i första hand se till att kommunen är intressant för välutbildade
barnfamiljer. Detta bör medföra att även övriga grupper kan få ett bättre liv.
Att växa till 52k bör inte vara ett självändamål, istället skall vi möjliggöra för initiativrika människor
att vilja bosätta sig i kommunen. Om tillväxttakten är 1, 2 eller 3 % årligen är sekundärt.
För att minska spänningen människor emellan så tror jag vi skall möjliggöra ’bygemenskap’ även i
tätorter. Mindre grupper av bostäder där alla känner alla.”
Kommentar: Noteras
LRF:
Vi konstaterar att det på sidan 5 i öp står: I Ale finns det tillgång för alla hushåll till lägre
nätverkshastighet. Det stämmer tyvärr inte. Det finns hushåll som inte har den tillgången.
Kommentar: Texten justeras.
DHR Aleavdelning
Urbanisering: arbetsmarknad, nya möjligheter för arbetsmarknaden – då måste flera lagar ändras för
att fler människor ska kunna ta del av den tilltänkta arbetsmarknaden.
Alla människors rätt till ett demokratiskt samhälle finns inte idag, = diskriminerande.
Under diagram 1 befolkningsprognosen skrivs det: Bostadsmarknaden för utsatta grupper är svår, för
de utsatta grupperna. Det är ju lagar i Sverige som gör att det finns utsatta grupper, och att det skulle
skapa arbetstillfällen, då måste en mängd lagar ändras innan det kan bli en verklighet.
Kommentar: Noteras
Bostadsplaneringen i detaljplaner: varför byggs LSS-boenden på ”otillgängliga och avsides platser”
långt från service som vi som bor i andra bostäder i Ale kommun har nära oss?
Kommentar: Synpunkten förmedlas till berörd sektor.
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Demografiska utmaningar:
I Ale beräknas antalet personer över 80 år öka kraftigt de närmsta 10 åren, därefter minska.
Tillgängligheten i kommunen måste öka så att fler äldre kan bo kvar hemma. Om det ska bli
verklighet måste allt vara 100% tillgängligt, allt som ska byggas nytt måste byggas helt enligt lagen
och ombyggnader byggas om helt enligt lagen. Byggprocessen måste bli bättre än vad den är idag.
Brister i tillgänglighet som finns idag har funnits länge i Ale kommun.
Kommentar: Noteras.
Om allt är tillgängligt till 100% undviks en del av de olycksfall som inträffar p g a brister i
tillgängligheten. Det blir då mindre olycksfall och lägre kostnader i vården.
Kommentar: Noteras.

1.4 Framtidsbild för Ale 2050 – Tillsammans mot en hållbar framtid
Ungdomsrådet:
Vi vill att Ale ska vara en plats där barn kan växa upp trygga och säkra, att det är familjevänligt och
mycket kulturellt, med till exempel kulturskola och idrottsföreningar. Vi vill att det ska vara en riktig
familjekommun. Det är viktigt att det är en plats där ungdomar kan träffas och lära känna varandra.
Vi vill att Ale ska bli ett ”community” och kännas som en riktig kommun, med gemensamma firanden,
Ale outdoor, kulturdagar med mera. Vi vill inte att till exempel Surte och Nödinge ska kännas som två
olika städer, utan att Ale ska kännas som en riktig kommun.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Sverigedemokraterna:
Vi anser att visionen som målas upp är för färgad med ett självändamål om ett invånarantal 52 000
invånare. Vidare beskrivs utformningen av våra framtida samhällen och i grafiken med fula och
intetsägande huskroppar. Vi inkommer med synpunkt att inte skapa samhällen med alltför höga
huskroppar som ger ett opersonligt och kallt intryck. Vi vill inte se fler höghus likt miljonprogrammen.
Kommentar: Noteras.
Centerpartiet:
Under utmaningar och utgångspunkter talas om urbanisering och att ”allt fler människor flyttar in till
städer och storstadsområden”. Vi menar att detta inte för Ales del – och heller inte för stora delar av
Sverige generellt - är en riktig beskrivning. Urbaniseringen består snarast i att den största tillväxten
av befolkning sker i samhällen och städer, men inte för den skull på bekostnad av att landsbygden
avfolkas. I Ale upplever vi ett tryck på att få bo såväl i våra samhällen som på vår landsbygd och detta
är ett viktigt perspektiv att ha med sig även om den största befolkningsökningen kommer att ske i
våra huvudtätorter. I t ex 3.2 talas om ”de två huvudorterna” och om vi med ”huvudtätorter” i 3.1.2
menar fler orter än dessa bör detta förtydligas. Kanske är det här tätorter som avses och då bör det
tydliggöras.
Sedan arbetet med ÖPn började har vi drabbats av en pandemi som möjligen kan förväntas påverka
vårt beteende över tid och hur vi vill bo och verka. Det är ännu för tidigt att dra några långtgående
slutsatser, men det bör i inledningen finnas ett resonemang kring detta i inledningen och att
effekterna av detta inte kunnat beaktas i ÖPn, men kan innebära en annan utveckling än antaget i
ÖPn.
Kommentar: Noteras.
Liberalerna:
Liberalerna anser att det är olyckligt att översiktsplanen så tydligt tar avstamp i de befintliga
tätorterna. Vi ser redan idag att de tidigare separata tätorterna i vår kommun allt mer växer samman
och denna utveckling lär fortgå. Vi hade gärna sett att ÖPn behandlade fler orter som en
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sammanhängande tätort, till exempel Skepplanda-Älvängen. Vidare anser Liberalerna att ÖPn tydligt
bör peka ut att Ale ska ha en centralort istället för två, som är fallet i dagsläget.
Kommentar: Noteras.
Naturskyddsföreningen:
Naturskyddsföreningen lyfter i sitt yttrande att ”två av de allvarligaste hoten mot människans välfärd
är förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna”, och att ”social och ekonomisk
hållbarhet” ”står och faller med den ekologiska hållbarheten. Den yttre ramen för hållbarhet utgörs
av välfungerande ekosystem som levererar ekosystemtjänster. Avgörande för detta är att den
biologiska mångfalden inte utarmas, vilket vi ser att den nu gör både globalt och i Ale kommun.”
”I ljuset av det ovannämnda måste man kunna ha förväntningar på Ale ÖP 2021 om en
riktningsändring i samhällsplaneringen med ökat fokus på det existentiella.”
Föreningen kommenterar att tillväxt ”måste kunna ske utan att förutsättningarna för välfungerande
ekosystem försämras. Det är till och med så att en fortsatt tillväxt inte får stå i strid mot de
förbättringar som måste till och som kommer till uttryck i de 16 nationella miljökvalitetsmålen.”
Intressekonflikt lyfts fram och kommenteras ”I den prioritering som ändå kan skönjas är det i
huvudsak traditionell planering av mark och vatten som presenteras och få inslag av hur man konkret
ska kunna förstärka ekosystemtjänsterna. Jordbruksmark ska vi undvika att ta i anspråk för
exploatering, men om man inte hittar annan mark så får ändå jordbruksmark tas i anspråk.
Naturvärdena ska värnas men det är ändå ok att ta det som behövs för att exploatera, bara vi sparar
de finaste värdena.”
I yttrandet föreslås att ” Ale kommun övergår till att jobba aktivt med skadelindringshierarkin där
man först och främst ska hitta sådana lösningar som gör att påverkan inte uppstår, i andra hand
vidtar skyddsåtgärder för att minimera de negativa effekterna och i sista hand vidtar full
kompensation för de förluster som ändå görs. Vi föreslår Ale kommun att bygga upp en
kompensationsbank av åtgärder som kan utföras i de fall en skada inte kan undvikas”
Kommentar: Noteras.
Sektor Samhällsbyggnad:
Intentionerna med framtidsbilden skulle dock kunna föras in, konkretiseras och exemplifieras i
styrdokument tydligare.
Kommentar: Noteras.

Allmänna synpunkter
Centerpartiet:
Generellt skulle en konsekvent användning av ortsbegrepp vara bra och tjäna på att definieras.
Kanske lämpligt med definitioner av begrepp någonstans i inledningen där bl a nedanstående
begrepp definieras. I de fall det är rimligt, t ex huvudtätorter och tätorter, bör en uppräkning göras
för att inte missförstånd ska ske. Benämningarna ska sedan användas konsekvent genom planen.
Huvudtätort/er – är detta bara Älvängen och Nödinge eller alla stationsorterna?
Tätorter – vilka orter benämner vi tätorter – bör kunna räknas upp.
By eller bybildning – om vi använder ordet by eller variant därav, vilket är bra, kanske detta
definitionsmässigt bör skiljas från t ex sammanhållen bebyggelse via någon form av definition.
Sammanhållen bebyggelse – definiera.
Kommentar: Texten ses över.
Sektor Service:
För att undvika kostsamma tillfälliga lösningar av verksamhetslokaler, som exempelvis skolor,
förskolor och LSS-boenden är det av stor vikt att förutsättningar för denna typ av bebyggelse

13(88)

13 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning - KS2021/0350-10 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning : Samråds redogörelse Ale ÖP.pdf

finns med i den översiktliga samhällsplaneringen. Vid bedömning av lämplig placering av
verksamhetslokaler är det också avgörande att den översiktliga planeringen tar hänsyn till
helheten från säkra skolvägar och kollektivtrafik till socioekonomiska aspekter och
förutsättningar för ett hållbart byggande utifrån byggtekniska lösningar, miljö och möjligheten
till flexibelt nyttjande.
Sektor service bedömning är att samrådshandlingen tagit hänsyn till samtliga ovan nämnda
faktorer och handlingen därmed skapar goda förutsättningar för en långsiktig lokalförsörjning.
Kommentar: Noteras
Sektor socialtjänst:
Sektor socialtjänst gör bedömningen att sektorns målgrupper är väl representerade i den
framtagna planeringen. Stor vikt läggs vid planering av nya bostäder för att möjliggöra och
tillgodose behov för befolkningen som helhet, där äldre och personer med funktionsvariationer
särskilt nämns som prioriterade grupper. Sektorn vill även påtala att översiktsplanens benämningar
av målgruppen inom funktionsstöd bör renodlas till personer med funktionsvariationer.
Kommentar: Noteras. Texten redigeras.
Föreningsrådet:
Ha en enhetlig benämning när man pratar om personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation
– se till att använda samma benämning i hela dokumentet och förtydliga gärna inledningsvis vad man
menar med begreppet som man väljer att använda sig av.
Viktigt att inkludera föreningslivet i texten i större utsträckning, och lyfta fram vikten av att ha
möjlighet att utöva och vara delaktig i föreningslivet. Detta innebär inte att allt ska vara möjligt att
göra på varje plats, men det behöver finnas en tydlig idé kring hur vi skapar ett brett utbud av kultur& fritidsaktiviteter i kommunen.
I texten nämns Jennylund som ett område för större evenemang och aktiviteter. På vilket sätt menar
man och vad är det för aktiviteter man tänker sig? Önskvärt med en tydligare bild av detta.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till berörd sektor.
Synpunkter från enskilda:
”Undvik ordet ’smarta’ då det inte längre har en positiv klang. Ersätt med ’kloka’ eller ’genomtänkta’.
Möjliggör arbete i eller i närheten av bostaden. Nyttja digitala lösningar.”
Kommentar: Noteras
”Hur har Barnkonventionen arbetats in i förslaget? Efterfrågar ett större fokus på hur förslaget
påverkar barn och unga och hur de har varit med i framtagandet av förslaget.”
Kommentar: Barn och unga är utpekade som särskilt prioriterade grupper. Innan pandemin
genomfördes ett par workshops med ungdomar. Därefter har ett material tagits fram som skolorna
har arbetat med. Vissa klasser har skickat in synpunkter i form av bilder. Ungdomsrådet har skickat in
ett yttrande.
BEFOLKNINGSMÅLET
Synpunkter från enskilda:
I ett relativt stort antal anonyma yttranden förs ett resonemang om att befolkningsmålet borde ökas
till allt mellan 70 000 och 100 000 invånare år 2050.
”Det bör inte vara som mål att antalet invånare i Ale skall öka. Jag har svårt att se varför tillväxt av
befolkningen skulle vara till gagn för Ale Kommun? I enlighet med den framtida visionen i pkt 1,
kommer många idag än så länge självklara uppgifter att succesivt försvåras. Ju större befolkning
desto mer svårlösta problem ställs vi inför.”
Kommentar: Noteras
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Del 2 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
KARTREDOVISNINGEN
Länsstyrelsen:
För att lättare bedöma de föreslagna utvecklingsområdena ser Länsstyrelsengärna att kommunen
kompletterar kartredovisningar i översiktsplanen med nedanstående underlag:
• Hänsynsområden kring transportleder för farligt gods (väg, järnvägoch farled).
• Översvämningskartering för sjöar och vattendrag.
• Resultatet från den pågående skyfallskarteringen.
• Kartering för värmeöar om det finns.
• Räddningstjänstens insatstider eller en hänvisning till var dessa kan hittas.
Kommentar: Värmeöar nämndes i ett resonemang kring vikten av att vara uppmärksam på att
värmeöar kan uppstå i tät bebyggelse. Det finns alltså inga värmeöar att redovisa. I övrigt
kompletteras kartredovisningen enligt ovan.
Alebyggen:
Det inledande kartmaterialet är överblickbart i de utvecklingsområden som identifieras. De centrala
ytor, nära pendelstationerna i Bohus, Nödinge och Älvängen, där det för närvarande bedrivs
detaljplanearbeten och kommande byggnation i huvudsak skall koncentreras, beskrivs och definieras
dock inte närmare. I ÖP hänvisas till FÖP Nödinge och pågående arbete med FÖP Älvängen men det
är i dessa ytor som kommunens tillväxt kommer att ske, vilket på ett tydligare sätt skulle kunna
belysas.
Alebyggen anser generellt att planen behöver vara väsentligt distinktare i det strategiska vägvalet
kring orternas utveckling. Det är även av central vikt att definiera vilka utvecklingsområden som skall
prioriteras på väg mot 2050, så att den långsiktiga planeringen för genomförande tydliggörs. Om ÖP
endast beskriver en målbild men inte på vilket sätt som denna nås, riskerar fokus att splittras eller
skifta över tid. Ett splittrat fokus ger mindre kraft i genomförande av det som bör prioriteras, och
skiften över tid ger tidsspillan och en osäkerhet för de parter som skall delta i förverkligandet av
planens ambitioner.
Kommentar: Noteras inför kommande arbete med ny översiktsplan eller planeringsstrategi.
Sverigedemokraterna:
Märk ut Risveden och Vättlefjäll istället för att enbart märka med grön färg. Vita fläckar där det idag
är natur. Det borde framgå att det är skog och natur.
Kommentar: Kartan kompletteras.
Moderaterna:
Områden i ÖP som är markerade som "utredningsområde" resp "utvecklingsområde" bör definieras
både bättre, mer ingående och kanske annorlunda. Utvecklingsområde kan tex vara områden där vi
har tydlig avsikt att i närtid utveckla medan utredningsområden är intressanta områden som behöver
"utredas" för att fastställa omfattning, täthet och innehåll. I ÖP så förstår man inte skillnaden mellan
dessa områden, vare sig vad gäller intention, innehåll eller tidsaspekt - som exempel kan nämnas
området öster om golfbanan i Nödinge.
Pendelstationer markeras tydligare för att visa betydelsen för närboende, kan påverka framtida
beslut om ev nedläggning av vissa stationer. Saknas ett färglager/raster för att särskilja dessa?
Grönkilar sparade (tex Rödjans väg) - varför är de särskilda från bef grönkilar (söder om Kilandavägen
i Nödinge - berget)? Innebär tätortsmarkeringen att vi tänker oss att exploatera bort dessa? Grönkilar
som bedöms vara av värde bör redovisas på samma sätt.
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Kommentar: Tätortsnära grönområden som bedöms vara särskilt viktiga att värna för att säkerställa
tillgång till närrekreation, dagvattenhantering med mera har en egen färg.
Samtliga teckenförklaringarna förtydligas. Pendeltågsstationerna markeras i karta.
Centerpartiet:
Definiera vad som i planen avses med ”säkerhetshöjande åtgärder” och reservat kopplat till detta.
Det är i nuläget otydligt och riskerar att skapa olika tolkningar. Att en tvärförbindelse genom Ale är
viktig framgår av materialet, men är vi anser att det bör tydliggöras att det på sikt ska bli en
trafiksäkrare väg med – åtminstone på vissa sträckor – möjlighet till parallell gång- och cykelväg,
säkra passager fram till hållplatser för kollektivtrafik mm.
Kommentar: Texten förtydligas.
Moderaterna:
Begravningsplatser för alla behov bör säkerställas.
Kommentar: För att kunna peka ut ny mark som är lämplig för begravningsplatser behöver frågan
först utredas.
Socialdemokraterna:
I den interaktiva kartan bör även vattenskyddsområden finnas inritade för att underlätta för den som
läser översiktsplanen.
Markanvändningskartan bör också peka ut områden för begravningsplatser som även tar höjd för
befolkningsökningen i kommunen.
Kommentar: Vattenskyddsområde finns under rubriken Natur- och kulturmiljövärden. Befintliga
begravningsplatser syns i kartlagret Pågående markanvändning. Begravningsplatser ryms inom
begreppet tätort. För att kunna peka ut ny mark som är lämplig för begravningsplatser behöver
frågan först utredas.
Miljöenheten Ale:
Naturvärden enligt naturvårdsprogrammet saknas i materialet (finns sedan 2007 och
arbete med nytt program pågår).
[liksom]
Ekologiskt särskilt känsliga områden enligt miljöbalken
Kommentar: Karta kompletteras med kartlager Unika naturvärden och Höga naturvården under
Natur- och Kulturmiljövärden/Naturvårdsprogrammet. I övrigt inväntas det nya
naturvårdsprogrammet.
Näringslivsrådet:
Utöver E45 och pendeln så är de öst-västliga vägarna av stor betydelse för både logistik och personlig
säkerhet. Exempelvis Skepplandavägen, Alingsåsvägen bör göras säkrare och underhållas bättre. Det
är ju kanske inte en kommunal fråga i första hand men påstötningar kan definitivt göras.
Kommentar: Ett flertal vägar är markerade som vägar där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs.
Naturskyddsföreningen:
Synpunkter framförs på redovisning av markanvändning i karta; gällande definition och utbredning av
naturområden och tätortsnära natur, brukbar mark på Göta älvs strandängar, och rekreationsområde
i anslutning till småbåtshamn i Nödinge inom riksintresse för naturvården. Ranneberget samt
skogsmarker nordväst om Hältorpssjön föreslås sparas som närrekreationsområde. Prästalund och
mark mellan Jennylund och Stora Mettjärn föreslås pekas ut som tätortsnära natur.
Kommentar: Noteras
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Sektor Samhällsbyggnad:
Den föreslagna mark- och vattenanvändningskartan skulle kunna utvecklas vidare och mer tydligt
koppla an till Ales utmaningar och strategier för att hantera dessa.
Ett mer tydligt fokus på pendelorternas utveckling och tätorternas utvecklingsmöjlighet skulle
förstärka planförslaget. Här ser sektorn att en fördjupning utifrån orternas olika förutsättningar
kommer att stärka planförslagets genomförbarhet. Förslagsvis kan planförslaget peka ut de områden
som är strategiska för att senare låta användningen konkretiseras genom andra strategiska
planeringsdokument. Det ligger också i linje med kommande lagkrav på att ha en aktuell
planeringsstrategi för kommande mandatperioder.
Kartan skulle också med mer tydlighet kunna visa när pågående markanvändning föreslås förändras.
Befintliga samhällen bör anges som möjliga förtätningsområden. Det bör också framgå om det ska
finnas områden för centrumutveckling/förtätning med bostäder med högre densitet och
service/handel/kontor och andra centrumverksamheter.
Vattenskyddsområde kommer sträcka sig över hela Göta älv och Ales samtliga tätorter, detta bör
planförslaget visa. Vidare skulle markanvändningskartan kunna utvecklas vidare med fokus på vilka
naturområden som ska skyddas och värnas.
Befintliga och planerade kraftledningar behöver redovisas och beaktas och riktlinjer för farligt gods
vid byggande invid E45:an där detta inte finns inom plan, bör utvecklas.
Slutligen vill sektorn betona vikten av att planförslaget harmoniseras med de fördjupade
översiktsplaner som finns och som är under framtagande, företrädesvis FÖP Nödinge och FÖP
Älvängen.
Kommentar: Kartan kompletteras med preliminärt vattenskyddsområde för Göta Älv, samt områden
med höga eller unika naturvärden. Text och karta kompletteras avseende kraftledningar och farligt
godstransportleder.
Synpunkter från enskilda:
”I Nol har användningsområde tätort markerats på nuvarande Tudor industriområde, både som
nuvarande och planerat i kartan. Jag vet att det pågår, och länge pågått, detaljplanarbete med att
ändra detta område. Det vore bra om det är tydligt om nuvarande typ av verksamhet
överensstämmer med översiktsplanen.”
Kommentar: Noteras

2.1 Pågående användning
Miljöenheten Ale:
Tämligen störande verksamheter har ritats in som tätort.
Kommentar: Avseende verksamhetsområde i Surte justeras kartan.
Det är oklart varför några specifika områden har pekats ut som tätortsnära natur medan
intilliggande likvärdiga områden med tätortsnära natur inte är markerade utan är
”vita”. Kända rekreationsområden saknas samtidigt som bergsslänter och
industriområden finns inlagda. Begreppet tätortsnära natur bör användas för områden
som är värdefulla för rekreation, friluftsliv, skolskogar eller biologisk mångfald, och
inte för att skapa buffertar mellan orterna. Här finns faktaunderlag som inte har tagits
tillvara.
Kommentar: Kartan justeras. I avvaktan på framtagande av grönstrukturplan används fortsatt
begreppet tätortsnära natur för områden i anslutning till tätorterna som bör skyddas från
exploatering.
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2.2 Föreslagen användning
GENERELLA SYNPUNKTER
Västra Götalandsregionen:
I planen föreslås att ny mark framför allt tas i anspråk i anslutning till befintliga tätorter och genom
förtätning i dessa. Västra Götalandsregionen vill understryka vikten av att dessa goda intentioner
genomförs i den efterföljande planeringen.
Översiktsplanen visar även tydligt på ambitionerna att utveckla ett mer transportsnålt och hållbart
samhälle, med goda förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt. Enligt Cykelpotentialstudien
som Västra Götalandsregionen tagit fram finns potential för att 10 % av invånarna i Ale kommun ska
kunna cykla till arbetet inom 20 minuter och 22 % kan cykla till arbetet inom 45 minuter med
nuvarande struktur. Som jämförelse kan nämnas att snittet för Västra Götaland är att 30 % av
invånarna kan cykla till sin arbetsplats inom 20 minuter.
Kommentar: Noteras
Socialdemokraterna:
I samband med exploatering av de utvecklingsområden som pekas ut behöver planeringsarbetet utgå
ifrån hur man bäst kan ta tillvara på och utveckla befintliga grön och blå strukturer. Dels för att
tillgängliggöra dessa till Aleborna samt för att tillskapa ytterligare ekosystemtjänster.
Kommentar: Noteras
Miljöenheten Ale:
Flera områden med markanvändningsförslag har motstående intressen som kan påverka eller
omöjliggöra exploatering, t ex kraftledningar, miljökvalitetsnormer, jordbruksmark eller
strandskydd. Dessa motstående intressen redovisas inte och det finns ingen motivering till
varför områdena ändå bedöms lämpliga för ett visst ändamål. Det är mycket möjligt att en del
av eller delar av områdena är möjliga att bebygga, dock saknas motivering och djupare
analys.
Bostäder och verksamheter har ritats in över kända komplicerade markföroreningar.
Kommentar: Motstående intressen utreds och värderas innan planering startar.
DHR:
I detaljplanearbetet ska alla delar av ett arbete med planering skapas demokratiskt. T ex LSSboenden och gruppbostäder ska INTE placeras på otillgängliga platser där kommunikationer och
service är omöjliga att nå för alla.
Kommentar: Noteras
Synpunkter från enskilda:
I flera yttranden framförs åsikten att orter ska ”byggas ihop”. Bland annat Nödinge med Nol och
Älvängen med Alafors.
Kommentar: Noteras
”Omfördela/sprid kommunala plusvärden till olika platser i kommunen för att vara intresseväckare
(för utombys betraktare) och kommersiellt attraktiva företeelser/katalysatorer (för kommunens
invånare/företag/organisationer/kommunal förvaltning). Nya kommunhuset till den nästan halvdöda
citykärnan i Älvängen. Kommersiellt nav 1 och golfbana i Nödinge. Kommersiellt nav 2 och kommunal
organisation I Älvängen. Nya bron i Nol. Slalombacken kvar. Surte = ………? Bohus = ………….? Alafors.”
Kommentar: Noteras
”Det sker för lite tillvaratagande av området kring älven. I dagsläget är det främst industrier som
håller till där. Man bör avveckla industrierna på sikt kring "älven-området" för att kunna ta i anspråk
denna mark och utveckla promenadstråk, alléer i kombination med bostadshus.”
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Kommentar: Noteras
”För att lyckas med översiktsplanen behöver nya matarleder fortsättningsvis färdigställas innan
nybyggnation startar upp. Vi vill inte ha ett nytt Starrkärrsvägen-scenario där varken buller eller
säkerhet efterlevs enligt gällande normer och lagar.”
Kommentar: Noteras
”Med mitt intresse för framtidsfrågor samt rapporter om livsmedelsproduktion/befolkningsutveckling så vill jag mycket starkt framhålla behovet av att skydda ALL åkermark – i synnerhet den
som ligger nära tätorter. Om denna bebyggs ökar behovet av livsmedel för dessa nya alebor, medan
möjligheten att producera livsmedel samtidigt minskar. ”
Kommentar: Noteras
”Jag anser att kommunen skall respektera äganderätt av fastigheter skog och mark. Det är inte
rimligt att kommunen skall detaljstyra hur människor skall använda sin egendom.
Vårda allemansrätten genom att respektera äganderätten”
Kommentar: Privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde innebär inte ett krav på att
marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.
”Har absolut inte något emot utbyggnationer av bostäder och verksamheter, utan snarare välkomnar
det. Vad som då är oerhört viktigt i samhällsplaneringen innan man sätter spaden i marken för
bostäder, är att sätta sig ned och räkna på behovet av all slags samhällsservice, men framförallt för
skola och förskola. Barnen är vår framtid!
För jag som engagerad medborgare höll på att tappa hakan när jag på ett ortsutvecklingsmöte insåg
att man i Ale kommun, inte utrett behoven/haft statisk över årskullar av barn i förskolan upp till
skolan sen knappt 10 år tillbaka. Jag blev mörkrädd och förstod därför varför det ser ut som det gör.
Här behövs verkligen ett helhetsomtag och framtidsplanering.”
Kommentar: Noteras
”Det finns markanvändning för vägar, där regelverket hanteras av Trafikverket t ex Norra
Kilandavägen. Som medborgare bollas man hit och dit. Ansvarsgränsen är oklar, typ i diket.
Tycker att kommunen skall ansvara för alla som har ”gatukaraktär, så att eventuella problem kan
lösas inom kommunen.”
Kommentar: Noteras
”Överdäcka motorvägen nära pendelstationerna med inriktning på kontorsverksamhet.
Om framtidens bilar är eldrivna kan bostäder också bli aktuella. Buller måste i så fall reduceras
maximalt.”
Kommentar: Noteras
”Om Ale kommun har en alltför strikt hållning i markfrågan så försvåras förtätningen runt Ales
samhällen.”
Kommentar: Noteras
”Ett annat ställningstagande som duckas duktigt för är frågan om jordbruksmark, där det inte finns
någon uttydbar linje. I Bohus som har kommunens bästa regionala kollektivtrafik ska den lilla snutten
jordbruksmark vid Vinningsbovägen kvarstå, (får väl antas utifrån hur kartmaterialet ser ut) men i
Skepplanda (och Älvängen) är det visst väldigt strategiskt att bygga industriområde på den väl
sammanhållna jordbruksmarken som logiskt sett borde vara bra mycket mer lättbrukad och av större
betydelse för framtida livsmedelsförsörjning.”
Kommentar: Noteras. Jordbruksmarken ska värderas i kommande utredning.
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BOHUS OCH SURTE
Länsstyrelsen:
I Bohus och Surte föreslår kommunen två större områden för tätortsutveckling i och på gränsen till
Vättlefjälls riksintresseområde för friluftsliv. Kommunen måste visa att detta är möjligt utan att skada
riksintressets kärnvärden. Kommunen behöver också överväga om och motivera varför
utredningsområdet till så stor del placeras inom riksintresseområdet. I Vättlefjäll är friluftslivet
omfattande. Riksintresset berör fler kommuner än Ale, därför krävs det också mellankommunala
överväganden och samordning för att säkra riksintressets värde.
Kommentar: Utredningsområdena justeras så att de inte ligger inom riksintresseområde. Texten i del
2 under Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden kompletteras med beskrivning av
kommunens intentioner för varje utpekat område. Komplettering av texten med Göteborgsregionens
strukturbild där Vättlefjäll och Risveden är en viktig grön kil för friluftslivet.
Synpunkter från enskilda:
”Vi skulle gärna att fastigheterna Ale Skårdal 5:30 och Ale Skårdal 5:31 kommer in i Översiktsplanen
2021 som nya bostadsområden.”
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
”Det är bara ÄLVÄNGEN och NÖDINGE som gäller i den här planen. Här behöver ni tänka om! Det var
otroligt lite för Bohus/Surte t.ex. som tillsammans är större än ÄLVÄNGEN.
Som skattebetalande Bohus-bo blir jag otroligt besviken när jag läser detta. Vi har flera behov även i
Bohus. Skolan behöver byggas ut, tomter för villor behöver frigöras, lekplatser byggas, (den enda
nuvarande kommunala i Bohus är ett skämt, en gammal stackars sandlåda o en gunga, många
villaträdgårdar har bättre lekplatser), Bohus centrum behöver renoveras m.m.”
Kommentar: Noteras. Översiktsplanen hanterar inte innehållet i redan detaljplanelagda områden.
”En uppfräschning av Bohus centrum behövs i form av byggnad eller fasadändring för att locka mer
personer till Bohus.
Uppe på Sandliden på den öppna ytan bör ett grönområde byggas för rekreation, i form av lekplatser,
utegym, tennisbana/basketbana/padelbana/GYM. Även skapa ett promenadstråk som ansluter mot
Jennylunds idrottsanläggning. Vintertid skulle man även kunna ordna med en skridskobana av öppen
karaktär och även skapa en vintermarknad med tillfälliga stånd. Sommartid skulle ytan även kunna
användas för bilbio.
Skapa en gågata längs med Sandliden då det är många barn som passerar där dagligen mot
Jennylunds idrottsanläggning och en säker och upplyst passage behövs längs med vägen.”
”Generellt behövs det fler lekparker i Bohus.”
”Rusta upp Bohus Centrum”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Dock behöver det klargöras att kommunen inte har rådighet över
privata fastigheter utan det är fastighetsägarnas roll. Synpunkterna om olika aktivitetsområden
förmedlas till Kultur och fritid.
”Vi saknar säker skolväg för barnen längs Rördalsvägen. Från Jennylund och hela vägen upp till
soptippen är vägen kraftigt trafikerad av last/sopbilar som har en hastighet på 70 km/h.
Jag önskar en cykel/gångväg för att säkert kunna skicka mina barn på cykel till skolan. Om detta är
långt bort i planerna önskas sänkning av hastigheten samt tydlig uppmärkning att skolbarn finns på
vägen. Det är bara en tidsfråga innan någon blir påkörd.”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Rördalsvägen, från Jennylund till kommungränsen mot
Göteborg, har enskilt huvudmannaskap.
”Tänk vad härligt det vore om Gamla Djurparken rustades upp och det blev någon liknande form av
Slottskogen. Och då i anknytning till nya ridhuset med dess konferenslokaler mm.
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Göra i ordning Jennylunds idrottsplats och hitta användningsområden till de gamla grusplanerna. Just
nu ser det väldigt tråkigt ut uppe på Jennylund.”
Kommentar: Noteras
”Mitt förslag är att möjliggöra för bostadsbyggnation på bergkrossen i Vikens mark när deras
täktverksamhet löper ut. Jag vet inte hur länge de har möjlighet att fortsätta med bergtäkt kanske till
efter ÖP har löpt ut. Detta skulle också kunna möjliggöra byggnation fortsatt på områden från Viken
hela vägen upp till Jennylund. Även byggnation öster om Jennylund i den gamla sandtäkten och
djurparken.”
Kommentar: Noteras.
”Mellan Surte och Bohus finns det markerat tätortsnära natur. Där vistas inga människor nästan. Bra
ställe att bygga.”
Kommentar: Noteras
”Bygg ut Surte söderut ner mot kommungränsen mellan Ale och Göteborg, bygg ut Surte öster ut till
Surtesjön. Central Nödinge kan förtätas och byggas om samt byggas ut norrut i åkeriområdet samt
väster om motorvägen och järnvägen där man kan ha station för - Pendeltåg både ovan och under
mark (läste i DN att man ska bygga tåg från Surte till Oslo), linbana och bussar.
Kommentar: Noteras
”Orten Bohus har stor potential - bygg ut österut i området mellan Viksjön, Bohus Höjd och det nya
området väster om soptippen. Bohus Centrum borde förtätas, byggas ut söderut till Bohusskolan och
öster om klorvägen. Orten borde byggas ihop med Nödinge norrut.”
Kommentar: Noteras
”För ett par år sedan var en göteborgare på besök hos mig i Bohus och sa: tänk om kommunen kunde
flytta Akzo Nobel och istället bygga bostäder här, hur fint skulle det inte bli?”
Kommentar: Noteras. Nouryon har tillstånd från staten som löper utan tidsavgränsning.
”Idrottsplatsen i Surte flyttas till lek- o sportparken, mitt i Surte vid pendelstationen. En utveckling för
hela Ale kommun. En guldklimp för Surte. Vid f.d. Surte IP utvecklas kommunens största
bostadsprojekt.”
Kommentar: Noteras
”Jordfallsbron är en mardröm att ta sig gående eller cyklandes genom då den är helt felkonstruerad.
En lösning för de oskyddade trafikanterna måste till. Eftersom vi Bohus handlar, jobbar, tränar och
går i skolan i Kungälv måste förbindelsen finnas kvar även efter Jordfallsbrons existens. Men det
behöver kanske inte vara i formen av genomfartsled. ”
Kommentar: Noteras.
”Och utredningsområden som redan utretts flera gånger och inte bedömt genomförbara, varför
ligger de kvar? (Och bara vissa men inte alla, det är ju väldigt märkligt. Känner mig lite förolämpad
över att Bohus skans tydligen är så väldigt mycket omöjligare än Alehöjd eller Brandbobergen eller
Vadbacka 2:57 m.fl. Vad har ni egentligen emot att utveckla Bohus. Senaste
bostadsförsörjningsprogrammets prognos för Bohus är 10 tillkommande bostäder på fem år! På
riktigt! Det är ju skandal.”
Kommentar: Noteras.
”Så lite om det som berör mig närmast. Bohus, uppskattar mycket att Åsen ligger utlagd som område
för närrekreation även om det är lite onödigt att ha med Lilla och Stora Viken och snålt att det inte
kopplas ihop med Västsluttningen av Vättlefjäll (gamla dragningen av Hållsdammsleden). Tycker att
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bäckravinen längs naturstigen och de östra branterna av Åsen där korparna häckar, Björkekärrs äng
och bäckravinen ner mot Stora Viken borde läggas ut som kommunalt naturreservat och
vattendraget (ok, diket) mellan de båda bäckarna borde restaureras. (Fast jag vet inte om det är till
våtmark eller en naturligare bäckfåra). Ta ställning till om delar av jordbruksmarken vid
Vinningsbovägen kan tas i anspråk för bebyggelse, i alla fall närmast Alkalievägen och Bäckvägen (och
ja, jag förstår att geotekniken är usel och att bäckravinen måste fredas). Det skulle också kunna
utredas om marken mellan Björkekärrsäng och Alekrossen samt Alekrossen, eventuellt kopplat mot
Stenkil skulle kunna vara lämpligt för bostäder, även om det är i längsta laget till pendeln så är
Vinningsbovägen en fin cykelväg. Tackar för utpekandet av Jennylund som porten till Vättlefjäll,
skulle vilja se Jennylund som utvecklingsområde för besöksnäring samt att det utreds om det är
möjligt att förtäta med bostäder i anslutning till området, särskilt delar som är förorenade i och med
att det finns statliga bidrag att söka. Kraftledningar och ställverk behöver redovisas i kartan som
viktig teknisk infrastruktur.”
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.

Utredningsområde Surte

Moderaterna:
Vi är öppna för att förlänga utvecklingsområdet i Surte (på bergskanten) både åt norr och i söder.
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Synpunkter från enskilda:
”När det gäller marken i Surte som ni föreslår till bebyggelse så är vi flera som tycker att ni ska hitta
någon annan mark. Anledningen till detta är att idag så finns det 2st hästgårdar inom området och
fantastisk skog som används av väldigt många. Det är väldigt härlig skog med många människor som
är ute med sina djur och går.”
”Att ta marken i anspråk för att göra bostäder vore samma sak som att förstör vårt mysig samhället
Surte. Så vi vill inte att ni rör denna marken som är inringad på bifogad ritning. Sedan så tycker vi att
ni kunde ha pratat med oss som äger marken innan ni hittar på något som det här och lägger upp det
på nätet. Vi kommer inte att släppa marken bara sådär.”
”Jag hoppas att man kan låta de fina naturområdena på berget vara fredade från exploatering.
Dessa tillför ett stort värde till oss Surtebor/folk utifrån som besöker Vättlefjäll!
Undrar varför man inte tar tag i glasbrukets gamla industriområde där marken faktiskt är platt och
försöker göra något bra av den?”
”Översiktsplanen över södra Surte är att förstöra den sista andningspunkten i Surte om de planeras
att bygga bostäder uppe i den unika naturen som finns runt fågeldammarna och vallarna.”
”Detta område borde inte vara ett alternativ engång. Fågeldammen och runt vallarna är ju dit vi i
Surte går till med våra barn och skolan har sina friluftsdagar och de kommer Ale-bor från hela
kommunen hit. Det finns ju inte några andra grönområden här i Surte.”
”Såg eran översiktsplan för att bygga bostäder uppe vid fågeldammarna i Surte. Vad är poängen med
att bygga bostäder där och förstöra naturen? Skulle det inte vara bättre att riva de gamla obebodda
lokalerna nere i centrum, och bygga nya bostäder där? Längst med hela 45 vid finns yta och gamla
ruckel att bygga på utan att riva skog och natur?”
”När det gäller marken i Surte som ni förslår till bebyggelse så är vi flera som tycker att ni ska hitta
någon annan mark. Anledningen till detta är att idag så finns det 2st hästgårdar inom området och
fantastisk skog som används av väldigt många. På den ena hästgården är jag uppväxt på och
tillbringat mycket tid på den andra. Är väldigt mycket uppe på gårdarna även idag och rider.
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Det är väldigt härlig skog med många människor som är ute med sina djur och går, och fantastisk att
rida i. Jag vill ha den som den alltid har varit. Det är fantastiskt att kunna ha 2st gårdar så nära och att
man bara kan gå en lite bit för att uppnå den lantliga miljön, och för att uppleva friheten och för att
rida. Skogen inom området sköts väldigt bra och värnar till mångfalden som även ni vill värna om.
Att ta marken i anspråk för att göra bostäder vore samma sak som att förstöra vårt mysig samhället
Surte.”
” Hej, jag vill lämna min åsikt angående bygget hos oss uppe vid Fågeldammsvägen Surte.
Jag och min man flyttade hit 2019 då vi köpte första "gården" på vägen. Det gjorde vi enbart för de
fina omgivningarna och läget samt att jag kunde ta med mina hästar och ha dem här hemma!
Jag vill inte att det byggs här uppe, utan jag som vi andra här vill att våra djur och vi själva ska få ha
lugn och ro. (Anledningen till varför vi valt att bosätta oss just här!) Om somrarna är det tillräckligt
med spring här ändå. Vore förskräckligt bygga bostäder i denna vackra natur vi har utanför huset.”
”Jag har nu granskat den digitala kartan och läst översiktsplanen, dock framgår det inte vad som är
tänkt med ’utredningsområde tätort’ i Surte, norr om fågeldammarna. Jag som är markägare inom
utredningsområdet har ej för avsikt att upplåta mark, och jag vet att mina grannar har liknande
uppfattning. Kvar är alltså Kommunens egen mark vilket dessvärre är mycket sämre placerat än våra
marker med avseende på ’Hälsa och säkerhet’ samt ’Natur- och kulturmiljövärden’.”
”Jag ogillar planen att skapa ett förtätningsområde mellan fågeldammarna och vallarna i Surte. Jag
tror att det hade varit negativt för samhället i stort och framför allt för naturområdena.”
Kommentar: Utredningsområdet minskas. Det behöver också förtydligas att privatägd mark som
pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om
markägaren så vill kan det prövas inom ramen för översiktsplanens intentioner.
”Jag vill bara säga att som Surtebo så ser jag med glädje att en förhoppning finns om att även bygga
mer här i Surte! Jag säger JA!”
Kommentar: Noteras

Utvecklingsområde verksamheter Bohus

Miljöenheten Ale:
Utpekat nytt område för verksamheter har i norra delen kvar naturliga strandkanter mot Göta
älv. På andra sträckor längs älven har de naturliga stränderna till stor del försvunnit på grund
av strandskoningar. Att ytterligare påverka de naturliga strandkanterna vid Göta älv är
sannolikt inte förenligt med miljökvalitetsnormen för Göta älv, med strandskyddet, med
riksintresset för naturvård eller med tänkt vattenskyddsområde. Skredrisk och
översvämningsrisk är också stor längs älven.
Kommentar: Verksamhetsområdet är redan ianspråktaget, detaljplan saknas.
NÖDINGE
Länsstyrelsen:
I södra delen av Nödinge planerar kommunen för två utvecklingsområden av tätorten. Båda dessa
områden ligger delvis inom riksintresse för naturvård. Ett av områdena ligger också inom riksintresse
för friluftsliv. I granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplan för Nödinge gjorde
Länsstyrelsen bedömningen att det finns goda förutsättningar att riksintressena tillgodoses om de
riktlinjer och rekommendationer som finns i fördjupning av översiktsplanen följs i kommande
detaljplanering. Samtidigt som det konstaterades behov av ytterligare utredningar av naturvärdena.
I översiktsplanen lägger nu kommunen till utvecklingsområden för bostäder i Hållsdammsbäckens
dalgång, som är av riksintresse för naturvård, där fördjupning av översiktsplan föreslog oförändrad
markanvändning. Det ökar påfrestningen på miljön kring Hållsdammsbäcken. Kommunen behöver
visa att det inte påverkar möjligheterna att tillgodoseriksintressena på platsen.
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Kommentar: Utvecklingsområde vid Backa Stenkil minskas så att intrånget i riksintresset undviks.
Utvecklingsområde vid Hållsdammsbäcken justeras så att riksintresse för naturvård och strandskydd
inte påverkas. I text förtydligas intentionerna om att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt
med försiktig förtätning utefter Bräckans väg respektive Granåsvägen.
Synpunkter från enskilda:
”Bygg rejäla 4-6 vånings bostadshus: A.på Lidl-ytan, B.på södra delen (STC/pizzerian). Med plats för
kommersiella aktörer i bottenplan. Samt på berget bakom Kulturrum-komplexet, samt söder- och
norrut hur mycket som helst där plats finns/skapas.”
Kommentar: Noteras
”De centrala delarna av Nödinge har stora möjligheter att utvecklas en attraktiv kärna. Bygg ut
centrum från Backavägen i söder till Norra Kilandavägen i norr samt österut till Joel i svängen. Bygg
om klöverstigen till kvarterstad. Nödinge och Södra Nol borde byggas ihop. Området öster om
Golfbanan kan byggas ut till Dammekärr. Ale Höjd och området runt vimmersjön borde också
bebyggas.”
Kommentar: Noteras
”När det gäller att utveckla Nödinge centrum så är det en fin tanke, dvs att det skall bli någon form av
affärscentrum men med tanke på Kongahälla center och närheten till Bäckebol så kommer det att
vara svårt att få dit affärer. Redan nu så flyttar många affärer och i och med covid har många blivit
vana vid att handla på nätet vilket bara kommer utvecklas i framtiden. Att ha ett stort parkeringshus
nere vid torget kommer göra att det blir en mörk och skygg plats. Inte säker eller särskilt trevlig.”
Kommentar: Noteras

Utredningsområde Hållsdammsbäcken

Naturskyddsföreningen:
” För Hållsdammsbäcken dalgång kommenteras att ”södra halvan av området är av riksintresse för
friluftsliv och vattendraget är av riksintresse för naturvård. Området används i hög grad som
närrekreationsområde och är mycket naturskönt. Naturskyddsföreningen menar att detta område
endast tål en viss förtätning av bostäder på utvalda platser och inte i de södra delarna.”
Kommentar: Utvecklingsområde vid Hållsdammsbäcken justeras så att riksintresse för naturvård och
strandskydd inte påverkas. Tanken är att utredning får visa om och hur det är möjligt med försiktig
förtätning i området. Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av
kommunens intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och
utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
44 likalydande yttranden med sammanlagt 115 underskrifter har inkommit. Yttrandet redovisas
förkortat:
”Undertecknade som är boende, markägare, verksamma och dessutom engagerade för framtiden
gällande området Bräckans väg och Granåsvägen vill framföra följande.
Området klassificeras i förslaget till ÖP som utvecklingsområde för tätort vilket troligen innebär
omfattande bostadsbebyggelse.
Vi föreslår istället att området och hela Hållsdammsbäckens dalgång (kallad Nödinge dala)
klassificeras som tätortsnära kultur- natur- och rekreationsområde i småskaligt jordbrukslandskap
När Nödinges befolkning växer med nya bostäder krävs samtidigt, för att skapa ett bra och attraktivt
samhälle, att tätortsnära grönområden finns avsatta för nuvarande och kommande befolkning.
Dalgången är enligt oss ett mycket lämpligt tätortsnära grönområde som kan utvecklas ytterligare
med rätt åtgärder i form av utökat djurbete och ökad tillgänglighet t.ex. genom en promenadstig.
Dalgången kan dessutom utgöra en grön korridor och förbindelselänk mellan samhället Nödinge och
Dammekärrs- och Vättlefjällsområdet.”
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Kommentar: Synpunkten noteras. Avsikten med utredningsområde Hållsdammsbäcken är att
undersöka om det finns möjlighet till försiktig förtätning utefter Bräckans väg och Granåsvägen.

Utvecklingsområde Backa, Nödinge

Naturskyddsföreningen:
Gällande utvecklings-område tätort Lahallsåsen menar föreningen att jordbruksmark inte ska
exploateras och att bokskogen och de höjder som har fina utblickar ut mot älven inte ska bebyggas
utan istället pekas ut som närrekreationsområde (tätortsnära natur).
Kommentar: Detaljplanearbete pågår. Ett planförslag var på samråd 2016. Planarbetet var under en
tid vilande men är nu återupptaget.
Synpunkter från enskilda:
”Utbyggnaden av området vid Backa säteri både där drivingrangen ligger idag och bort mot
Vikadamm anser jag är helt felplanerad med tanke på vilken bebyggelse som behövs i Nödinge. När
Nödinge utvidgades förra gången så byggdes bostäder vid Backa säteri där de som planerade trodde
att pensionärer/golfare skulle flytta in vilket missbedömdes och det istället till största delen flyttade
in barnfamiljer vilket ledde till att det saknades förskolor.”
Kommentar: Detaljplanearbete pågår. Ett planförslag var på samråd 2016. Planarbetet var under en
tid vilande men är nu återupptaget.

Inre bilväg

”En ny inre bilväg mellan Nödinge och Nol planeras för att ge säkrare skolväg. I dag finns en bra GCbana där ny väg planeras samt Alevägen som lokal bilväg. Jag förstår inte hur en ny bilväg ger en
säkrare skolväg. Det är väl bättre med en GC-bana som oskyddade trafikanter kan använda?”
Kommentar: Vägreservatet flyttas österut.
NOL
Länsstyrelsen:
I översiktsplanen föreslår kommunen en ny broförbindelse norr om Nol för att på sikt ersätta
Jordfallsbron. Det finns behov av framtida nya broförbindelser över Göta Älv. Än så länge har inga
åtgärdsvalsstudier eller fördjupade utredningar genomförts. En ny förbindelse över Göta Älv med
anslutande vägar i ett läge norr om Nol berör många olika värden, däribland riksintressen och det
finns risk för skada på riksintressena.
Kommunen redovisar ett läge för ny bro över Göta Älv. Som nämns ovan har ännu inga
åtgärdsvalsstudier eller andra utredningar gjorts än, men det behöver redan nu framgå av
översiktsplanen att riksintresset för kommunikationer, sjöfart, berörs av ny bro.
Kommentar: Kommunen är medveten om att en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) behöver genomföras innan
läge för ny broförbindelse kan fastslås. I ÅVS för Bohusmotet som togs fram 2018/2019 står att Ale
kommun och Kungälvs kommun behöver spela in ytterligare älvförbindelse till VGR.
Utredningsområdet som redovisas i översiktsplanen är ett läge som Ale kommun och Kungälvs
kommun gemensamt ser som intressant. En ÅVS eller fördjupad utredning får sedan ta ställning till
om utpekat läge för bro är aktuellt eller ej. I detta arbete tas hänsyn till riksintresset för
kommunikationer, sjöfart.
Synpunkter från enskilda:
”Området öster om Nol, Brandsbobergen, borde byggas ut och upp längs Alingsåsvägen till
Hältorpssjön. Tudorområdet borde bebyggas och bli en del av Nol centrum. Det kan även förtätas
bland punkthusen med nya byggnader så att även det området blir en del av Nol centrum.”
Kommentar: Noteras. Brandsboberget är utpekat som utredningsområde tätort. Detaljplanearbete
pågår för Tudorområdet.
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”Vi vill också ifrågasätta varför norra "Sagoskogen", precis söder om Nol IP inte finns med som
tätortsnära natur i "Pågående markanvändning"? Det är ju trots allt en fin ingång till skogen och
kommer man norrifrån är det där man startar sin promenad/löp- eller cykeltur. Nolbarnen leker i
hela skogen, bygger kojor och cyklar etc. Genom att inte ta med det under rubriken "Pågående
Markanvändning" kan man istället ta med den delen av skogen som "Utredningsområde tätort" vilket vi anser grundar sig på en felaktig bild.
Kommentar: Karta justeras.
I visionen för andra orter med småbåtshamn, såsom Bohus och Surte, står det inskrivet att den skall
utvecklas och närheten/tillgänglighet till Göta Älv - varför kan inte detta göras någonstans i Nols
närhet?
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Varför måste Ale och Nol till varje pris växa, satsa på det kommunen har - fin natur och gör den
tillgänglig för de boende, det är därför man lockas av att bo här. Vår tolkning av Nols del av
översiktsplanen är tyvärr att bara för det inte finns några i dagsläget utmarkerade
rekreationsområden/friluftsanläggningar så kan det som finns och används utredas och byggas bort.
Kommentar: Noteras
Och när ni bygger, bygg hus som folk väljer att bo i av mer än ekonomiska skäl, inte vita, täta lådor. Vi
tycker att områden som Kärrvägen (radhus) och punkthusen i Nol med stora gröna ytor mellan husen
och inga bilar är ett föredöme (även om de börjar bli gamla). Förtäta försiktigt, ju fler man blir desto
fler "mellanytor" behövs.”
Kommentar: Noteras

Utredningsområde Brandsbobergen

Naturskyddsföreningen:
Gällande utredningsområde för Brandsbobergen påpekar Naturskyddsföreningen bland annat att
detta används som närrekreationsområde, att bebyggelse bör placeras i mindre områden med
mellanliggande närrekreationsområden och att miljöer med förhöjda naturvärden bör sparas.
Kommentar: Noteras
Företagarna Ale:
Översiktsplanens intentioner visar att Nödinge och Nol kommer att växa samman, även Alafors
kommer att bli en del av detta sammanlänkade område. För att detta ska bli verklighet behöver Ale
kommun bidra genom att anlägga de stora stråken av infrastruktur. Det skulle visa vägen för övriga
aktörer på marknaden. Ett av de viktigaste områdena i kopplingen mellan Nödinge-Nol och även
Alafors är Brandsbobergen. Detta är sedan länge ett utpekat område för bostadsexploatering och
borde definitivt följas upp. Initialt kommer det innebära höga exploateringskostnader varför det är
viktigt att kommunen går i fronten. Senare kommer intäkter från markförsäljning och
anslutningsavgifter till VA-system att ge kommunen återbäring, inte minst genom fler skattebetalare.
Kommentar: Noteras
Synpunkter från enskilda:
” Hur kommer det sig att man fortfarande envisas med att titta på Bransbobergen i ett stråk ner mot
Nödinge för bebyggelse när den utredning som gjordes (för nu många år sedan) tydligt pekar på att
det inte går att få ekonomisk bärighet i ett sådant projekt.”
”Att bygga bostäder i skogen där folk tar dagliga promenader blir otrevligt. Att det dessutom är
dyrare än att bygga på andra ställen är ju lite tråkigt. Ingen människa vill ha hus för de fina stigarna i
Nol finns. Bygg vad ni vill vid gamla Tudor men låt skogen vara. Tack.”
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”Jag noterar också att man planera utredning och exploatering i området längs berget mellan
Nödinge och Alafors, vilket inte går ihop med en önskan om att bevara naturområden. Man bör med
fördel fokusera på bebyggelse i områden som inte gör att ytan av skog och natur minskas. ”
”Att bebygga bergskanten mellan Alafors och Nödinge kommer bli dyrt och kommer att leda till stora
ingrepp på den stadsnära skogen i både Alafors, Nol och Nödinge. Frågan är om det blir ekonomiskt
lönsamt även utan att beakta de andra värdena? Det ska göras varsamt står det i översiktsplanen
men ingen bebyggelse där kan göras obemärkt. Terrängen är bergig och svårtillgänglig och stora
maskiner måste bereda väg för att bland annat installera vatten och avlopp och vägar. Det kommer
innebära att ekosystemen, djuren, insekterna, träden, örterna och berget kommer att påverkas och
många arter kommer att förlora sina hem. Människor som dagligen går där kommer förlora sin
skogspromenad och det kommer uppröra många Alebor.”
”Jag tycker att det är underligt att Brandsbobergen och skogen i Nol utreds som alternativ för tätort.
Det är väl ändå närheten till skog och natur som är det fina med Nol. Allmänhetens naturintresse
ökar tydligt för varje år enligt flera undersökningar och fler vill spendera mer tid i naturen.”
”Tycker absolut att Nol kan bebyggas till viss del med nya bostäder. Dock vill jag påpeka att många
Nolbor just väljer Nol för närheten till naturen samt lagom avstånd till Göteborg. Det inrutade
området som ev utreds för bostäder är ett otroligt vackert naturområde med stigar och vägar högt
upp på berget. Här finns den gamla gruvan och man kan även se snäckskal på sina ställen (havs
snäckor). Enormt trist om detta område skulle försvinna.”
”Jag tycker att Brandsboberget ska få vara obebyggt, det har stora naturvärden för oss som bor i Nol.
Det betyder väldigt mycket att kunna ta sej till skogen utan att behöva ta bilen. Vi är många, många
som promenerar, joggar, rastar hundar, plockar svamp och bär. De flesta barnen här i Nol har varit på
äventyr i skogen, alla har väl varit vid gruvan, eller hur? Snälla, bygg inte sönder vår skog.”
”Att förstöra området längs Lunnavägen och Brandsbobergen med industri och bebyggelse låter som
en bedrövlig idé med tanke på hur viktigt rekreationsområde det är för de som bor i området.”
”Jag vill ha kvar den fina naturen i Nol!”
” Ale kommun fortsätter att mot invånarnas vilja omvandla vårt gröna Ale till en stark del av
Göteborg, dvs betongförort med höghus. Varför skall vi få det sämre bara för att stadsplanerare och
arkitekter skall ha att göra? Allt bygger på en föråldrad syn om evig tillväxt, vilket Greta
Thunberg påpekat. Med hjälp av ord som förtätning, utveckling osv lurar ni folk, då det i själva verket
gäller överexploatering! How dare you? Sluta omedelbart att aktivt locka hit folk utifrån, och bryt
upp planen med bebyggelse Nödinge - Nol med 50 procent gröna områden.”
Kommentar: Noteras. Utredning får visa om och i vilken omfattning utbyggnad är möjlig.
”En annan synpunkt är att Kärrvägen och punkthusen redan har problem med att det är byggt på lera
med mycket vatten i marken. Skulle inte avverkningen av skogen och byggande av bostäder på
berget orsaka ytterligare avrinning ner i dalen och öka problemen med vatten i marken?”
Kommentar: Noteras. Dagvattenproblematiken i Nol är känd och måste utredas inför detaljplanering.

Broläge

Trafikverket:
I översiktsplanen finns ett utredningsområde för en ny broförbindelse över Göta Älv utpekat.
Trafikverket är eniga med kommunen om att det finns behov av en eller flera nya framtida
broförbindelser. Trafikverket har i nuläget inte genomfört någon utredning eller åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) över nya älvförbindelser, vare sig söder eller norr om den befintliga Jordfallsbron. Trafikverket
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kan därmed inte ta ställning till föreslaget broläge förrän en fördjupad utredning eller ÅVS har tagits
fram av Trafikverket.
Sverigedemokraterna:
Har kontakt och samråd skett med Trafikverket? Vi ser stor risk att stora områden beläggs med
byggförbud och utvecklingsförbud. Vad händer vid ett eventuellt nytt broläge med det gamla
broläget? Dagens broläge fungerar mycket väl för alla de som pendlar ut på Hisingen samt alla
transporter som kommer norrifrån via E45 och ska vidare ned till Göteborgs hamn. För dessa är det
befintliga broläget mer fördelaktigt.
Svenska stenhus:
Endast ett läge är markerat som utredningsområde för broläge, alternativa förslag behöver tas fram.
Kommunal mark inom detaljplan för Osbacken bör reserveras för att ha rådighet att möjliggöra ett
alternativt broläge. Ett broläge vid Osbacken kan anslutas högt på berg, likt Angeredsbron, vilket kan
vara positivt då det inte behövs långa ”påkörningsramper” som kan vara svåra att få plats med vid
Nolmotet om man tänker sig en högbro som skulle underlätta för sjöfarten.
Synpunkter från enskilda:
”Borde inte utredningsområdet för den tänkta nya broförbindelsen till Kungälv utökas norrut. På så
vis kanske man slipper gräva mer i kända fornlämningar och kan ta avstamp i berget vi gamla
Arlavillan för att lättare få höjd över järnvägen.”
”Placeringen av ny älvöverfart måste förankras med Kungälvs kommun innan den läggs in i ÖP. I
dagsläget har inte Kungälvs kommun återkopplat var dom önskar se en ny överfart.”
”Ny bro – utred först vilken trafik man räknar med skall använda en ny älvförbindelse innan man
målar in sig i ett hörn med avseende på placering av nämnda förbindelse. Skall bron avlasta
Jordfallsbron för trafik till /från Hisingen och Göteborg så bygg den nya bron när nuvarande bro. Skall
bron avlasta trafik från Norge till Jönköping, placera förbindelsen där den är mest effektiv.”
Kommentar: Kungälv och Ale kommuner har fått i uppdrag av Trafikverket i ÅVS Jordfallsbron att
enas om ett lämpligt läge för ny förbindelse över Göta älv. Kommunerna är överens om att ett läge
kan utredas i höjd med Nol och Diseröd. Nästa steg i processen är att förorda att förbindelsen utreds
ytterligare för nominering till nationell plan.
Älvängens företagarförening:
Om 20-25 år ska en ny bro mellan Nol och Diseröd byggas. Det är Ale och Kungälvs kommun
överens om. Det är ett sätt att binda samman E6 med E45 och slutligen E20 (Alingsås). Vi vill
uppmärksamma att det finns ett starkt behov av att snabbutreda hur trafiken ska ledas från E45
till E20. Det kommer att skapa nya möjligheter för planering av verksamhetsmark och detaljplaner
för bostäder. Vi tror inte att trafiken kan matas genom Alafors eller via förbifart Älvängen. Det lutar
snarare att förorda ett alternativ norr om Älvängen.
Företagarna Ale:
Ale och Kungälvs kommun har kommit överens om en ny tänkbar broförbindelse mellan Nol och
Diseröd. Vilka andra alternativ har diskuterats? Om inte, föreslår vi att kommunen reserverar mark
för vidare utredning. Nya bron ska koppla samman E6 med E45 och vidare till E20 i Alingsås.
Vägkorridoren mellan E45 och E20 måste därför skyndsamt utredas och läggas fast. Det är ett stort
infrastrukturprojekt som skapar både möjligheter och begränsningar i utbyggnaden av Ale kommun.
Vi förordar en koppling mot E20 norr om Älvängen. Det är viktigt att såväl Alafors som Älvängen inte
splittras av en tung trafikled. Det är mest logiskt att leda trafiken från E45 via Skepplandamotet.
Kommentar: En övergripande trafikstrategi planeras. Denna får visa lämplig vägdragning.
Centerpartiet:
I texten anges ”En ny broförbindelse över älven pekas ut norr om orten för att ersätta Jordfallsbron”.
Bättre att formulera som att den framtida bron kan antas komplettera/avlasta Jordfallsbron för att
tydliggöra att broläget vid Bohus även framgent anses som strategiskt.
Socialdemokraterna:
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I texten under Nol beskrivs också ett nytt brofäste för att ersätta Jordfallsbron. Detta bör ändras till
en skrivning om att komplettera den befintliga bron för att inte orsaka tveksamhet.
Kommentar: Texten ändras.
ALAFORS
Länsstyrelsen:
I norra delen av Alafors, väster om väg E45, föreslår kommunen ett utredningsområde för
verksamheter inom område av riksintresse förbåde friluftsliv och naturvård. Bebyggelse i detta
relativt orörda landskapsparti riskerar att få betydande konsekvenser för landskapsbilden och värden
i riksintressena. Kommunen måste visa att det går att genomföra förslaget utan att skada
riksintressena på ett påtagligt sätt.
Kommentar: Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens
intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
Tycker det är tråkig framtid ni planerar. Måste man bygga på vad enda tom fläck som finns i Ale
Kommun. Varför man bor till exempel i Alafors det är för att man vill bo på landet och känna lugnet.
Men vi som bor här känner att vi måste flytta här ifrån då det kommer att försvinna ju mer ni bygger.
Vi kommer att få mycket mer trafik som åker fram och tillbaka då det inte finns någon som helst
service, man måste ta sig ifrån Alafors för att bara kunna handla lite.
Kommentar: Noteras
”Alafors bör byggas ut västerut till tåget samt norrut ihop med Älvängen. Området vid Solgården och
fabrikerna bör byggas ut som ett centrum.”
Kommentar: Noteras
”Ett lite större område som kan länka samman ”ALE HÖJD” och ”BRANDSBOBERGEN”. I väster har
området fin utsikt över Götaälvdalen. Direkt österut ligger små tjärnar som kan (efter restaurering)
utgöra trevliga strövområden för framtida boende i området. I söder kan området utgöra en
utökning av ”Ale höjd”.
Kommentar: Noteras

Utrednings-/Utvecklingsområden Häljered och Osbacken

Naturskyddsföreningen:
Föreningen anser att verksamhetsområde mot Äskekärrsängarna är olämpligt och skulle påverka
landskapsbilden mycket negativt och att miljön i dag upplevs som förhållandevis tyst och
oexploaterad. Vidare att ”utredningsområdet för verksamheter som föreslås vid Vikingagården i
Helgered borde förbli tätortsnära natur ihop med Ranneberget. Eventuella verksamheter får inte
äventyra naturvärdena i området.”
Kommentar: Noteras. Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av
kommunens intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och
utvecklingsområden.
Företagarna Ale:
Det råder fortfarande brist på byggklar verksamhetsmark i Ale, men i förslaget till ny översiktsplan
har några nya områden pekats ut. Ett av dem är marken norr om Osbacken i Alafors. Det har ett
strategiskt läge nära ett trafikmot längs E45. Här finns goda förutsättningar att locka till
nyetableringar, men vi tror att det förutsätter att kommunen tar initiativ. Spräng ner en del av
berget, dra fram nödvändig infrastruktur med vatten, avlopp och bredband. Visa att här är det fritt
fram att etablera.
Kommentar: Noteras
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Synpunkter från enskilda:
”Områden som är tänkta för industri både Osbacken och området mellan Alafors och Älvängen efter
Alebacken mot Älvängen tänker jag skulle vara mycket mer attraktiva för bostäder. Marken är plan
och lättåtkomlig och det skulle också binda ihop Alafors med Älvängen så att man återigen kunde ha
en bra kommunikation med buss mellan orterna. Dessutom skulle man skapa attraktiva boenden
med närhet till Furulunds friluftsområde, att ha nära till stadsnära skog är något som människor
uppskattar med Ale och gör att de vill söka sitt boende här.”
Kommentar: Noteras
STARRKÄRR, KILANDA OCH RYD
Synpunkter från enskilda:
”Bygg ihop Starrkärr med Älvängen samt Kilanda och Sannum som mindre orter.”
Kommentar: Noteras

Förtätningsområde Kilanda

Svenska Kraftnät:
Svenska kraftnät tar hänsyn till magnetfältsexponering vid byggnation av kraftledningar
i närheten av bostadsbebyggelse, förskolor och skolor i enlighet med ansvariga myndigheters
rekommendationer och anser att kommunen bör ta motsvarande hänsyn vid planläggning och
lovgivning i närheten av kraftledningar. Området öster om Kilanda utpekas som förtätningsområde i
planen och ligger i direkt anslutning till en av Svenska kraftnäts ledningar. Svenska kraftnät anser mot
bakgrund av vad som anges ovan att det är olämpligt att planera för bostäder, förskolor och skolor i
detta område.
Sverigedemokraterna:
Ett markområde i Kilanda markeras som förtätningsområdet på åkermark. Markägarna är mycket
fundersamma över kommunens agerande och har inte för avsikt att förtäta. Detta område ska tas
bort som förtätningsområde i översiktsplanen.
Synpunkter från enskilda:
”Jordbruksmarken och lövskogen i Kilanda runt den gamla skolan och kyrkan bör skyddas helt mot ny
bebyggelse. Området har ett stort kulturhistoriskt värde och ev nya hus behöver smälta in med äldre
byggnadsstil och givetvis endast trähus. Viss förtätning med nya bostadshus kan tillåtas i skogskanter
och på områden bestående av berg eller på igenväxta markområden. Bybildningen i Kollanda kan
också förstärkas genom att tillåta nybyggnation så att underlaget för busstrafiken också blir högre.”
”I det markerade området i Kilanda utgörs det av produktiv åkermark samt kulturlandskap runt
Kyrkan och Kvarnen. Utöver detta går det en Kraftledning 400 000 kgv över det tänkta området.”
”Området Kilanda-Hult är med i ÖP som ett förtätningsområde eller utvecklingsområde för
byggnation av nya bostäder. Området som beskrivs är idag sammanhängande brukningsvärd
jordbruksmark som brukas och avses att brukas även framöver i småskaligt jordbruk. Marken tillhör
vår släkt och markägaren är varken informerad eller intresserad av att sälja för exploatering.”
”I samrådshandlingen för Öp 2021 för Ale kommun finns det en vision om att hela den jordbruksmark
som är i Kilanda hult 1:2s ägor, skall exploateras av bebyggelse, som en del av förtätningsområde.
Kilanda Hult 1:2s Jordbruksmark brukas idag och skall även så göras i oöverskådlig framtid. Detta
betyder att exploatering av jordbruksmarken inte är möjlig att genomföra. Kilanda Hult 1:2s
jordbruksmark skall anses ha ett högt och kanske tom mycket högt brukningsvärde. Lerhalten och
mängden matjord är riklig (SGUS Jordartskarta) på hela den del av jordbruksmarken som Ale
kommun avser använda som förtätningsområde. Biotopsskyddade vattendrag genomlöper marken.
Biotopsskyddade stenmurar finns. Dessa omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 §
miljöbalken (SFS 1998:808), vilket förtydligas i 5 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken
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(SFS 1998:1252). Detta medför att vattendrag och stenmurar inte får skadas, kulverteras, grävas om,
tas bort eller täckas över i samband med byggnation.”
Kommentar: Det föreslagna förtätningsområdet I Kilanda utgår.
”… markerat hela vår åkermark som ett förtätningsområde. Vi har inga planer på att frivilligt släppa
ifrån oss den marken.”
Kommentar: Hela det i samrådsförslaget utpekade området i Kilanda utgår. Det behöver också
förtydligas att privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett krav på att
marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.
ÄLVÄNGEN
Länsstyrelsen:
I nordvästra delen av Älvängen, mellan väg E45 och järnvägen, föreslår kommunen två
verksamhetsområden inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Delar av områdena
ligger också inom strandskydd. Båda riksintressena är kopplade till de värden som Grönån med
strandzon har. Kommunen måste visa på att det som kommunen föreslår inte ger påtaglig skada på
riksintressena.
Även inom utredningsområdet för verksamheter direkt sydväst om tätorten finns höga naturvärden.
Kommunen behöver visa på att detär möjligt att genomföra förslaget utan att på ett påtagligt sätt
skadariksintressena för naturvård och friluftsliv.
Kommentar: Ett av områdena nordväst om Älvängen föreslås utgå och det andra utredningsområdet
föreslås minskas, skyddszon till Grönån säkerställs i samband med detaljplaneprövning och då ska
också krav ställas på att tillgängliggöra friluftlivet. Föreslagen etablering är viktig av
sysselsättningsskäl, då den kan innebära ca 350 nya arbetstillfällen. Lokaliseringen intill E45 är positiv
för verksamheten. Utredningsområdet sydväst om Älvängen tas bort i markanvändningskartan.
Fördjupad studie genomförs innan området eventuellt föreslås i senare översiktsplanering.
Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens intentioner
för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
Bygg ut Älvängen söderut ihop med Alafors samt norrut ihop med Skepplanda. Vägarna och garagen i
maden-Olof Persgården bör byggas om till parkering under mark så att området kan bebyggas med
lägenhetshus. Älvängen borde byggas ut från Ranneberget i söder till paradiset i norr.
”Småstadskaraktären förstärks med delvis nya inslag. Koloniträdgård, båtangöringsbrygga centralt
och fritidsfiske. Vid Carlmarks gamla brygga skapas möjlighet för fritidsbåtar att tillfälligt angöra.
Nära Grönån mynning skapas möjlighet att anlägga kolonilotter nära vatten. Längs Göta Älv fullföljs
skapandet av bra möjligheter till fritidsfiske. Fler bryggor i strandkanten. Möjlighet till båthus m.m.”
Kommentar: Synpunkterna förmedlas till Sektor samhällsbyggnad där arbete med fördjupad
översiktsplan för Älvängen pågår.
”Utbyggnad i Kronogården stärker tillväxten i Älvängen och Ale kommun. Starrkärrsvägen är under
vissa tider hårt trafikbelastad, andra tider på dygnet är det lågtrafik. En trafikutredning bör
genomföras. Bygga ut antal körfält på någon kortare sträcka?”
Kommentar: En trafikutredning kommer att genomföras inom ramen för arbetet med fördjupad
översiktsplan för Älvängen.

Utvecklingsområde Älvängen

Moderaterna:
Vi är öppna för att utvidga "området öster om Maden" fram till Torp och Utby.
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Vi är öppna för att utveckla området mellan Skönningared och Emmylund i anslutning till förbifart
Älvängen och motet vid 45an.
Vi är öppna för att utveckla området från motorbanan till Starrkärrsvägen (utmed förbifart Älvängen)
Kommentar: Synpunkten noteras.
Synpunkter från enskilda:
”… önskemål äldreboende Bovieran på marken Högstorp 1:8. Vi har även önskemål om ett nytt
badpalats typ Lerum som skulle kunna ligga i centrala Älvängen.”
Kommentar: Den berörda fastigheten liksom centrala Älvängen ingår i det område som omfattas av
det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen.
” Jag måste uttrycka min oro över att man vill sabotera hela paradisområdet i Älvängen. Ett ställe där
flera hästgårdar finns, unga som gamla som njuter av naturen. Detta vill man göra om till ett
bostadsområde?”
” Charmen med Älvängen ligger just i närheten till naturen. När ni nu planerar att bebygga
Paradisområdet och även skogsområden mellan Torp och Kronogården/Maden så tar ni bort allting
som gör Älvängen till det som samhället är idag. ”
” Vi vill framföra några synpunkter gällande den nya Översiktsplanen. Den som berör Paradiset,
Älvängen;
--ur rekreationssynpunkt är det här området viktigt för Älvängenbornas livsstil, då många joggar,
promenerar, rider och cyklar i detta område.
--på vår äga [ ] finns två dammar med stora naturvärden som vi värnar mycket om. Vi ser till att de är
i naturligt skick då de innehåller flera typer av groddjur som exempelvis stor och liten
vattensalamander och åkergroda och padda. Vi vill värna om detta område och motsätter oss en
storskalig bebyggelse och större genomfartsvägar, då detta är ett av Älvängens sista närliggande
strövområden.”
”Fattar inte hur ni tänker angående Älvängen. Vart skall alla djur ta vägen. Här finns natur som måste
finnas för allt mellan småfåglar och hästar.”
”Kände att jag var tvungen att skicka in till er och förmedla vad jag och många med mig i Älvängen
känner. Jag är bosatt i Knaptorp och fick se att vårat område fanns med i planerna. Mycket skog som
var en av de största anledningarna till att vi flyttade till området skulle röjas för att kunna bygga fler
hus. Både i och kring Solhöjdsvägen och även mot paradiset och den fina paradisbanan. Vart skall vi
då ta vägen med våra barn för att lära oss djur och natur eller varför inte kunna ta en picknick utan
att behöva ta bilen?”
”Det "förtätningsområde" som ni har ritat ut som sträcker sig mot Knaptorp / Nordmarken och som
omfattar Knaptorp 1:49 motsäger vi oss. Vi vill inte att detta område skall bebyggas. Vi tänker
fortsätta bevara och vårda de naturvärden som finns i detta område.”
”Vi är för förtätning av bebyggelsen nord-öst om Älvängen.”
”Att bygga i paradisområdet är helt galet. Ska den samhällsnära skogen skövlas, så det ni lockar hit
folk med försvinner? Skogen där är dessutom otroligt fin. Vägfrågan därifrån måste lösas(och byggas)
INNAN ni bygger.”
”Jag tycker att man nu när förbifart Älvängen ska byggas borde planera för bostäder norr om vägen i
den sydligaste delen av Älvängen. Att man också bygger ut Älvängen till Torp och Alafors samt att

32(88)

13 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning - KS2021/0350-10 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning : Samråds redogörelse Ale ÖP.pdf

man eventuellt bygger en väg mellan Förbifart Älvängen och Alingsåsvägen som då fortsätter på den
nya vägen öster om Nol och då bildar en ny led mellan Älvängen och Nödinge.”
”Ale håller på att se över alla tätortsgränserna i kommunen och i Älvängen ser kommunen det
naturligt att ta med Starrkärrsvägen upp till cirkulationen vid Kronaskolan. Trafikverket vill inte utöka
utan vill att hela Starrkärrsvägen läggs som en korridor utanför tätortsgränsen.”
Starrkärrsvägen, enda till- och utfart för Kronogården, som skär tvärs igenom ett tätt villaområde,
beskrivs som en korridor utanför tätortsgränsen!”
De senaste sju åren har närboende vid Starrkärrsvägen arbetat, delvis tillsammans med
representanter för Ale kommun, med förslag till lösningar av situationen vid Starrkärrsvägen. Av
dessa förslag har samtliga tillbakavisats av Trafikverket!”
Kommentar: Synpunkterna förmedlas till Sektor samhällsbyggnad där arbete med fördjupad
översiktsplan för Älvängen pågår.

Förbifart Älvängen

Trafikverket:
I arbetet med att utreda förutsättningar för förbifart Älvängen bör Ale kommun ta med sig frågan om
väghållarskap. Om förbifarten ska vara kommunal är det för Trafikverket viktigt att en trafikutredning
tas fram i det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Älvängen. Trafikutredningen bör
utreda bland annat hur förbifarten kan anslutas till omkringliggande statliga vägar, förväntade
trafikmängder samt hur fordonsrörelserna fördelas.
Om förbifarten ska vara statlig ser processen annorlunda ut, då åtgärder på den statliga
infrastrukturen behöver föregås av en ÅVS som visar på vilka åtgärder som är nödvändiga.
Liberalerna:
Liberalerna anser att den föreslagna sträckningen inte är genomtänkt. Dels tas mycket värdefull
rekreationsmark i anspråk och dels kan syftet ifrågasättas då sträckningen inte medger någon direkt
anslutning till E45 samt passerar befintlig bebyggelse kring Maden och Olof Persgården.
Älvängens företagarförening:
En ringled öster om samhället är ett måste och av högsta prioritet för att inte bromsa
bostadsexploateringen och hålla tillbaka detaljplaner. Vi föreslår att förbifarten läggs så långt
österut som möjligt i den planerade vägkorridoren. På så vis håller vi ihop ett mer samlat Älvängen
och tar oss runt flera geografiska och topografiska utmaningar. När förbifartens exakta läge är
beslutat kan också detaljplanen för Paradisområdet aktualiseras och antas.
Sammanfattningsvis ser vi stora möjligheter för Älvängen att utvecklas inom ramen för den
föreslagna översiktsplanen. Med en ringled runt samhället skapas förutsättningar för Älvängen att
utvecklas till en attraktiv småstad - och förbli en tydlig centralort i Ale kommun.
Ambjörnssons Mekaniska:
Som ägare till fastigheten Paradiset fastighetsbeteckning Ale Starrkärr 4:12 o 1:33, är vi djupt oroade
om kommunens förslag gällande vägalternativ skulle förverkligas. Då vår verksamhet tidigare låg i
södra industriområdet med RV 45 på ena sidan och järnvägen på andra utsattes vi av både buller o
vibrationer som påverkade slutresultatet. Situationen var ohållbar varför vi diskuterade med
företrädare för kommunen o fick rådet att leta efter en nerlagd gård så skulle man hjälpa till o
underlätta godkännande av etablering.
Vår verksamhet är beroende av en lugn o vibrationsfri miljö då vi tillverkar bla kontrollutrustning till
röntgenapparater, för mammografi där vi utvecklat en detalj som blivit världsstandard och vi
tillverkat sedan 1992. Vi har sedan 17 år vidareutvecklat förslutningsutrustning till bryggerinäringen
där vi nu är en av de största tillverkarna i Europa o våra produkter används i ca 60-70 länder världen
över.
Vår plan för framtiden är att företaget drivs vidare av nästa generation som deltagit i
verkstadsarbetet i 15 år och nu under pandemin genomgår vidareutbildning för att möta förväntad
orderingång med ökade kunskaper och på sikt även sysselsätta fler personer.
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Vi har upplåtit mark till säkra ridvägar vilka kommer påverkas negativt av kommande planer. En stor
mängd boende i Kronogården o nya Svenstorpsområdet promenerar, vallar hundar, löptränar o
cyklar i området o byggs sedan Paradisområdet kommer ännu fler att behöva ett grönområde nära
boendet att koppla av i.
Företagarna Ale:
Älvängen är en av Ales två utpekade centralorter. Samhället har utvecklats positivt med en stor
befolkningstillväxt genom realiseringen av Kronogårdsområdet. Det har också medfört ett antal nya
företagsetableringar inom handeln. Nu är det viktigt att exploateringen och utvecklingen inte tappar
fart. Med detta som bakgrund bör förbifart Älvängen öster om samhället prioriteras. Lägg fast vägens
läge och släpp aktualisera nya detaljplaner för en fortsatt bostadsutbyggnad. Centrumplanen i
Älvängen är också angelägen. Det finns ett stort intresse av att bygga på gångavstånd till
pendelstationen. Ta vara på det och genomför olika markanvisningsprojekt.
Sektor Samhällsbyggnad:
När det gäller de utpekade vägreservaten finns en analys från 2017 som drar andra slutsatser än det
som kan ses avseende vägreservat i föreliggande planförslag. Orsakerna till varför man
väljer att inte gå vidare utifrån den tidigare gjorda analysen, behöver utvecklas
Kommentar: Förbifart Älvängens läge och utformning kommer att utredas vidare inom ramen för
arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen. Illustrationen i markanvändningskartan visar
flera möjliga placeringar. Viktigt för fortsatt arbete är att minimera intrånget i naturmiljön.
Synpunkter från enskilda:
Ett flertal personer har skickat in likalydande yttrande rubricerat Gemensamma synpunkter ÖP 2021
Ale Kommun. Yttrandet redovisas något förkortat:
”Området är i förslaget till ÖP 2021 markerat som utredningsområde tätort och en vägkorridor är
inritad mitt i området. Vi är medvetna om att en del av området är mark som ägs av kommunen. Om
kommunen avser att exploatera sin mark så är det ok om det görs varsamt med hänsyn taget till
närliggande områden. Det vi har synpunkter på är att kommunen i förslaget tänker sig att även vi
skall ändra inriktning på hur vi använder vår mark och dessutom ta delar av den i anspråk för att
tillgodose sitt eget tänkta behov av markanvändningen.
Om kommunen vill exploatera sin egen mark med bostäder så bör trafikflödet matas nerifrån på
kommunens egen mark. Vi kan inte se något behov att leda trafik över våra fastigheter för att
tillfredsställa det behovet. Det finns en redan väldigt funktionell ”förbifart” som passerar Älvängen i
form av en europaväg (E45). Vi kan inte se behovet att mata trafik genom vårt område om det inte
skall exploateras med ny bebyggelse. Den viljan finns inte hos oss fastighetsägare som bor i området
och undertecknat detta dokument.
Om ett av syftena med en ”förbifart” är att avlasta Starrkärrsvägen genom centrum så förstår vi att
den delen av vägen som är inritad ifrån Starrkärrsvägen och söderut med anslutning till E45 hjälper
till då majoriteten som passerar genom Älvängen centrum och inte har ett ärende där skall mot
Göteborg. Däremot kan vi inte se att den sträckningen som går från Starrkärrsvägen och norrut
genom vårt område fyller någon väsentlig funktion som ”förbifart” då det inte finns någon påfart
norrut nere på E45.
Vi har svårt att se behovet av en ”förbifart” som passerar över eller i närheten av våra fastigheter.
Sedan detta förlag med efterföljande diskussion var uppe redan i samband med förarbetet av ÖP
2007 har inte mycket förändrats. Redan då konstaterades att det var orimligt att ha med en sådan
inriktning i översiktsplanen när det inte finns något intresse hos fastighetsägarna att exploatera
området. Ingen av oss har i dagsläget inom överskådlig framtid några planer på att ändra inriktningen
på hur vi vill använda våra fastigheter. I det föreslagna området finns idag fem aktiva hästgårdar. Vi
har köpt våra fastigheter och flyttat hit med förutsättningen att kunna leva och bo i ett område där vi
kan utöva våra fritidsintressen. Det finns numera också nära access till säkra ridvägar i ALE som vi är
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mycket tacksamma över att Kommunen har skapat. Om ÖP 2021 antas i den form som nu föreslås så
ändras dessa förutsättningar drastiskt för oss.
Många uttrycker oro för att natur, rekreation och jordbruksvärden kan gå förlorade om Förbifart
Älvängen genomförs.
”Om översiktsplanen antas så som det ser ut i förslaget som är ute på samråd skulle det för oss ge en
oönskad inlåsningseffekt. Vi förstår att det kommer dröja många år innan en väg med efterföljande
byggnation blir verklighet. För oss blir effekten av inte veta när det skall hända en stor osäkerhet på
hur vi kan fortsätta att utveckla vår fastighet som hästgård. Om vi i stället skulle välja att avveckla och
sälja för att fortsätta på ett nytt ställe så är möjligheten att sälja fastigheten som hästgård mycket
begränsad då hotet om en framtida väg över fastigheten finns i översiktsplanen. Att sälja fastigheten
till en framtida exploatör kan också bli svårt då ingen kan säga när det är möjligt att exploatera
fastigheten. Rent krasst så försvinner en stor del av det ekonomiska värdet på fastigheten i närtid
samtidigt som tänkbara alternativ för oss ökar i kostnad. Vi blir fast i ett boende vi inte vill ha kvar
utan ekonomisk möjlighet att flytta. Detta anser vi att kommunen i en dialog med oss fastighetsägare
behöver hitta en lösning på. Enklast är givetvis att bara ta bort förslaget om förbifart Älvängen över
vår fastighet precis på samma sätt som det gjordes 2006.”
” När jag tittar på översiktsplanen och ser ”Förbifart Älvängen” så känns detta förlegat och redan är
omodernt. Jag ser inte att detta är något som kommer att behövas med tanke på hur framtidens
resande kommer att se ut och hur vi väljer att förflytta oss. Att sträckningen dessutom ser ut att gå
genom skog och motionsspår gör så att man nästan fäller en tår av besvikelse. Skog ersätts av en
bilväg och människor som via motionsspåret upplever naturen skall nu få sällskap av bilar? Vill man
vara en kommun i framkant och tillgodose invånarna och dessutom locka till sig nya invånare så
måste miljön vara i fokus.
Genom Ale går en pendel som är den bästa i Göteborgsområdet med dess stationer och spår. Det
vore helt självklart att satsa på att säkerställa att befolkningen kan transporteras till stationerna på
ett sådant effektivt sätt som möjligt. Inte åka förbi eller genom Älvängen för att komma från eller till
45:an med bil.
Genom Ale går en pendel som är den bästa i Göteborgsområdet med dess stationer och spår. Det
vore helt självklart att satsa på att säkerställa att befolkningen kan transporteras till stationerna på
ett sådant effektivt sätt som möjligt. Inte åka förbi eller genom Älvängen för att komma från eller till
45:an med bil.”
”För några år sedan fick vi de EU finansierade "Säkra Ridvägar" som verkligen blev ett lyft även för
oss utan häst. Ridvägarna och småvägarna nyttjas flitigt av många, hästägare, hundägare och övriga
motionärer. Förbifart Älvängen med föreslagen sträckning skulle direkt dras genom flera av
gårdarnas marker och hagar. En 70-väg med den sträckningen som visas på kartan, en fin och rak väg,
skulle med största sannolikhet innebära en faktisk hastighet på uppemot 100 km/tim. Säkra
ridvägar.......???? Jag förstår att sträckningen på kartan ser väldigt bra ut men för oss som bor i
området skulle den vara en katastrof.
Ett förslag om än dyrare är att dra den mer österut tex där man nu har tagit ner all skog och
kommunen äger marken.”
”Förslaget på förbifart Älvängen raserar möjlighet till en levande landsbygd.”
”Motivera varför förbifart Älvängen behövs.”
”Förbifart Älvängen bör inplaneras för att minimera trafik i tätortsnära läge.”
”Dra en ny trafikled från Älvängen, söder om Skepplanda och vidare norr ovanför Risveden mot
Alingsås.”
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”Vi bor i Paradisområdet i Älvängen och har en hästgård. Det finns fem hästgårdar här i
Paradisområdet som alla vill fortsätta bedriva sin hästverksamhet.
Ert förslag med en ny väg och exploatering av våra fastigheters mark skapar bara konflikter mellan
oss och kommunens framtidsplaner. Går era planer igenom är det inget paradis kvar längre här
uppe.”
”Vi ifrågasätter Förbifart Älvängen. Den föreslagna vägkorridoren är dragen extremt nära befintlig
bebyggelse i Maden och Olof Pers-gården. Den ökade trafiken och bullernivån kommer att förändra
livsmiljön och livskvaliteten för väldigt många i denna del av Älvängen. Här bor mestadels
barnfamiljer, och med ökad trafik i området minskar säkerheten och tryggheten avsevärt.”
”Anser att planerad väg från Starrkärrsvägen till motorcrossbanan och vidare skall breddas på berg åt
väster och inte som nuvarande planering österut på åkermark.
Anser att väg för förbifart Älvängen bör inplaneras för att minimera trafik i tätortsnära läge.”
”En kringled runt Älvängen behövs verkligen då Starrkärrsvägen som är den enda vägen där alla
måste köra både för att ta sig förbi och genom Älvängen är allt för hårt trafikerad sedan Kronaskolan
byggdes.”
”Vi som bor här hoppas att de som beslutar om detta förstår att det inte är något som vi önskar vara
en del av, alltså att exploatera våran mark på kommunens föreslagna sätt. Varken förr, nu eller i
framtiden.
Jag kan informera att i vårat fall så finns det inte i våran intention att göra det i kommande
generationer heller. Då vi blir extremt drabbade av denna vägen så känns det fruktansvärt om den
skulle bli till verklighet.”
”Den nya vägplaneringen som planeras för Södra Älvängen kommer att förstöra rekreatiosområdet
söder om Vikadam med motionsslingor som utnyttjas av väldigt många människor. Bättre att hitta en
bättre lösning och kanske knyta ihop direkt med Alafors då det redan finns en befintlig väg i
dagsläget via Torp.”
”En förbifart som dras i den korridor som tir utritad kommer bli en barriär mellan vår och
övriga fastigheter i Paradiset samt till övriga samhället i Älvängen. Även vid en eventuell
utbyggnad av fler bostäder i området skulle en förbifart innebära en stor olägenhet i form av
buller. En större led innebär en stor säkerhetsrisk för våra barn och djur, då hastigheten är hög.
Det begränsar även våra barns möjligheter att ta sig till skolan, fritidsaktiviteter, affärer,
kommunikation mm.”
27 likalydande yttranden har inkommit: ”
”Vi kan se att kommunen föreslår en framtida genomfartsled omnämnd som "förbifart Älvängen11 i
förslaget till översiktsplanen.
Vi använder ofta detta fina område för rekreation och vill gärna se att det i huvudsak bevaras så som
det ser ut idag Då vi förstått att merparten av fastighetsägarna inte har något intresse för att
exploatera området med mycket ny bebyggelse så vill vi ge dem vårt stöd i deras önskan att bevara
området för rekreation.
Det behövs områden som detta i närheten av bostadsområden för att behålla närheten till naturen i
ett samhälle som Älvängen. Närhet till samhällets service och naturen är en av de största
anledningarna till att människor vill bosätta sig här. Vi vill att det ska vara så även i framtiden.”
”Hur motiveras sträckningen av vägreservat för Älvängen mer än att tillgängliggöra mer mark för att
bygga ut tätorten? Är det markerade området ett resultat av flera olika alternativ? Varför har man
landat i just denna sträckning, t ex med tanke på Paradisbanan? Saknar motivering.”
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”I dag går ALL trafik till Kronogården via Starrkärrsvägen. Den uppgår till över 5000 fordon/dygn,
35000/vecka. Hastighetsgränsen till 40 km/h överskrids av över 60% av fordonen. Kommunen är väl
medveten om hur stora problem det skapat för trafiksäkerhet och buller, som redan 2012 var
problem för de närboende.
Två gånger per dygn, morgnar och eftermiddagar, uppstår trafikstockning på Starrkärrsvägen. Det
skapar stor irritation hos de boende som inte önskar annat än att trafiken flyter. Andra tider på
dygnet respekteras hastighetsgränsen 40 km/h ytterst dåligt. Kvällar och nätter består av
oregelbundet trafikbuller, obegripliga hastigheter (150 km/h är inte ovanligt) och stora risker för
olyckor.
Problemen skulle delvis lösas med Kronogårdsleden, som i dag inte ens är påbörjad. Och ansvaret för
Starrkärrsvägen har Ale kommun överlåtit till Trafikverket, som i ---”Möte TrV-Ale kommun 21-01-28.
Bygg färdigt Kronogårdsleden till E45 enligt planen 2012 innan annan byggnation i Älvängen
planeras!
Trafikverket har upprepade gånger erbjudit Ale kommun att ta ansvaret för Starrkärrsvägen, så att
kommunen själv kan bestämma skyltning, utförande och andra lösningar. Gör det!”
Kommentar: Förbifart Älvängens läge och utformning kommer att utredas vidare inom ramen för
arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen. Illustrationen i markanvändningskartan visar
flera möjliga placeringar. Viktigt för fortsatt arbete är att minimera intrånget i naturmiljön.

Motorbanan

Älvbygdens MK:
Vi ifrågasätter översiktsplanen med anledning av att den inkräktar kraftigt på vår anläggning och
verksamhet. Vi har inte fått någon förhandsinformation om att denna plan ska presenteras på detta
sätt.
Detta skapar oro och förvirring bland våra medlemmar. Vi är ålagda att investera stora summor i
byggnation av bullervallar runt banan för att vi ska kunna bedriva den verksamhet vi gör, samtidigt
som att översiktsplanen sänder signaler om att anläggningen eventuellt måste flyttas.
Byggnationen av bullervallar har också inkräktat på banans utformning vilket har resulterat i att
folkracesektionen med dess medlemmar idag inte har en fullgod bansträckning att nyttja.
Vi emotser en närmare förklaring av översiktsplanen.
Socialdemokraterna:
Det behöver också i markanvändningskartan pekas ut plats för en framtida yta för motorsport för att
ersätta Paradisbanan som riskerar att försvinna i samband med kommunens framtida exploatering
kring Älvängen.
Ambjörnssons Mekaniska:
Motorbanan orsakar buller på reglerade tider tis. tors. 17.00-20.00 lör. 11.00-15.00. En ny väg genom
området medför buller dygnet runt, något som vore förödande för vår verksamhet.
Älvängens företagarförening:
Paradisbanans placering är olycklig med tanke på den planerade bostadsutvecklingen i Älvängen.
Dialogen med klubben måste intensifieras, men diskussionen måste inte nödvändigtvis handla om att
avveckla verksamheten. Med framtidens elmotorer kommer ljudet från banan inte längre vara det
stora problemet. Den tekniska utvecklingen inom motorsporten gör det kanske möjligt att bevara
delar av banan. Det krävs mer kunskap om den framtida motorsportens förutsättningar, krav och
behov. Det är däremot tveklöst nödvändigt att snarast möjligt komma överens om en strategi. Att
vara eller inte vara kvar?
Synpunkter från enskilda:
”Eftersom de boende i Älvängen inte vill ha en motorklubb bredvid sig borde kommunen erbjuda
Älvbygdens motorklubb en plats norr om Alebacken…”
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”Sedan blir jag bestört att gång på gång höra hur det diskuteras om paradisbanans vara eller inte
vara. Jag bor ett stenkast från det området och jag störs då inte av att det körs motorfordon där, det
har det alltid gjort. Man tänker faktiskt inte på det alls när man bor här, för det är en stor del av
Älvängen.”
”Att det också innebär att en motorklubb som funnits på platsen sedan 1948 med över 600
medlemmar varav över 150 barn och ungdomar ska flytta på sig är ytterst olyckligt. Den
samhällsinsats som motorklubben gör för alla dessa barn och ungdomar men även för alla vuxna i
form av träning och gemenskap är inte att förringa. Då kommunen inte tar hand om sina barn och
ungdomar själv så är det av yttersta vikt att de ideella föreningar som finns som gör detta får verka
och finnas kvar inom det område där de finns.”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Innan annan lämplig mark för motorsport pekas ut behöver
lokaliseringsutredning genomföras.
SKEPPLANDA
Länsstyrelsen:
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla hur riksintresset för
kulturmiljövård vid Skepplanda ska tillgodoses samtidigt som kommunen planerar för en utveckling
av orten med bland annat ett nytt bostadsområde, komplettering med flerbostadshus och en
utökning av verksamhetsmark. Föreslagen förbifart kommer också att göra intrång i riksintresset för
kulturmiljövård.
Kommentar: Trafikverket planerar en åtgärdsvalsstudie för förbifart Skepplanda med start vid
årsskiftet 2021/2022. Därefter får eventuell lokaliseringsstudie visa vad som är lämpligt att ta i
anspråk för verksamheter eller bibehålla nuvarande markanvändning.
Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens intentioner
för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
”Bygg ut Albotorget till ett centrum samt bygg ut Skepplanda söderut.”
Kommentar: Noteras

Förbifart Skepplanda

Trafikverket:
I översiktsplanen har Ale kommun bland annat pekat på behovet av en ny förbifart Skepplanda.
Trafikverket har nyligen inlett ett ÅVS-arbete för att finna åtgärder som ökar trafiksäkerheten på
befintlig väg 1978 genom Skepplanda. Möjligheten och formerna för att även utreda en förbifart får
hanteras i en fortsatt dialog mellan Ale kommun, VGR och Trafikverket.
Kommentar: Noteras

Utredningsområde Grönnäs

Synpunkter från enskilda:
”I Grönnäs ser det enligt ÖP ut som det utreds för verksamhetsområde men vad vi förstått som bor i
området och tagit del av detaljplan att det ska byggas bostäder, varför är inte det med?”
Kommentar: Den del av utredningsområdet som låg väster om E45 utgår.
”På översiktsplanen syntes inte min gård som jordbruksmark, men det kanske bara var ett
förbiseende? Jag håller på att renovera min grindstuga för att kunna erbjuda boende till t ex
vandrare på pilgrimsleden och även ta emot övernattande hästar och ryttare som vill rida på de fina
ridlederna i kommunen. Om området här omkring förvandlas till ett industriområde ser jag inte
någon vits med att satsa på min gård. Det finns inga turister som lockas att bo här om de måste bo
vägg i vägg med div verksamheter (företag, småindustrier och verkstäder?)”
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Kommentar: Kartlager jordbruksmark ses över inför antagande i avvaktan på den av kommunen
planerade inventeringen och värderingen av den brukningsvärda jordbruksmarken. Efter inventering
och värdering utreds i vilken omfattning mark kan tas i anspråk för verksamheter.
HÅLANDA
Synpunkter från enskilda:
”Bygg ut Hålanda som en by.”
Kommentar: Noteras
ALVHEM
Synpunkter från enskilda:
”Vad gäller förtätningsområdet i Alvhem öster om RV 45 bör förtätning göras med varsamhet så att
den lantliga känslan kan bibehållas. Skogsbeklädda kullar som är viktiga för djur och växter samt delar
av jordbruksmark bör finnas kvar. Någon nybyggnation liknande den som utvecklats på
detaljplaneområde uppe vid Lilla Alvhem behöver inte upprepas. Den bebyggelsen ger ett plottrigt
intryck och passar inte in i landskapsbilden.”
”Bygg ut Alvhem utmed kommungränsen till Lilla Edets kommun norrut parallellt med Lödöse Södra
station. Eftersom att Lilla Edet vill bygga ihop Lödöse och Alvhem vore det konstigt om vi valde att
inte planera för det i och med orternas läge och närhet.”
”Bygg ut Alvhem österut till golfbanan.”
”Och jag har svårt att tänka mig att den som lägger 85 hektar förtätning öster om Alvhem någonsin
kan ha besökt Alvhem. Inte har den lunchat på Kungsgården en försommardag eller stått mellan
villorna vänster om fotbollsplanen och tittat på hällristningen och känt en stark koppling till historian
i alla fall. Kanske har den mätt en knapp kilometer till Lödöse södra på kartan (till Alvhem samhälle)
och drömt sig bort till en värld där inte en motorväg att ta sig över och bra långt att gå öster om den
samma inte innebär att folk väljer bilen före ett tåg med halvtaskig turtäthet. Det rimmar så illa med
de hållbara transporterna och den täta bebyggelsen med härlig bybildningsgemenskap där alla
känner sig delaktiga.”
Kommentar: Noteras. Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av
kommunens intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och
utvecklingsområden.
MARKANVÄNDNING
Socialdemokraterna:
Flera av de utpekade utrednings och exploateringsområde tar jordbruksmark i anspråk vilket vi ser
som bekymmersamt ur ett långsiktigt perspektiv
Exempelvis utredningsområdet i Kilanda tar mycket skyddsvärd jordbruksmark i anspråk och skulle
fördelaktigen kunna placeras runt Hultasjön tillsammans med ett eventuellt utredningsområde för
verksamhetsmark utmed Alingsåsvägen istället.
Flera stora områden med värdefull jordbruksmark bör också pekas ut som särskilt skyddsvärda för att
tydligt begränsa den fortsatta exploateringen av jordbruksmark främst på landsbygden där åkrarna
ofta är en stor del av kulturlandskapet.
I tätortsnära lägen bör det säkerställas att det är av stort strategiskt värde för allmänheten innan
man tillåter exploatering av jordbruksmark.
I samband med exploatering av utpekade markområden bör det i planeringsskedet säkerställas att
”gröna oaser” bevaras inom ett område för att inte skapa ett samhälle utan möjlighet att få
bostadsnära naturupplevelser.
Då finns också en möjlighet att tillskapa markområden för gemensamhetsodling eller exempelvis
kolonilotter.
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Flera av de utpekade utvecklings och utredningsområdena sammanfaller med områden som också
har höga halter av radon, är det då lämpligt att exploatera dessa eller finns det andra platser som är
bättre lämpade.
Kommentar: Området i Kilanda utgår.
I de generella riktlinjerna för bostäder och byggande finns en riktlinje som säger att det vid
planläggning bör möjlighet att knyta odlingsyta till lägenheter, skolor och förskolor undersökas.
Två områden som är föreslagna som förtätningsområde tätort berörs delvis av mark som betecknas
som normalriskområde för radon. Det sydligaste området i Surte, kommer att justeras för att inte
inkräkta på riksintresset Vättlefjäll, varvid en mindre del av det återstående området berörs. Fyra
områden som är föreslagna för utvecklings- respektive utredningsområde för verksamheter berörs av
mark som betecknas som mark med lokala förekomster av högradonmark. Frågan om hur byggnader
ska konstrueras för att eliminera skadeverkningar från radon hanteras i detaljplaneskedet.
Efter inventering och värdering av brukningsvärd jordbruksmark utreds i vilken omfattning mark kan
tas i anspråk för verksamheter.
Kretslopp och vatten:
Ett område strax norr om Jordfallsbron och ett område vid Grönån är i översiktsplanen avsatt för
”verksamhet”. Kretslopp och vatten har av förklarliga skäl svårt att tillstyrka ett sådant utpekande i
det här läget eftersom det helt beror på vilket typ av verksamhet som kommer etableras här. Det är
viktigt att Kretslopp och vatten får vara med som remissinstans för etableringar av nya verksamheter,
och utökningar av befintliga verksamheter, som kan påverka råvattenkvaliteten i Göta älv.
Kommentar: Noteras.
Näringslivsrådet:
Det är ganska svårt att utläsa ur ÖP var verksamhetsmark (under utveckling och utredning) skall ske.
En tydligare digital version på just det området är önskvärd. Dessutom vill NR se en tydligare plan för
hur verksamhetsmark tas fram för olika typer av etableringar.
En pågående trend och följd av pandemin är att produktion och tillverkning från utlandet flyttas
"hem" till Sverige. Därför behöver det finnas en tanke på tyngre industrimark och inte enbart
verksamhetsmark i ÖP.
Kommentar: En lokaliseringsutredning för verksamheter föreslås utföras.
Den mark som pekas ut som utvecklings- eller utredningsområde för verksamheter är tänkt för
framför allt sådana verksamheter som är störande för omgivningen och därför inte förenliga med
bostäder. Detta omfattar även tyngre industri.
Sektor Samhällsbyggnad:
Sektorn ställer sig tveksam till om den föreslagna utvecklingen av markanvändningen stärker
jordbruksnäringens möjlighet vilket är en av planförslagets fastslagna intentioner. Här vill
sektorn flagga upp en risk med planförslaget som skulle behöva utvecklas vidare i detta
avseende. Sektorn ställer sig tveksam till om riktlinjerna för jordbruksmark motsvarar behovet.
Kommentar: En värdering av jordbruksmark inom kommunen behöver genomföras baserad på den
matris som är under framtagande av Jordbruksverket, Boverket, Länsstyrelserna och Havs och
Vattenmyndigheten. Med genomförd värdering som grund föreslås att ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen tas fram i vilket riktlinjer förtydligas.
Med syftet att stärka planförslaget föreslås att lokaliseringsstudier/alternativstudier genomförs för
att kunna avväga lämplig markanvändning i den efterföljande planering. Strategin anger att
byggnation i tätorterna kan minimera exploatering av naturvärden och jordbruksmark. Detta behöver
nyanseras eftersom många naturvärden och jordbruksmark ligger i närheten av tätorter. Det finns
också utpekade förtätningsområden som ligger nära större lantbruk vilket kan leda till restriktioner
för lantbruket samt olägenheter för bostadsbebyggelse.
Kommentar: Noteras
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Synpunkter från enskilda:
”Det jag inte lyckats finna i förslaget är om de föreslagna utvecklingsområdena för bostäder rymmer
de 20 000 nya invånarna. Jag tycker också att de föreslagna utvecklingsområdena för verksamheter
verkar vara för lite för en offensiv satsning på företagande. Förslaget andas en kraftig expansion som
kräver ett aktivt politiskt agerande för att kunna genomföras.”
”Många flyttar till Ale pga närheten till naturen. I all reklam för de nya stora bostadsområden som
byggs, t ex i Nödinge och Älvängen, tas naturen upp som argument för att välja Ale.
Då ska man inte bygga bort tillgången till den fina natur som finns på den långa bergåsen som
sträcker sig genom kommunen. Jag syftar på Brandsbobergen bakom Nol, bergen bakom Surte och
hela den bergryggen.”
Kommentar: Noteras

Alingsåsvägen, väg 1968 och väg 1972

Svenska Stenhus:
Vi ser vikten av att man pekar på olika möjligheter för placering av framtida utbyggnad av
infrastrukturen. När det gäller mellankommunala och regionala intressen är det av yttersta vikt att
Ale har en tydlig vision för att förenkla och möjliggöra effektiv samverkan med t.ex. Trafikverket.
Vi ser följande risker och positiva effekter med olika möjliga placeringar:
Placering på landsbygden, exempelvis Kilanda-Gunntorp för att anslutas till 45:an i Älvängen norra.
+ Närmare anslutning till 45:an.
+ Delar inga befintliga samhällen.
+ Skapar högre trafiksäkerhet.
Placering via Starrkärr-Alafors.
- Negativ påverkan på Älvängen då stor del av trafiken till Älvängen kommer att välja att köra
Hövägen via Koronogården. Ökade riskzoner utmed skola/förskola, tättbebyggt område med
många barn samt stor höjdskillnad mellan Kronogården och centrum vilket innebär att ökad
trafik längs denna väg leder till stor påverkan i form av buller och försämrad luftkvalité. Trafiken
kommer även korsa Älvängen centrum.
- Alafors tätort delas i två delar. Fritidsliv, natur och rekreation avskiljs ifrån delar av Alafors. Fler
riskzoner mellan bostäder, skola, förskola, fritidsliv, natur och kollektivtrafik.
- Starrkärr splittras då såväl Alingsåsvägen som Hövägen kommer att bli hårt trafikerade. Ökad
risk vid redan farliga trafiksituationer t.ex. passage mellan förskola och Starrkärrs kyrka, vid
Prästalund , Grunne m.m. Eftersom Starrkärr är planerat som utvecklingsområde utmed såväl
Alingsåsvägen som Hövägen kommer ökad trafik att innebära en än större riskkälla. Redan idag
går mycket tung trafik via Hövägen. Denna trafik kommer sannolikt välja en trafikhöjande och
säker tvärförbindelse i annan sträckning, t.ex. Kilanda-Gunntorp och 45:an via Älvängen Norra,
om möjligheten finns.
Socialdemokraterna:
Vi låter samhällena vara kvar för människorna och inte för bilen och därför behöver Ale försöka styra
så mycket genomfartstrafik som möjligt på ett sätt som inte belastar våra samhällen med mer trafik
än nödvändigt, i synnerhet bör tung trafik ledas runt våra samhällen och tätorter.
Förslaget att förstärka Alingsåsvägens befintliga sträckning kommer att leda till ökad
genomfartstrafik och tung trafik i främst Alafors på ett sätt som riskerar att dela samhället i två delar.
Därför bör förstärkningen av vägen göras tillsammans med en utredning av en ny vägsträckning
genom ett glesare bebyggt område norr om Älvängen.
Skulle sträckning fortsatt leda ytterligare trafik igenom Alafors så bör det göras särskilda insatser för
att inte dela samhället exempelvis genom att tillskapa övergångar eller helt gräva ner vägen.
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Vägsträckningarna och satsningarna i Alvhem och Hålanda bör inte prioriteras högre än
förstärkningen av Alingsåsvägen om de inte är nödvändiga för exploateringar för bostäder eller
verksamhetsmark.
Naturskyddsföreningen:
Föreningen framför att utbyggnad av tvärförbindelse väg 1968 kan orsaka ”trafikmängderna av såväl
persontrafik som tunga fordon att öka på ett betydande sätt, vilket kommer att ge störningar både
på landsbygden och i tätort.”
Synpunkter från enskilda:
”Jag har studerat översiktsplanen för 2021 och noterar att man vill förstärka Alingsåsvägen mot
Lerum. Alingsåsvägen är redan idag en ”tudelare” i Alafors och jag anser att man med fördel bör
försöka minska trafik på denna led så mycket som möjligt om man i framtiden vill behålla
småortskänslan där naturvärden ska värnas. Inte minst för att också få en helhetskänsla på orten.
Idag finns möjlighet att ansluta till Alingsåsvägen via 45:an och Älvängen vilket på sikt skulle vara en
mer rimlig väg att fokusera på utifrån ett framtidsperspektiv.”
”Jag tror att det vore bra att ta höjd för en rejält ombyggd / utbyggd väg som inte nödvändigtvis
kommer följa nuvarande sträckning. Dvs inte bara ta höjd för lokala förbättringar av trafikmiljön,
utan även ta med nybyggnation samt signifikant utökad trafikmängd. Rita in potentiella vägkorridorer
och liknande. Framför allt om en ny älvförbindelse kommer byggas för att avlasta Göteborg från
trafik från Uddevalla / Trollhättan / Örebro / ev Jönköping genom en tvärförbindelse. Då får vi räkna
med betydligt större trafikmängder än vad vi ser idag.”
Kommentar: Alingsåsvägen, väg 1968, ingår i det statliga vägnätet och har redan idag tung trafik
som blandas med biltrafik och oskyddade trafikanter. På kort sikt är det viktigt att bygga cykel- och
gångvägar och skapa trafiksäkra hållplatser. På längre sikt är vägen en viktig regional väg som kan
binda ihop europavägnätet och minska genomfartstrafiken i Göteborgs mest trafikintensiva delar.
En förteckning över kommande utredningar läggs till i förslaget till översiktsplan. Trafikstrategi för
Ale kommun är en sådan utredning. Synpunkterna noteras inför detta arbete.

Skepplandavägen

Synpunkter från enskilda:
”Ta inte värdefull jordbruksmark i anspråk för ny förbifart i Skepplanda.”
”Jag vill bestrida översiktsplanen som rör den nya vägen i Skepplanda. Det är fullkomligt oacceptabelt
att vägen skall gå mitt i vår åker och att vi ska bli omringade av vägar på alla sidor om huset.”
”Vi vill framföra våra synpunkter angående Skepplandavägens nya sträckning.
Vi ser ett stort problem med att vägen kommer så nära fastigheten, sam att åkern blir delad.
Problem som detta medför:
* stor insyn och det medför inget privatliv.
* buller från bilarna. De kommer att ha hög hastighet förbi vår fastighet.
* Åkrarna blir oanvändbara som betesmark, p.g.a. storleken. Det blir två små bitar.
* Folk kommer fortfarande att använda den gamla vägen förbi vårt hus på framsidan, för den är
kortare!”
”Synpunkter på vägdragning Skepplanda. Vi motsätter oss med det bestämdaste, det är INTE ett
alternativ med en väg rakt över vår ladugård. Vi skulle bli omringade av vägar på tre sidor nära vårt
bostadshus. Gårdsbilden skulle bli helt förstörd.
Gården skulle inte längre kunna brukas som jordbruksfastighet. Vi flyttade hit för att fortsätta driva
gården och vi är nu den fjärde generationen. Det är möjligt att våra barn och barnbarn tar över.
Gården är en av de få kvarvarande gårdarna i ”gamla” Skepplanda och har anor från 1800-talets
början. Inte bara för oss är det meningsfullt med en levande historia synlig i samhället.
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Störande trafik och buller. Enligt er sammanställning skall buller undvikas spec för barn och äldre. Vi
är snart pensionärer och sedan kommer våra barn och barnbarn att ta över fastigheten.
Jordvärmen till bostadshuset ligger i tänkt vägsträckning. Det är brant och därmed stor nivåskillnad i
tänkt vägsträckning.
Förslag till annan vägsträckning
Kommunen har mark som gränsar till vår fastighet söderut, där återvinningen ligger idag. Vore det
inte bättre att dra vägen där? Man bevarar då både vår och grannens boendemiljö, vår
gårdsverksamhet och gården som en del av Skepplandas historia. Det är inte så brant och trafiken till
Odalvägen skulle inte störa oss.”
Kommentar: Trafikverket planerar att starta en åtgärdsvalsstudie för förbifart Skepplanda vid
årsskiftet 2021/2022 på kommunens initiativ. Syftet med ny vägdragning är att öka trafiksäkerheten.
Jordbruksmark är värdefull och ingrepp i denna får avvägas mot nyttan av föreslagna åtgärder.
TRAFIKSÄKERHET
Trafikverket:
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statliga vägar Översiktsplanen redovisar reservat för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för väg 1968, 1972 samt 1997, vilka samtliga utgör statlig
infrastruktur. Trafikverket önskar förtydligande av vilka brister och problem som kommunen ser på
dessa vägar. Innan några åtgärder kan genomföras på statlig infrastruktur behöver ÅVS:er tas fram i
syfte att utreda vilka åtgärder som är nödvändiga.
Kommentar: Noteras
Liberalerna:
Den hårt belastade och idag, på sina ställen, mycket trafikfarliga Skepplandavägen/väg 1978 bör
lyftas in som ”reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder”.
Kommentar: Karta justeras.
Synpunkter från enskilda:
” Jag skulle vilja att ni lyfte möjligheterna för en gång och cykeltunnel under Alingsåsvägen där väg
1978 går över till 1975, detta är enligt mig det enda riktigt farliga stället mellan Älvängen och
Skepplanda. Många barn som ej har rätt till skolskjuts cyklar den vägen till skolan varje dag och det
går MYCKET tung trafik just där. Många föräldrar (även jag) skjutsar barnen med bil till och från skola
och idrott för att man är rädd att dom skall bli skadade i den överfarten. Detta hade ju kunna
undvikas med en tunnel.”
Kommentar: Synpunkten förmedlas till Sektor samhällsbyggnad för bedömning av möjlighet till
åtgärd.
”Jag önskar att det i översiktsplanen finns en gång- och cykelväg utmed väg 1978 i Hålanda.”
”Ni säger att ni ska tänka på landsbygden men vad händer för Hålanda: Varför planeras det ingen
cykel/gångväg till Hålanda? Livsfarlig väg att promenera på, framförallt med barnvagn på de krokiga
vägarna.”
”Något måste göras åt Hålandavägen! Den är mycket smal och trafikeras dessutom av mycket tung
trafik. Timmerbilar/Lastbilar kan vid vissa ställen inte möta andra stora fordon t ex. bussar.”
”Vi ser inte att det kommer någon gång- och cykelväg i Hålanda, vilket har talats om på
ortsutvecklingsmöten. Det är både barn- och ungdomar som går till skolbuss och motionärer som går
och cyklar efter landsvägen.”
”I mitt Ale ser jag att det finns en gång- och cykelväg längs Hålandavägen från Skepplanda till
Gräfsnäs. Det skulle vara så underbart att våga cykla den vägen. Men idag är det livsfarligt med all
snabb och tung trafik”
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Kommentar: Väg 1978 markeras i förslaget som väg där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs.
Inte hela vägen till Gräfsnäs men väl mellan Skepplanda och Hålanda.
” Vägen 1968 från Alafors till Kollanda bör kompletteras med en GC-väg utmed hela sträckan.”
Kommentar: Väg 1968 markeras i förslaget som väg där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs.

Del 3 STRATEGI OCH RIKTLINJER
Länsstyrelsen:
Översiktsplanen är uppbyggt på riktlinjer för olika allmänna intressen. Riktlinjerna är ofta
välformulerade, men sammantaget innehåller översiktsplanen väldigt många riktlinjer. Det gör det
ibland svårt att förstå hur de ska samverka med varandra. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen
utvecklar översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen med tydligare resonemang kring hur
riktlinjerna ska hanteras när till exempel målkonflikter uppstår mellan dem.
Ett annat sätt att göra översiktsplanen tydligare för efterföljande planering och prövning är att på ett
samlat sätt redovisa vilka utmaningar och utredningsbehov som finns för de respektive
utvecklingsområde.
Kommentar: Texten kompletteras med ett resonemang kring hur riktlinjerna kan hanteras när
målkonflikter uppstår mellan dem. En lista över planerade kommande utredningar och tillägg läggs
till.
Centerpartiet:
De fem formulerade strategierna är bra formulerade. Viktigt att det blir tydligt i översiktsplanen som
helhet att vi med ”de stora naturområdena” menar de områden som täcks in av riksintresse för
friluftsliv och naturvård. Det medför tydliga och väl definierade geografiska gränser vid framtida
ställningstaganden.
Generellt bör det inte i översiktsplanen göras tidsprioriteringar under riktlinjer i detta kapitel. Dessa
prioriteringar ska hanteras i den dagliga verksamheten. Tidshorisonterna – kort och lång sikt – som
används i illustrationerna över föreslagen markanvändning räcker till för att översiktligt belysa
tidsperspektivet.
Kommentar: Noteras
Socialdemokraterna:
För att möta framtidens behov av samhällsbyggnader behöver all planerad utveckling utgå från
tillgången till exempelvis skolor och förskolor. I de fall det behövs ytterligare samhällsbyggnader för
att möta befolkningstillväxten så bör det ingå i detaljplaneringen att möjliggöra nya t.ex.
skolområden.
Kommentar: Noteras
Näringslivsrådet:
ÖP behöver eventuellt kunna revideras när "dammet" efter pandemin har lagt sig. Till exempel borde
en ny handelsutredning göras. Det kommer också med stor sannolikhet att bli fler som arbetar
hemifrån och då ökar även behovet av service, träffpunkter och digital infrastruktur.
Det är också viktigt att utveckla kreativa miljöer i tätorterna där företag, entreprenörer,
organisationer och medborgare möts naturligt.
Kommentar: Det specifika innehållet i tätorterna regleras i detaljplan. I övrigt noteras synpunkterna
inför arbetet med nästa översiktsplan.
Miljöenheten Ale:
Riktlinjerna är till delar bra, men motsägs i stora delar av markanvändningsförslagen.
Föreslagna utbyggnadsområden står ofta i direkt motsats till det som anges i strategier,
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riktlinjer och låg dokumentet i övrigt. Flera riktlinjer är vaga och bedöms inte ge någon
vägledning. Dessa behöver skärpas och förtydligas.
En ÖP tillämpas i praktiken mestadels genom att använda kartan. Textinnehållet används i
mycket lägre grad. Om då markanvändningskartan motsäger riktlinjerna kommer inte
riktlinjerna att få något genomslag.
Markanvändningsförslagen och ortsförslagen verkar vara tillkomna efter olika önskemål från
olika håll, utan att befintliga kunskapsunderlag har använts och utan bedömningar av vad som
är lämplig markanvändning eller vad som går att genomföra. Inriktningen på förslagen är
också på väldigt olika nivå: principer blandas med detaljer som kanske inte hör hemma på
ÖP-nivå.
ÖP som den ser ut nu missar det viktigaste målet – att vara vägledande för
markanvändningen. Nuvarande utformning ger inget stöd för den efterföljande planeringen
eller prövning av bygglov/förhandsbesked, eftersom alla analyser och avvägningar fortsatt
kommer att behöva göras i DP-skedet eller i det enskilda förhandsbeskedet.
Som ett exempel kan nämnas att stora jordbruksområden föreslås exploateras utan att
alternativ har studerats. Detta är inte förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser
och därmed inte heller med PBL. Alternativstudierna kommer därmed att behöva göras i DP-skedet.
Bristerna i planförslaget och underliggande analyser kan förklaras med att sakkunskap inom
olika områden i kommunens verksamheter inte har tagits tillvara. ÖP behöver för att bli
användbar tas fram tillsammans med alla berörda funktioner så att framtagande av fakta och
tolkning sker på rätt sätt.
Istället föreslår man att många underlag tas fram i efterhand. Detta är olyckligt eftersom
kommande underlag och analyser kan komma att visa på helt andra behov eller andra
lämpliga användningsändamål för mark och vatten, som motsäger de förslag till
markanvändning som nu anges i samrådshandlingen.
Såväl pågående som föreslagen markanvändning tycks ha ritats in utan att befintligt
kunskapsunderlag eller lokalkännedom tagits tillvara. En del av eller delar av de föreslagna
områdena kan vara möjliga att bebygga, dock saknas motivering och djupare analys.
Befintligt faktaunderlag och kunskap inom kommunen hade kunnat användas för att göra
bedömningar om lämplig markanvändning samt genomförbarhet.
Som ett exempel på otydligheten kan man lyfta att föreslagna ”förtätningsområden” saknar
riktlinjer och riskerar att skapa stora problem på sikt. Förtätning på landsbygden kräver
noggrann analys av befintlig markanvändning och om det finns förutsättningar för eget vatten
och avlopp eller om det krävs gemensamma lösningar. Detta uppstår inte spontant utan kräver
kommunalt engagemang.
Miljöenheten anser att riktlinjerna behöver arbetas om och bli tydligare så att de kan vara
vägledande för framtida byggnation. Arbete med markanvändningskartorna och
miljöbedömningen bör startas om och utgå från relevanta underlag. Arbetsgrupper där berörda
funktioner ingår behöver skapas kring olika sakfrågor.
Alternativet att fortsätta med nuvarande förslag bedöms, utöver att markanvändningskartor
och riktlinjer är motsägelsefulla, kunna leda till att man startar kostsamma och långdragna
planer som i slutändan inte kan genomföras för att man inte tagit in kända fakta från början.
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Processen med miljöbedömning behöver integreras med arbetet med planförslaget. Syftet med
miljöbedömningar är att påverka planförslaget så att miljöpåverkan minskar. Här behövs
också ett annat arbetssätt.
Kommentar: Texter och kartor bearbetas, förtydligas och kompletteras. Utredningsområde i Kilanda
tas bort. Utredningsområden minskas och val motiveras.
VÄGARS HUVUDMANNASKAP
Samfälligheten Garnvindans Vägförening:
”Det är anmärkningsvärt att det inte nämns något om det kommunala övertagandet av enskilda
vägar.”
”Alla vägar inom Ales tätorter bör ägas av Ale kommun, att inte ta över dessa vägsträckor från
Trafikverket när de erbjuds skapar massor av framtida problem för boende och även ändlösa
diskussioner.”
Kommentar: Vägnätets huvudmannaskap hanteras inte i översiktsplan.

3.1 Strategi
Göteborgsregionens kommunalförbund:
GR välkomnar kommunens strategi att huvudsakligen rikta bebyggelseutvecklingen till
pendelorterna. Ale har mycket goda förutsättningar givet sitt läge i anslutning till kärnan samt en
modern och kapacitetsstark pendeltågstrafik med fem stationer. Kommunen skulle kunna fördjupa
beskrivningarna av vad det innebär för tillväxt och utveckling. När Västlänken tas i drift 2026 öppnas
exempelvis nya målpunkter och reserelationer inom regionen vilket potentiellt gör Alependeln ännu
attraktivare för vardagspendling. Det ligger bara några år fram i tid och har rimligtvis stor betydelse
för Ales bebyggelseutveckling och markvärden i pendelorterna, vilket skulle kunna avspeglas
tydligare i planförslaget. Attraktiva stationssamhällen är viktigt för att uppmuntra hållbart resande,
det är därför positivt att kommunen fokuserar på pendelorterna. I markanvändningskartan pekas
flera utvecklings-, utrednings- samt förtätningsområden ut, varav flera ligger i anslutning till
pendelorterna. Det är dock svårt att utläsa kommunens intentioner med områdena då de bara
beskrivs översiktligt. Flera av områdena är utvidgningar av befintlig bebyggelse vilket ställer krav på
god tillgänglighet till stationerna. Även kommunens intentioner inom befintlig tätortsstruktur kan
förtydligas, då det främst är där som förtätning ger störst effekt för till exempel resandeunderlag. GR
vill lyfta möjligheten att genomföra täthetsanalyser för att beskriva potentialen i pendelorterna.
Sådana analyser kan också belysa intressekonflikter, till exempel utmaningen med buller och
barriärer, som kommunen adresserar i planförslaget. GR stöttar gärna ett sådant arbete, exempelvis
till utställningsskedet eller i eventuella fördjupade planer.
Kommentar: Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens
intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
I övrigt noteras synpunkterna inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Synpunkter från enskilda:
”Med den dubbelspåriga järnvägen kan Ale bli en tillgänglig och miljövänlig kommun där det är lätt
att bo naturnära och storstadsnära samtidigt utan att behöva bil. En kommun som lockar den
moderna miljövänliga aktiva individen som har krav på sin boendemiljö. Aktiv fritid befrämjar hälsa
och välmående!”
”Ale är en kommun med stora naturområden. Trots sin närhet till Göteborg finns stora glesbefolkade
områden. En del människor vill bo och leva enskilt. Detta har Ale stora möjligheter att erbjuda. Vi bör
därför ha med i strategin att vi bör underlätta och uppmuntra boende på landsbygden.
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Därigenom får vi en levande och öppen landsbygd. Vi värnar i idag åkermark på bekostnad av
skogsmark. Jag tycker att det är viktigare att ny bebyggelse på landsbygden smälter in i landskapet än
att fastigheten ligger i skog i stället för i åkerkanten.”
”Jag är skeptisk till att förtätning är den enda lösningen för att få ekonomiskt acceptabla
bostadslösningar. Jag tror att differentiering i byggande kan bli nog så kostnadseffektivt, bara
medborgarna får möjlighet att själva påverka sina boenden. Småhus kan vara optimalt. Ale bör
stödja våra lantbrukare bättre än idag. De skall ges hjälp och uppmuntran. Kulturbebyggelsen är det
som gör Ale attraktivt!
Vi måste bättre ta till vara älven. Vi har alla möjligheter att göra fina områden längs älvkanten, det
kan vara bostäder, strandpromenader, marinor, företagsområden för tjänsteföretag, tänk Nääs
fabriker, strövområden, bryggor för fiske. Här kan vi göra mycket roligt!”
”Ale är ingen stor stad. Vi har gott om mark. Så vi behöver inte bygga höga hus. Samhällen blir
trevliga att bo och vistas i om husen inte är för höga och inte står för tätt. 3 eller kanske 4 våningar
bör vara max tycker jag.
Man skall vara medveten om att förtätning medför ökad kriminalitet och otrygghet. Trygghet i
boende återfinns framför allt i byar, gårdar och avgränsade bostadsområden, så denna typ av
bebyggelse bör uppmuntras.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

3.2 Bostäder och byggande – i tätort och på landsbygd
Centerpartiet:
3.2 riktlinjer – ”Vid anvisning av kommunal mark ska hyresrätter prioriteras” ersätts med – ”Vid
anvisning av kommunal mark ska eftersträvas att uppnå blandade boendeformer”.
Generellt bör begreppet ”jordbruksmark” ersättas med ”brukningsvärd jordbruksmark” i kapitel 3.2.
Kommentar: Texten justeras.
Liberalerna:
Ale består till stor del av jordbruksmark och denna mark finns i omedelbar närhet till våra tätorter.
Det innebär att vi måste ta jordbruksmark i anspråk när kommunen nästan fördubblas i invånarantal.
För att Ale fortsatt ska vara en attraktiv kommun att flytta till måste vi säkerställa möjligheten till
olika typer av boende. I detta ingår även möjligheten att kunna bygga sitt hus på landet och på mark
som idag skulle kallas betes-/jordbruksmark.
Kommentar: Noteras
Miljöenheten Ale:
Det står att bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till miljö- och riskfaktorer. Vad
avses med detta? Vilka miljöfaktorer?
Kommentar: Förtätningen av Ales orter innebär i vissa fall närhet till järnväg och E45 som har farligt
godstransporter. Omvandling av före detta industrimark kan ha förorenad mark, närhet till älven kan
innebära översvämningsrisk med mera. Utformningen och placering av bebyggelse och lämplig
markanvändning ska anpassas till platsens förutsättningar.
KPR:
Vi anser att det är av yttersta vikt att byggandet av bostäder planeras och utformas så att riktvärden
för buller och krav på dagsljusvärden i bostäder uppfylls.
Vi anser att planeringen av ett nytt äldreboende i den södra delen av Ale kommun ska startas
omgående. Speciellt i närheten av boenden för äldre ska det finnas tillgång till grönområde av hög
kvalitet.
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Vid bedömning av störande ljud anser att vi att det är ljudnivån inne i bostäderna ska vara avgörande
för val av åtgärder utomhus.
Kommentar: Önskemålet om ett äldreboende förmedlas till berörd sektor. Det är ljudnivån vid fasad
som är styrande enligt förordning om trafikbuller i bostadsbyggnader. Dagsljusfrågor hanteras i
samband med bygglov och i bygganmälansskede.
LRF:
Byggnation på landsbygden.
När det gäller bostäder tycker vi att det finns utrymme för solitär bebyggelse. Det finns områden där
man kan bebygga utan att störa pågående verksamhet. Att viss byggande lokaliseras till befintliga
byar är förståeligt. Men får inte användas för att säga nej till solitär bebyggelse.
Vid all nybyggnation kan det uppstå problem mellan nyinflyttade och dom som bedriver verksamhet
på landsbygden. Det kan vara buller, lukt, traktorer som låter på kvällar/nätter eller helger m.m. Det
är samhällets ansvar att den som bedriver en verksamhet som uppfyller alla krav kan fortsätta med
sin verksamhet. Detta är tyvärr ett problem som växer. Och något vi måste lösa tillsammans.
Några områden där man behöver tänka på detta är förtätningsområderna i Alvhem, Torp/Utby och
Starrkärr. Dessa ligger nära livskraftiga lantbruk.
Kommentar: Fördjupade utredningar ska tas fram innan ny bebyggelse prövas. Möjlig utformning
och omfattning av ny bostadsbebyggelse får avvägas i förhållande till bostadsförsörjning.
Sektor Samhällsbyggnad:
I bostäders närhet ska det finnas tillgång till grönområde av hög kvalitet. Frågor sektorn ställer sig är
om detta bör ske genom planläggning av naturområden, genom grönstrukturplan för tätorterna,
genom att bilda naturreservat, eller genom att kommunen köper in mark? Ett
förtydligande här ser sektorn kommer att stärka planförslaget.
Kommentar: Grönstrukturplan för tätorterna föreslås tas fram som tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Vid detaljplanläggning av nya områden bör naturområden säkerställas inom ramen
för planarbetet.
Synpunkter från enskilda:
”Reagerar omedelbart då jag läser OP ALE att vid användning av kommunal mark skall hyresrätter
prioriteras. Jag förstår att en kommun bör ha ett visst mått av hyresrätter för att unga som växt upp i
kommunen skall kunna bo kvar när det flyttar hemifrån men att prioritera dem känns bakvänt. Vad
som borde stå är att en blandad bebyggelse bör prioriteras.”
”Bostadshus bör i landsbygd placeras på kullar, slänter eller i skogsbryn för att väl smälta in i
kulturlandskapet.
Uppmuntra småhusbyggande. Då får vi in driftiga människor som ger gott tillskott till kommunala
budgeten.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

3.3 Landsbygdsutveckling
Centerpartiet:
3.3 riktlinjer – ”Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter ska skapas innan förtätning sker” ersätts
med ”I samband med förtätning ska trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter säkerställas”.
Under kapitel 3.3 talas om att ”ett tematiskt tillägg med utredning och bedömning av jord- och
skogsbruksmarks värde bör tas fram” och detta anser vi är en viktig del för att få en konsekvent
hantering av framför allt bygglov och detaljplaner. I begreppet brukningsvärd bör hänsyn tas till i
första hand produktionsvärdet, men även naturvärde, socialt värde, kulturhistoriskt värde och
möjligheten till ekosystemtjänster bör vägas in. Ett tematiskt tillägg är alltså viktigt att få på plats i
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närtid till översiktsplanen. Jordbruksmarken hotas i dagsläget av främst två aspekter; exploatering
och igenväxning. Att hindra jordbruksmark som inte är brukningsvärd från exploatering medför ofta
att den växer igen med följden att målet att skydda jordbruksmark missas.
Olyckligt att i 3.3 använda begreppet ”samhällsnyttig verksamhet” när miljöbalken talar om ”behov
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen”. Då det ofta blir juridiska prövningar kopplat till
begrepp och definitioner är det viktigt att översiktsplanen använder de begrepp och definitioner som
används i lagar och förordningar.
Kommentar: Riktlinjen ersätts. En inventering och värdering av den brukningsvärda jordbruksmarken
planeras (se nedan). Texten justeras.
Sverigedemokraterna:
Byggnation på landsbygden: Bara för att jordbruksmark är EU-berättigad så ska den inte per
automatik beläggas med byggförbud.
Vi behöver ha en definition och/eller klassning av marken. Utgå ifrån dokument riktlinjer för
byggnation på landsbygden. Utveckla och märk ut på kartor så att det blir tydligt för alla vad som
gäller.
Nej till byggnation på brukningsvärd mark. Den mark som kan brukas rationellt och på ekonomiska
grunder ska inte bebyggas om det verkligen inte är nödvändigt. Däremot ska det vara möjligt och
tillåtet att bygga på lågproduktiv mark.
LRF:
Tillgången på åkermark minskar hela tiden. Därför är det viktigt att man funderar "ett varv till " innan
man tar beslut att bebygga åkermark. Mat är något vi med säkerhet vet att man kommer att behöva
även år 2050. Och det är inte säkert att vi kommer kunna importera den mat vi inte odlar själva. Så
därför var rädda om Ales åkermark.
Kommentar: En klassning av jordbruksmarken planeras. Som ett stöd till kommunerna håller
Jordbruksverket, Länsstyrelserna, Boverket och HaV på att utveckla ett bedömningsstöd i hur
värdefull en viss jordbruksmark är. Detta bedömningsstöd beräknas vara färdigt till halvårsskiftet
2021. Ale kommun inväntar detta innan arbetet påbörjas.
Näringslivsrådet:
Befolkningsutvecklingen bör ske i de pendlingsnära samhällena, men Ale kommuns stora fördel är att
man kan bosätta sig på landsbygden och ändå ha nära till storstaden. Förutsättningar för byggnation
på landsbygden behöver fortsatt vara möjligt
Kommentar: Noteras
Synpunkter från enskilda:
”Tillåt mer byggnation på landet. Kommunen har mycket skog och ängar. De som vill bo i en
lantligare miljö en bit från alla orter som ligger längs med 45:an motarbetas genom de höga kraven
på att man inte får bygga på åkrar/ängar. Detta förstår jag också styrs av miljö-anledningar, men
kommunen borde om möjligt se över om man kan vara generösare med att ge bygglov för att bygga
hus i kanten på en äng eller om man kan få lov att ta en äng för att skapa t.ex. ett bostadsområde,
eftersom det ändå är lättare att bygga ett bostadsområde på plan mark än i kuperad skogsterräng.”
”Landsbygdsboende – de flesta som bor på landet vill ändå ha några grannar nära inpå, men det
kommer alltid finnas människor som vill ha större ostörd yta runt kring sig. Vi måste tillåta även dessa
människor att bygga och bo i Ale.
Skydd av åkermark – mycket bra. Men tillåt bostadsbyggande i skogskanter och andra ställen som
traditionellt har huserat boende.”
Kommentar: Det är möjligt att pröva förtätning i byar.
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”Kommunens kännemärke som hästkommun förstärks.
En väg att uppnå detta är att etablera s.k. hästbyar med boende och gemensamma ridanläggningar.
Fortsatt utbyggnad av Säkra Ridvägar. Kopplas på sikt samman med Pilgrimslederna.”
Kommentar: Noteras

3.4 Näringsliv och sysselsättning
Centerpartiet:
Under 3.4 riktlinjer bör texten ”I första hand utveckla befintliga och utreda nya verksamhetsområden
nära de norra moten längs E45” utgå då föreslagen markanvändning på kort-, medellång och lång sikt
redovisas på annat håll i dokumentet och inte hör hemma under riktlinjer.
Kommentar: Noteras
Liberalerna:
Liberalerna anser att ÖPn bör innehålla skrivelser om kontorslokaler i stationsnära lägen i våra
stationssamhällen.
Kommentar: Noteras inför arbetet med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi.
Synpunkter från enskilda:
”Det råder stor brist på lämplig verksamhetsmark i kommunen. Utred därför nya
verksamhetsområden N Ljungbergs Såg fram till Bruket.”
Kommentar: En lokaliseringsutredning för verksamhetsmark är planerad.

3.5 Samhällsservice
Utbildningsnämnden:
Sektorn gör bedömningen att behoven för utbildningsnämndens verksamhetsområde är tillvaratagna
och att nämnden ska kunna fullfölja målet om God utbildning för alla och tillgodose förskole- och
utbildningsplatser i ett växande Ale. Vid planering ska mark för förskolor och skolor säkerställas i ett
tidigt skede, lokalisering ska utgå från närhet till bostäder, kollektivtrafik och grönområden samt
trygga skolvägar ska säkerställas.
Sektorn vill påpeka att det behövs ett förtydligande för hur lokaler och utemiljö ska kunna
säkerställas vid förtätning i orterna.
Kommentar: Noteras. Prövning av utemiljöer sker i detaljplaneskedet.
KPR:
Vård- och omsorgsenheter ska ha tillgång till god och väl anpassad kollektivtrafik.
Kommentar: Synpunkten förmedlas till berörd sektor.
Synpunkter från enskilda:
”Offentliga ytor och lokaler skall utformas så att de inte står öde och tomma på kvällar, helger och
lov.”
”När jag ser alla bostäder som planeras över hela kommunen hoppas jag verkligen att skolor och
annan service byggs för att matcha mängden människor. Annars får vi problem.”
”Barnen får inte plats nu som det räcker, hur tänker ni att alla ska få plats??? Att ha baracker eller
paviljonger är temporära lösningar, inte permanenta så ni vet!!!!”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Lämplig utformning och placering av byggnader och av de
gemensamma rummen sker i detaljplaneskedet och i bygglovsskedet. I alla större detaljplaner för
bostäder undersöks behovet av mark för förskola och skola.
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3.6 Hållbara transporter och resor
Moderaterna:
Angående riktlinje att säkerhetshöjande åtgärder på väg 1997 mellan Hålanda – Nygård ska studeras.
¼ av vägen ligger i Ale, ¾ ligger i Lilla Edets kommun, samverkan? förtydligande i ÖPn att den har sin
fortsättning i Lilla Edets kommun.
Kommentar: Kartan justeras så att det tydliggörs att vägen fortsätter in i Lilla Edet.
Centerpartiet
3.6 riktlinjer – ”Förbifart för Skepplanda prioriteras” stryks. Prioritering ska inte i själva planen mer
än genom att markanvändningen pekas ut på kort, medellång och lång sikt via kartor.
Kommentar: Riktlinjen stryks.
Liberalerna:
Översiktsplanen pekar ut visioner för 30 år framåt och Liberalerna saknar tydligare skrivelser om den
privata bilens plats i Ale. Möjligheterna till transport med kollektivtrafiken, gång och cykel är givetvis
viktigt men den privata bilen är också ett mycket viktigt transportmedel. Med den snabba
teknikutvecklingen, med en allt större mängd elbilar, är det givetvis så att bilen kommer spela en stor
roll även i framtiden. Detta måste belysas i ÖPn.
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Milöenheten Ale:
Vägreservaten går tvärs emot den studie av trafik/transportsystemen som togs fram
inför ÖP-arbetet. Materialet bör ligga till grund för avvägningar inom transport/trafikfrågor i ÖP.
Kommentar: Noteras. Avstämt med trafik på sektor samhällsbyggnad.
KPR:
Vi instämmer i att transportsystemet ska utformas trafiksäkert så att det bidrar till att fler väljer att
gå, cykla eller åka kollektivt.
Vi anser att det är mycket angeläget att vårdcentral och apotek kan nås på ett säkert och logistiskt
enkelt sätt.
Vi anser att god belysning måste ta hänsyn till äldre personers behov av betydligt ökad ljusstyrka och
större kontraster. Ska studeras.
Parkeringsbehov för cyklister ska säkerställas vid pendelstationer, handels- och fritidsanläggningar,
skolor, arbetsplatser och vid bostäder. Vi anser att det dessutom ska ordnas laddningsplatser för
elcyklar.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Ungdomsrådet:
Vi tänker också att det vore bra med bättre centrum, fler affärer som är mainstream samt ökad och
smidigare kollektivtrafik. En spårvagn kan vara en dröm. Gatukök är uppskattade! Lokaltrafiken är
jätteviktig för oss ungdomar, och den får gärna ta oss ut till sjöarna också.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Göteborgsregionens kommunalförbund:
Översiktsplanen signalerar tydligt att kollektivtrafik, cykel och gångtrafik ska främjas som
transportslag i kommunen. Det är mycket viktigt ur regionalt perspektiv, inte minst för att Ale ska
kunna växa samtidigt som trafikutvecklingen in mot regionkärnan sker på ett hållbart sätt som
stärker attraktiviteten i såväl stråk som kärna.
Kommentar: Noteras
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Synpunkter från enskilda:
I flera yttranden framförs önskemål om nya vägdragningar.
Kommentar: Den planerade trafikstrategin kommer att visa hur vägnätet ska utvecklas.
”Pendelparkeringar bör skapas både i Kollanda och Kilanda så att det blir möjligt att parkera bilen och
cykeln vid busshållplatserna. Idag är det inte möjligt att ta bussen från nämnda orter för dem som
behöver parkera sitt fordon vid busshållplatserna.”
Kommentar: Synpunkten förmedlas till Sektor samhällsbyggnad.
”I framtiden är det sannolikt att många fordon är eldrivna. Vi bör ha en infrastruktur som underlättar
för elfordon.”
Kommentar: Noteras

3.6.1 Kollektivtrafik
KPR:
I anslutning till hållplatser utanför tätort ska möjlighet till cykelparkering finnas.
Vi anser att cykelparkering ska kompletteras med laddningsplatser för elcyklar.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Göteborgsregionens kommunalförbund:
När det kommer till kollektivtrafik kan kommunen med fördel vidareutveckla sina strategiska
intentioner genom att knyta an till regionala mål. Alependeln föreslås till exempel få en utvecklad
trafikering i Målbild Tåg 2028, vilket kan ha betydelse för pendelorternas utveckling.
I Målbild Koll 2035 föreslås åtgärder för framkomligheten i det sammanhängande stadsområdet
(Göteborg-Mölndal-Partille), exempelvis nya system med Citybuss och Metrobuss. Med tanke på Ales
närhet till Göteborg, inte minst till den växande knutpunkten Gamlestaden, skulle kommunen kunna
förtydliga hur dessa kollektivtrafikförstärkningar kan påverka möjligheterna för hållbart resande i Ale.
GR delar kommunens bild att E45 är ett viktigt kommunikationsstråk, men att den också utgör en
källa till buller och barriärer. Överflyttning av vardagsresor till tåg är därför viktigt för att motverka
ökat buller från vägtrafiken. Vidare är en av huvudstrategierna att utveckla en tvärförbindelse i östvästlig riktning genom en ny bro. Planförslaget skulle kunna kompletteras med en tydligare analys av
tvärförbindelsens nytta och konsekvenser, i synnerhet trafikutveckling ur mellankommunalt
perspektiv samt eventuella konsekvenser för kollektivtrafiken.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.

3.7 Vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning)
Gryaab:
Gryaab anser att det är viktigt att tidigt i stadsplaneringen ta vattnets flöde i beaktande och att
vattnet sedan finns med under hela processen. Att i efterhand korrigera brutna vattenflöden är ofta
kostsamt.
En stadsplanering och ett bebyggelsegenomförande som ger förutsättningar och leder till
spillvattensystem med så lite inläckage av tillskottsvatten som möjligt, även på längre sikt, är viktigt
för att Gryaab ska kunna bedriva effektiv och resurssnål avloppsrening åt sina delägarkommuner.
Tunnelsystemets utbredning inom Ale kommun är relativt liten och endast vissa delområden berörs.
Gryaab lämnar generella synpunkter gällande skydd av Gryaabs anläggningar.
Kommentar: Noteras
Räddningstjänsten:
I kapitel 3.7 tas frågor kring vatten- och avloppsförsörjningen upp. Räddningstjänsten önskar att
även frågor kring tillgång av vatten för brandsläckning förs fram i kapitlet. På senare tid har även
efterhanteringen av släckvattnet blivit mer aktuellt, speciellt i de situationer då räddningstjänsten
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använt sig av skum. I dagsläget är räddningstjänsten väldigt restriktiv med sin skumanvändning
och de skumämnen som används har inte längre PFOS som komponent. Dock innebär släckvatten
alltid någon form av förorening då vattnet tar med sig ämnen från branden som kan
ha en högre eller mindre grad av giftighet. I en framtida planering vore det därför bra om
kommande dagvattensystem kunde planeras för att antingen hantera eventuellt släckvatten eller
att det finns system för att fördröja spridningen till dess att det går att samla upp.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Kretslopp och Vatten:
Precis som översiktsplanen tar upp, är Göta älv huvudvattentäkt i Göteborgsregionen. Kretslopp och
vatten, Göteborgs stad, förser drygt 500 000 människor med dricksvatten i Göteborgsområdet. Det
är därför av största vikt att råvattenkvaliteten i älven bibehålls och att föroreningsbelastningen på
älven minimeras.
Kretslopp och vatten anser att det är positivt att Göta älvs status som råvattentäkt tas upp i
översiktsplanen och att Ale kommun tar upp det ansvar kommunen har för råvattenkvaliteten i älven
och vikten av ett gemensamt vattenskyddsområde. Det är även positivt att kommunen ska arbeta
vidare med den regionala vattenförsörjningsplanen.
Kommentar: Noteras
Miljöenheten Ale:
Punkten med mellankommunala och större enskilda vattentäkter bör förtydligas – är
de mellankommunala vattentäkterna enskilda? Det är inte säkert att VSO är rätt för
större enskilda vattentäkter. Det innebär en lång process för ganska små vattentäkter.
Kommentar: En vattenplan föreslås och i denna får frågan utredas.
Älvängens företagarförening:
Avloppssystemet är underdimensionerat med hänsyn till den utveckling som Älvängen står inför.
Nya ledningar måste snarast möjligt kopplas direkt mot Ryaverken i Göteborg. Denna utbyggnad
är nödvändig och bör drivas på skyndsamt. Ett fungerande VA-system med förhöjd kapacitet är
ett måste för den framtida utbyggnaden och kan inte vänta.
Kommentar: Det finns en planering för utbyggnad av VA-nätet.
Sektor Samhällsbyggnad:
Det finns redan idag risk för problem med enskilda avlopp för en del av de föreslagna
förtätningsområdena. Denna risk skulle kunna förtydligas och strategier för att hantera risk hade
kunnat utvecklats mer.
Riktlinjer för VA-försörjning bör kompletteras med kretsloppsanpassade lösningar för enskilda
avlopp, särskilt nära områden med jordbruksmark.
Kommentar: Texten kompletteras avseende påverkan på vattenförekomster. Avseende riktlinjer för
kretsloppsanpassade lösningar för enskilda avlopp noteras synpunkten och tas med inför kommande
översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Synpunkter från enskilda:
” Det bör tas med i ÖP och kommande VA-program att Ale Kommun bör ha ett huvudansvar för VAanläggningar inom tätbebyggda områden, och åtminstone i områden som är detaljplanerade. Ale
Kommun bör också eftersträva över att ta över drift och ägandeskap för VA från t ex
samfällighetsföreningar som är anslutna till det kommunala nätet.”
Kommentar: Noteras
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3.9 IT-kommunikation
KPR:
Vi anser att kravet ska vara att teletäckningen inkl mobiltäckningen inte bara ska vara god ─ den ska
absolut vara fullgod. Detta ska givetvis även gälla inne i nybyggda hus och bostäder.
Kommentar: Synpunkten noteras. 100-procentig täckning överallt kan vara svårt att uppnå, med det
är också kommunens ambition.

3.10 Miljö, hälsa och säkerhet
GEOTEKNIK
Länsstyrelsen:
En viktig fråga för mark- och vattenanvändning i Ale kommun är risker kopplade till ras, skred och
erosion. Länsstyrelsen saknar en redovisninggeotekniska förutsättningar med avseende på
geotekniska riskfaktorer.
Länsstyrelsen vill betona vikten av att kommunen följer de rekommendationer och råd som Statens
Geotekniska Institut lyfter fram i yttrande, daterat2021-03-11.
Kommentar: Handlingen kompletteras.
Sverigedemokraterna:
Geoteknisk utredning
Att lägga fram krav på geoteknisk utredning vid förhandsbesked och vid bygglov i en översiktsplan
det blir på en för detaljerad nivå för en ÖP. Det bör tas bort. Dessutom anser vi att en geoteknisk
utredning ej ska krävas redan vid förhandsbesked. Det ska tas bort. Det räcker vid bygglov om behov
föreligger.
Kommentar: Krävs vid prövning av markens lämplighet för bebyggelse, vilket är ett lagkrav.
Kretslopp och vatten:
Det är positivt att översiktsplanen tar upp att geoteknik måste undersökas innan exploatering då ett
skred vid Göta älvs strand skulle skapa stora problem för råvattenförsörjningen i Göteborg. Speciellt
viktigt är det att förorenade områden undersöks vad gäller stabilitet och att sanerings- och
stabiliserande åtgärder vidtas där nödvändigt.
Kommentar: Noteras.
RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS (RSA)
Länsstyrelsen:
Risk- och sårbarhetsanalyser, är en process som syftar till att identifiera risker och åtgärda
sårbarheter i en verksamhet eller inom ett område. Kommunens RSA nämns inte i översiktsplanen.
Länsstyrelsen rekommenderar att översiktsplanen stäms av mot denna, så att relevant information
kan arbetasin och tas hänsyn till i översiktsplanen.
Kommentar: Texten kompletteras.
ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL
Länsstyrelsen:
Av översiktsplanen framgår att framtida klimatförändringars påverkan ska hanteras i minst ett 100årsperspektiv. Det kräver ett förtydligande. Länsstyrelsen rekommenderar att hänsyn tas till ett
klimatanpassat 100-årsregn vid bedömning av översvämning till följd av skyfall. Kommunen skriver
atten skyfallskartering är under framtagande för hela kommunen. I samband med resultatet från den
bör också långsiktiga strategier tas fram för att minska riskerna med skyfall, både för ny och befintlig
bebyggelse. Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till följd
av skyfall.
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När det gäller översvämning till följd av höga flöden eller nivåer i vattendrag och sjöar kan andra
återkomsttider vara aktuella beroende typ av bebyggelse. Länsstyrelsens rekommendationer
angående detta återfinns i handboken Stigande vatten med tillhörande faktablad. Det finns också
mer att läsa i Boverkets tillsynsvägledning för översvämning.
I ovanstående rekommendationer och vägledningar framgår det tydligt vilka aspekter som måste
bedömas. Kommunen behöver tydligare beskriva vilka riktlinjer som ska följas vid planering och hur
de avser att förhålla sig till resultaten från översvämnings- och skyfallskarteringarna. Översiktsplanen
behöver även kompletteras med översiktliga anvisningar som gäller vid exploatering, till exempel att
det är viktigt att ta hänsyn till lokala förutsättningar och vid planering se till att det inte skapas
instängda områden.
Kommunen behöver förtydliga vad som avses med ”risk för översvämning”och ”risknivå”. Kommunen
skriver bland annat att viktiga samhällsfunktioner inte ska uppföras i områden med risk för
översvämning och att tekniska åtgärder ska genomföras om bebyggelse måste anpassas till befintliga
Kommentar: Texten kompletteras. Karta kompletteras med skyfallskartering för orterna.
Sektor Samhällsbyggnad:
Vidare ser sektorn ett behov av att i planförslaget lägga till: "I samhällsplaneringen ska
skyfallssäkrande åtgärder särskilt beaktas där mark kan komma att behöva tas i anspråk”.
Kommentar: Texten kompletteras med avseende på skyfallssäkrande åtgärder.
FARLIGT GODS
Länsstyrelsen:
Kommunen bör i samband med att Länsstyrelsens riskpolicy Riskhantering i detaljplaneprocessen
lyfts fram förtydliga att den har som utgångspunkt att risker ska bedömas inom 150 meter från
transportled för farligt gods.
Kommunen behöver tydliggöra vilka områden som hamnar inom detta riskhanteringsavstånd och hur
konflikter mellan farligt gods och bebyggelse ska hanteras på ett strategiskt plan. Det bör exempelvis
belysas att viss markanvändning kan vara olämplig beroende på avståndet från transportleden.
Länsstyrelsen förespråkar ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från farligt godsleder, vilket också
bör belysas.
Det finns en lokal trafikföreskrift om transport av farligt gods i Ale kommun. Enligt denna råder ett
generellt förbud mot transport av farligt gods förutom på vissa uppräknade vägar. Det är bra om det
framgår av översiktsplanen.
Kommentar: Karta och text kompletteras.
Räddningstjänsten:
Stora delar av samhällena i Ale ligger längsmed väg E45. Dessutom går även järnvägstrafik och
trafik längsmed Göta älv parallellt med E45. Gemensamt för alla tre transportsätten är att de även
transporterar farligt gods. Det är därför viktigt att belysa och hantera risker med farligt gods när
mark i närhet av dessa transportleder exploateras. Kommunen har tagit fram allmänna riktlinjer
för hantering intill transportleder för farligt gods för att hantera risker i samhällsplaneringen.
Dock skulle denna riktlinje behöva uppdateras och även ta med de transporter som sker via
älven. Syftet med en sådan riktlinje är att ge en likvärdig bedömning och åtgärder för alla berörda
områden. På så sätt underlättas bygg- och planeringsprocessen samtidigt som en god säkerhet
säkerställs över hela kommunen. Räddningstjänsten föreslår att detta tas med i kommunens
översiktsplan.
Kommentar: Karta kompletteras med hänsynsområde på 150 meter för transportleder för farligt
gods klass 1 och 2. I övrigt noteras synpunkterna inför arbete med ny översiktsplan eller
planeringsstrategi.
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FARLIG VERKSAMHET
Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen tar ställning till störningar från verksamheter och
lämpliga skyddsavstånd till industrier och anläggningar som hanterar någon form av farliga ämnen
eller bedriver farlig verksamhet. Störningar från verksamheter och lämpliga skyddsavstånd bör
beskrivas.
Det bör framgå i översiktsplanen om verksamhetsområden är avsedda för småindustri eller
motsvarande eller för tyngre störande industriändamål. I Ale kommun finns till exempel
verksamheter som omfattas av Sevesolagen nära centrum både i Bohus och Nol. Riktlinjerna för
störande verksamhet kan förtydligas så att det framgår vilka störningar som avses, till exempel risker
för kemikalieolycker.
Kommentar: Handlingen kompletteras.
Räddningstjänsten:
Ny teknik innebär inte bara förbättringar. Ibland tillkommer det även nya risker. Exempel på
detta är elbilar och solcellsanläggningar. Det är inte säkert att riskerna är större utan det handlar
sannolikt mer om att de kan finnas andra typer av risker som inte har förekommit tidigare.
Exempelvis kan termisk rusning ske i battericellen hos en elbil vilket kräver att de hanteras på ett
annat sätt. Även om också säkerhetsutvecklingen går framåt i ny teknik så kan det vara klokt att
agera konservativt när det kommer till just säkerhet. Exempelvis bör laddning av elbilar undvikas
längst in i ett underjordsgarage och istället placeras i en mer välventilerad miljö.
Räddningstjänsten föreslår att översiktsplanen beskrivet denna problematik och vid behov
utreder utifall vissa kommande tekniklösningar redan idag kan behöva hanteras på ett annat
säkerhetsmässigt sätt.
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
FÖRORENADE OMRÅDEN
Länsstyrelsen:
Det är viktigt att identifiera förorenade områden i översiktsplanen för att bättre kunna anpassa
markanvändningen till föroreningssituationen och för att undvika att förslag till bebyggelse blir
olämplig med avseende på människors hälsa eller säkerhet.
Översiktsplanen saknar en redovisning av förorenade områden i kommunen. De områden som
misstänks vara förorenade bör pekas ut på karta och beskrivas. Särskilt viktigt är det att
uppmärksamma föroreningar inom områden som ska bebyggas eller där markanvändningen ska
ändras i framtiden.
Kommentar: Kartan kompletteras med förorenade områden, utfyllnadsområden och deponier.
Synpunkter från enskilda:
”Hej, försök att sanera å sedan utnyttja byggnation i Älvängens gamla industriområde vid
älvstranden. Trots stora kostnader är detta viktigt att ta i beaktande i er plan både med tanke på
miljöförbättring å exploatering.”
Kommentar: Noteras
VÄRMEÖAR
Länsstyrelsen:
Kommunen lyfter fram att grönytor har en temperaturreglerande funktion som kan begränsa lokala
värmeöeffekter. Om kommunen vet att detta utgör ett problem någonstans i kommunen bör detta
beskrivas.
Kommentar: Värmeöar nämndes i ett resonemang kring vikten av att vara uppmärksam på att
värmeöar kan uppstå i tät bebyggelse. Det finns alltså inga värmeöar att redovisa eller befintlig
problematik att beskriva..
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VEGETATIONSBRAND
Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen ser gärna att översiktsplanen lyfter risker kopplade till vegetationsbrand. Det bör
belysas om det finns skogsområden i kommunen där en skogsbrand kan innebära speciella
svårigheter. Det bör också belysas om det finns områden där skogsbränder ur naturvårdssynpunkt får
utvecklas fritt inom vissa gränser eller om det finns områden där miljön är särskilt känslig för
bränder.
Kommentar: Texten kompletteras.
TRAFIKBULLER OCH VIBRATIONER
Länsstyrelsen:
Kommunen vill styra utbyggnad till pendelorterna längs järnvägen och vägE45. Det är en lämplig
fortsatt utveckling av kommunen, men det är också strategi som innebär att fler kan komma att
utsättas för trafikbuller. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att det i den kommande
planeringen kan vara problematiskt att hantera detta och att det kan påverka hur den byggda miljön
kan utvecklas och utformas.
Länsstyrelsen kan konstatera att trafikbullerfrågan är aktuell i många detaljplaner redan. Det är
viktigt för kommande detaljplanering att säkerställa bostäder och boendemiljöer får goda ljudmiljöer.
Länsstyrelsen kommer att ställa krav på bullerutredningar och det kommer att krävas anpassningar
så bostäder och boendemiljöer blir så bra som möjligt med hänsyn till påverkan från
omgivningsbuller.
Med tanke på den inriktning kommunen valt, den slutsats som görs miljökonsekvensbeskrivningen
och det återkommande behovet av att hantera frågan i detaljplaneringen behöver kommunen
förtydliga översiktsplanens riktlinjer kring trafikbuller. Det räcker inte med att ange att bebyggelse
ska planeras och utformas så att riktvärden för buller uppfylls. En riktlinje behöver säga något mer.
Kommunen behöver beskriva hur ljudfrågan ska hanteras i kommande planprocesser för att uppfylla
riktvärdena för buller. Det kan tillexempel handla om hur kommunen ska arbeta med placering och
utformning eller andra anpassningar och åtgärder för att säkerställa goda ljudmiljöer.
Kommentar: Placering och utformning och andra anpassningar måste utredas i varje detaljplan
utifrån de förutsättningar som gäller i varje enskilt fall.
Alebyggen:
Hantering av riktlinjer för buller i exploatering vid E45 och järnväg är mycket väsentliga för
möjligheterna till förtätning med bostäder i orternas centrala lägen. I ÖP beskrivs vidare vikten av att
förtätning i centrala lägen skall innehålla aktiva bottenvåningar samt att parkering i första hand skall
ske i parkeringshus. Alebyggen anför att ambitionen att skapa förutsättningar för att bygga bostäder
med rimliga produktionskostnader i sig, ur ett allmännyttigt perspektiv, bör vara en prioriterad
uppgift i ÖP. Beaktandet av alla andra parametrar ger generellt högre produktionskostnader och i
slutänden högre boendekostnader för det enskilda hushållet.
Kommentar: Noteras
KPR:
Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är bullerpåverkade.
Vid bedömning av störande ljud anser att vi att det är ljudnivån inne i bostäderna ska vara avgörande
för val av åtgärder utomhus.
Kommentar: Det är ljudnivån vid fasad som är styrande enligt förordning om trafikbuller i
bostadsbyggnader.
Synpunkter från enskilda:
”Jag tycker översiktsplanen överlag ser riktigt trevlig ut men en sak som verkar ha glömts bort och
som tyvärr redan idag påverkar hela kommunen negativt är den höga och konstanta ljudnivån från
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motorvägen. Att någon skulle vilja sola, bada och umgås (eller bo för den delen) precis bredvid e45an
känns tyvärr lite som ett skämt.”
Kommentar: Noteras
LUFTKVALITET
Länsstyrelsen:
Miljökvalitetsnormer Luft
En av översiktsplanens huvudstrategier är att styra utbyggnaden till pendelorterna längs järnvägen
och väg 45. Länsstyrelsen välkomnar strategin, somkan bidra till att minska de totala utsläppen. Men
med en sådan strategi
är det extra viktigt att översiktsplanen också innehåller riktlinjer för att minska luftföroreningar.
Förutom en sådan strategi kan översiktsplanen också kompletteras med en redovisning av de
områden och gator som har dålig luftkvalitet och där luftkvalitetsproblemen är som störst. Om det
finnsområden som där någon miljökvalitetsnorm överskrids bör de undantas frånfrämst
bostadsbebyggelse och andra byggnader där människor vistas längretid (t.ex. skolor och förskolor).
Kommentar: Texten kompletteras.
Miljöenheten Ale:
MKN för luft ska inte bara beaktas utan är lagstiftning som ska följas och klaras.
Kommentar: Noteras.
MAGNETFÄLT
Länsstyrelsen:
För ny bebyggelse nära elektromagnetiska fält är det viktigt att beakta försiktighetsprincipen och
undvika att placera bostäder, skolor med mera nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält. I
Kilanda föreslår kommunen ett förtätningsområde i direkt anslutning till befintliga kraftledningar.
Kommentar: Det föreslagna förtätningsområdet I Kilanda tas bort.
SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET
Länsstyrelsen:
Kommunen lyfter fram att viktiga samhällsfunktioner inte ska uppföras i områden med risk för
översvämning. Det bör också framgå om det finns andra riktlinjer för hur samhällsviktig verksamhet
ska hanteras i planeringen. Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig verksamhet generellt
ges en högre säkerhetsnivå, exempelvis när det gäller risker från farligt gods och skyfall.
Kommentar: Texten kompletteras.
Räddningstjänsten:
Översiktsplanen tar upp att samhällsviktiga funktioner ska skyddas. Räddningstjänsten instämmer
i dessa bedömningar men önskar ett bredare skydd än enbart skydd mot översvämning och ras och
skredhändelser. Viktiga samhällsfunktioner behöver fungera under såväl kris som krig.
Därför är det viktigt att de planeras och skyddas utifrån olyckshändelser med farligt gods eller
sabotage.
Kommentar: Texten kompletteras.
RISKER FÖR DEN BYGGDA MILJÖN
Länsstyrelsen:
Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för kommunens syn på risken för skador på den byggda
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur
sådana risker kan minska eller upphöra. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt
och strategiskt kommunalt klimatanpassningsarbete.
Det saknas ställningstaganden kring detta. Översiktsplanen måste bli tydligare med hur riskerna kan
minska eller upphöra. Länsstyrelsen har nyligen tagit fram metodstödet Klimatrelaterade risker i
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översiktsplaneringen för att stödja kommunerna i hur detta krav i plan- och bygglagen kan hanteras i
översiktsplanen.
Kommentar: Texten kompletteras.
Räddningstjänsten:
När det kommer till området kring Bohus centrum finns även en SEVESO klass
högre verksamhet i området. Detta medför förstås ytterligare risker som man behöver ta hänsyn
till vid en eventuell förtätning. En förtätning skulle även kunna medföra begränsningar för
verksamheten i förlängningen. Precis som översiktsplanen tar upp så är det viktigt att vara
konsekvent. Antingen planeras området för att bedriva farlig verksamhet över tid eller så planeras
en förtätning där riskfyllda verksamheter uteblir.
Kommentar: Hanlingen kompletteras.
ALLMÄNNA SYNPUNKTER
Räddningstjänsten:
Arbete med trygghet och säkerhet är viktigt vilket också påpekas i översiktsplanen. Därför är det
också viktigt att förtydliga att området trygghet och säkerhet behöver få utökade resurser och
utrymme när befolkningen ökar. Förutom räddningstjänst så gäller det att också förvaltningarna
ges resurser och förutsättningar att kunna arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor. På så sätt
kan det göras planer på hur vi ska bygga ett tryggt och säkert samhälle för framtiden.
Räddningstjänsten föreslår därför att översiktsplanen även förtydligar resursbehovet för detta
område på samma sätt som det görs för skola och omsorg.
Kommentar: Noteras
Sektor Samhällsbyggnad:
Ett förslag från sektorn är att klimatanpassning bryts ut och utvecklas i ett eget kapitel. I detta kapitel
bör skyfall kompletteras med övriga extremväder som sannolikt kan påverka Ale 2100. Kapitlet bör
belysa riktlinjer för en robust planering mot värme, kyla, torka, nederbörd och skred på grund av
jordens urlakning till följd av torka och blötläggning. Översvämningar är en naturlig process som kan
bidra med ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är beroende av översvämningar. Man behöver
planera utrymme för översvämningar så att samhällsviktiga funktioner nedströms inte översvämmas.
Nödvattenplan bör förslagsvis flyttas till 3.10. En central samhällsplanerings- och beredskapsfråga,
alternativt ingå i ett eget avsnitt.
Kommentar: Klimatanpassningsplan planeras

3.11 Energi och klimat
Centerpartiet:
Under 3.11 skulle text om tematiskt tillägg avseende vindbruk kunna läggas till på samma sätt som
texten rörande tematiskt tillägg för bedömning av jord- och skogsbruksmarks värde under 3.3.
Kommentar: Förteckning över kompletterande utredningar läggs till.
Alebyggen:
Alebyggen påtalar vikten av att säkerställa framtida fjärrvärmeförsörjning i kommunen, specifikt i
Älvängen där kapacitetstaket är nått. Fjärrvärmens framtid kan med fördel beskrivas under 3.11
Energi och klimat.
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Göteborg Energi:
Göteborg energi påpekar vikten av att vid schaktningsarbete förhålla sig till gällande Bestämmelser
vid markarbeten och att uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken:
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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För anvisning av befintliga ledningar i marken samt projekteringsunderlag,
samordning, samhällsplanering hänvisas till:
https://www.ledningskollen.se
Vid framtagandet av nya detaljplaner är det viktigt att beakta befintliga fjärrvärmeledningar.
Ale fjärrvärme AB här ett utbyggt fjärrvärmenät i Ale kommun. Fjärrvärmenätets kapacitet får
utredas med de olika detaljplanerna om intresse finns att ansluta framtida byggnation till
fjärrvärmenätet.
Vid framtagandet av nya detaljplaner ä r det viktigt att beakta befintliga fjärrvärmeledningar.
Kommentar: Noteras
Ale El:
Ale El har gått igenom ÖP 2021 och vi saknar detaljer kring elförsörjningen. Ale El investerar på
historiska nivåer i elnätet för att möta upp mot ÖP men det är viktigt att vår input tas med tidigt i
planerna för nya områden och byggnationer. Detta för att säkerställa att vi har möjlighet att
prioritera rätt och har kapacitet tillgänglig i respektive område. Elnätsinvesteringar är
kostnadsintensiva med långa ledtider för projektering av nya ledningar/stationer. De ekonomiska
kalkylerna bygger på långa avskrivningstider för att vi ska få maximalt kostnadsutnyttjande och kunna
hålla nere tariffer.
• Ale Kommuns strategi kring val av uppvärmning i kommande bostadsområden (värmepump,
fjärrvärme osv) är inte något som nämns tydligt i ÖP:n. Det är av väsentlighet för Ale El att detta
är tydligt då det påverkar behovet av tillgänglig kapacitet i nya områden.
• Ale Kommuns strategi kring de föreslagna industriområdena (Stora Viken, fortsättning på
Osbacken) är särskilt viktiga då projekterad förbrukning kan bli mycket hög. Beroende på
omfattning kan dessa kräva ytterligare förstärkning från överliggande nät.
• Ale El önskar ytterligare detaljer kring Brandsbobergen då det har påverkan på vår etablering i
Alafors. Detta då vi har behov av planändringar och byggnation av lagerbyggnader på Ale Målje
6:7.
• Ale El önskar vara delaktiga tidigt i planeringen för Förbifart Älvängen då det kan skapa
möjlighet till förläggning av markkabel.
Kommentar: Noteras.
Sektor Samhällsbyggnad:
När det gäller kommunens planering för elförsörjning och fjärrvärme vill sektorn belysa att det
saknas riktlinjer som just planerar för detta såväl som problematiserar stora elbortfalls påverkan på
samhället och vilka insatser som bör omhändertas för att motverka konsekvenserna.
Kommentar: Noteras.
Synpunkter från enskilda:
”Elförsörjningen i kommunen är något som jag saknar i översiktsplanen. Ale kommun kommer liksom
andra svenska kommuner att ställas inför en stor elektrifiering av fordonsflottan de närmaste åren i
och med det att det kommer att bli alltfler elbilar och mindre bilar som går på fossilt bränsle. Det är
då viktigt att se över effektbehovet för kommunen.”
”Hur påverkas översiktsplanen av den påtänkta kraftledningen mellan Älvängen och Hisingen?”
”Hur ska vi arbeta med klimatanpassning? Är ens den föreslagna markanvändningen lämplig med
avseende på allt allvarligare klimateffekter? Ökade risker för skred, översvämningar och dramatiska
väderhändelser som skyfall, torka och så vidare. Ingen vet, för det ska utredas sen. Tillsammans med
grönstruktur och lite annat smått och gott som är viktiga förutsättningar för att kunna bedöma
lämpligheten i att ta jungfrulig mark i anspråk.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.
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3.12 Vattenområden
Länsstyrelsen:
Miljökvalitetsnormer Vatten
Det ska av översiktsplanen framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer enligt 5
kap. miljöbalken ska följas. Det ska vara tydligt omdet finns risk att miljökvalitetsnormer överskrids
eller inte. Länsstyrelsen kan inte se att det framgår av översiktsplanen.
I miljökonsekvensbeskrivningen har kommunen redogjort för de vattenförekomster eller sträcka av
vattenförekomst som anses vara relevanta utifrån påverkan från planförslaget, men i översiktsplanen
behöver kommunen redogöra för samtliga vattenförekomster inom kommunen, både yt- och
grundvatten. Både vattenförekomsternas statusklassningar (ekologisk och kemisk, samt kvantitativ
när det gäller grundvatten) och deras miljökvalitetsnormer behöver redovisas i översiktsplanen.
Översiktsplanen ska kunna fungera som ett vägledningsunderlag vid detaljplanering och exploatering
i hela kommunen, även utanför nu utpekade utvecklingsområden. Det är till exempel viktigt att
bedöma och vara försiktig med påverkan på hydromorfologiska förhållanden och strandmiljöer.
Översiktsplanen kan kompletteras med en kartbild över vattenförekomster, deras
tillrinningsområden, status och avgränsning. Då blir det lättare att se var de ligger i förhållande till
planerade utvecklingsområden. Kommunen behöver därefter analysera hur nuvarande och
föreslagen mark- och vattenanvändning kan förväntas påverka vattenförekomsterna och övrigt
vatten. Särskilt fokus kan läggas på att de vattenförekomster där det finns ett åtgärdsbehov, det vill
säga de som har sämre än god status. Utifrån mark- och vattenanvändningskartan kan en analys
också göras av de största potentiella föroreningskällorna som kan påverka vattenförekomster.
En riktlinje i översiktsplanen är att bevara Hältorpssjöns dämme. Länsstyrelsen vill påpeka att
Hältorpssjön ingår i vattenförekomsten Sköldsån, ochdenna vattenförekomsts ekologiska status är
klassad till måttlig, delvis på grund av att fisk och andra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt i
upp- och nedströms riktning i vattensystemet. I Sköldsån finns dokumenterad förekomst av lax och
havsöring nedströms dämmet vid Hältorpssjön som utgör ett definitivt vandringshinder. Det är viktigt
att upp- och nedströmspassage vid Hältorpssjöns utlopp. Det är en åtgärd som kan behöva
genomföras för att uppnå bättre vattenkvalitet och som är en del i den långsiktiga planeringen för
bättre vatten.
Kommentar: Text och kartor kompletteras.
Miljökvalitetsnormer Fisk- och musselvatten
Förordningen om MKN för fisk- och musselvatten gäller för bland annat Göta älv och Grönån.
Syrehalten i Grönån har tidvis underskridit gränsvärdet. Vattendraget är därmed särskilt känsligt för
ytterligare belastning av näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Det ska av översiktsplanen
framgåhur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten ska följas.
Länsstyrelsen kan inte se att det framgår av översiktsplanen.
Kommentar: Texten kompletteras.
Miljöenheten Ale:
Det framgår inte tydligt hur MKN för vatten ska hanteras och tillgodoses. Flera
markanvändningsförslag riskerar att motverka miljökvalitetsnormerna.
Miljökvalitetsnormer för vatten – Tas upp till en liten del i MKB men bara några
vattenförekomster har valts ut på oklara grunder. Det finns markanvändningsförslag
som är oförenliga med miljökvalitetsnormerna.
Det är tveksamt om flera av de föreslagna utbyggnadsområdena för bostäder och
verksamheter är förenliga med miljökvalitetsnormerna för vatten. Föreslagen
markanvändning står på flera platser i strid med riktlinjen att god ekologisk status
skall nås, till exempel vid Grönån. Övergripande åtgärdsprogram finns redan; det finns
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snarare behov av att bryta ned dessa på lokal nivå och utföra de åtgärder kommunen är
skyldig att utföra samt att arbeta aktivt för att andra åtgärder skall bli utförda. Att
anpassa översiktsplaneringen efter miljökvalitetsnormerna är en av de åtgärder
kommunen är skyldig att genomföra.
Vad menas med kommunala sjöar och vattendrag? Sådana som finns i kommunen
eller där kommunen är markägare?
Motivering saknas till varför Hältorpssjön är viktigare att arbeta med än andra sjöar i kommunen.
Sista riktlinjen visar att författarna inte har insett betydelsen av en miljökvalitetsnorm.
Om god status inte uppnås och en tänkt exploatering försvårar detta ytterligare kan
inte exploateringen genomföras.
Kommentar: Texter i översiktsplan och MKB förtydligas.
Naturskyddsföreningen:
I riktlinjerna bör det stå att kommunen tar initiativ och bidrar till att återskapa våtmarker i både
jordbrukslandskapet och skogslandskapet. Väldigt mycket dikning har gjorts i Ale genom åren.
Kommentar: Noteras.
Synpunkter från enskilda:
”Viljeinriktningen är att bevara Hältorpssjön.” (Hältorpsdammen) Bra, men glöm inte bort
vandringsleden för fisk vid dämmet. ”
Kommentar: Noteras

3.13 Natur
Socialdemokraterna:
De befintliga naturområdena kring Risveden och Ale-och Vättlefjäll måste fortsatt värnas och
undantas från samhällets behov av bostäder och verksamhetsmark för att bevara dessa stora
naturvärden för kommande generationer.
För att bättre utnyttja naturens stora värden bör de också tillgängliggöras bättre för att underlätta
för Alebor och besökare att uppleva dessa värden.
De ”gröna kilar” som idag indelar Ales samhällen bör utvecklas och tillgängliggöras för att skapa
värde för de närboende samt erbjuda ekosystemtjänster för närliggande samhällen.
Men när ytterligare bebyggelse planeras i anslutning till dessa naturområden så finns också en
möjlighet att tillskapa naturnära ”mötesplatser”.
Kommentar: Den markerade tätortsnära naturen utgörs av naturområden mellan och i anslutning till
orterna som ska värnas till gagn för människor, djur och den biologiska mångfalden. Kan nyttjas till
park, lekplats, dagvattenhantering m.m. Dessa naturområden kan också utgöra
kommunikationsleder och på så sätt binda samman orter. Texten förtydligas.
Vi har just nu ett pågående samråd om nytt vattendirektivet – hur ska detta implementeras i
översiktsplanen?
Kommentar: Vattendirektivet är ett EU-direktiv. Det pågående samrådet är om Åtgärdsprogram för
vatten 2021 - 2027, Förvaltningsplan för vatten 2021 – 2027 och Föreskrift miljökvalitetsnormer.
Direktivet är huvudsakligen implementerat i svensk lagstiftning genom 5 kap. miljöbalken,
(vattenförvaltningsförordningen) (2004:660) och förordning om vattendelegationer (2017:872).
Miljöenheten Ale:
Riktlinjerna är inte konsekventa. T ex nämns att sällsynt växtlighet och artrikedom
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som finns i våtmarker ska värnas. Hur kommer det sig att bara en naturtyp nämns? Ska
Ale inte arbeta med biologisk mångfald i alla naturtyper?
Kommunen har ännu inga egna naturreservat, så det är oklart om man menar att
kommunen ska engagera sig i skötsel av statliga reservat.
Kommentar: Texten förtydligas.
Ungdomsrådet:
Vi vill att naturen ska bevaras i största möjliga mån och att vi ska leva miljövänligt och hållbart. Vi vill
värna om sjöarna, ta vara på kanalen och vår natur med sällsynt växter. Kalle Ankaberget (vid Nol IK)
och Vättlefjäll såklart. Det får gärna finnas fler parker. Friluftsliv, skog och skogsslingor uppskattas av
alla, små som stora.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Naturskyddsföreningen:
Närrekreationsområden ska skötas med syfte att maximera rekreationsvärdena och den biologiska
mångfalden och inte ha avkastningskrav. Skogsbruket i dessa miljöer bör i största möjliga
utsträckning ske genom hyggesfritt skogsbruk. Naturskyddsföreningen föreslår att kommunen är en
aktiv part i att bilda nya naturreservat. I nuvarande naturvårdsprogram finns områden med särskilt
höga naturvärden utpekade. Enligt naturvårdsprogrammet bör dessa inte omfattas av exploatering.
Det nya naturvårdsprogrammet som håller på att tas fram, bör kopplas till Ale ÖP 2021 och ha
samma ambitioner om att bibehålla och stärka biologisk mångfald. De särskilt värdefulla
naturvärdena bör pekas ut på karta i ÖP.
Kommentar: Karta kompletteras med kartlager Naturvårdsprogrammet, unika naturvärden, höga
naturvärden under Natur- och kulturmiljövärden.
Synpunkter från enskilda:
”Jag skulle vilja att det var mer grönska. Liksom träd på hus och lägenheter och mer träd och buskar i
olika parker eller lekplatser. På tal om lekplatser borde man göra Ale mer barnvänligt. Jag anser att
just nu finns det inte tillräckligt måna ställen där barn kan vara.”
”Människor kommer att bry sig allt mer om miljön och välja alternativ som inte skadar miljön. Vi
kommer värna om miljön på ett helt annat sätt och bli en del av den när vi inser att vi inte kan ta den
för given. Under pandemin har vi sätt hur hela Sverige letat sig ut i naturen och alla naturområden,
vandringsleder, grillplatser och motionsspår har varit mycket attraktiva områden som lockat till sig
fullt med besökare. I naturen vill vi fortsätta vara både för att umgås, uppleva och motionera. Vi mår
bra utav det och det håller oss friska.”
”Förskole- och skolbarn bör inte fråntas deras lekplatser i form av naturområden som närmaste
granne till skolor och förskolor oavsett vilken del av Ale som diskuteras. Bostäder bör byggas i
närheten, men inte på bekostnad av barnens friluftsliv.”
”Just nu står vi inför ett vägskäl, alla beslut vi tar från och med nu måste innefatta naturen. Vi kan
inte längre blunda för att människor utarmar den biologiska mångfald och de levande skogarna som
vi alla är beroende av. Naturens egenvärde måste lyftas fram och människors ekonomiska intressen
nedprioriteras.
Jag önskar även ett strikt skydd mot exploatering runt Hälltorpssjön, badplatserna runt sjön är
oerhört värdefulla för människor och kring dem där finns ovärderlig skog satt ströva runt i och den
behöver bevaras, dels för sin skönhet men även för ekosystemen. Vad händer med vattenkvalitén om
skogen fälls och bebyggelsen ökar, vad händer med de fina ekarna och allt annat liv. Vi människor är
en del av naturen och vi är i beroende av alla ekosystemtjänster den ger oss.”
Kommentar: Synpunkterna noteras
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3.14 Grönstruktur
Kretslopp och vatten:
I råvattenarbetet är dagvattnet en viktig aspekt och det är positivt att kommunen ska arbeta för
rening av dagvatten innan utsläpp i recipient. Det är viktigt att ytor sparas till dagvattenhantering och
rening. Under ”Grönstruktur” står att dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar
bebyggelsemiljö med lek, rekreation med mera. Sådana öppna lösningar fungerar ofta även som
rening för dagvatten, det skulle kunna stå med även här.
Kommentar: Noteras.
Naturskyddsföreningen:
Angående gröna passager beskrivs att ”Göta älv och dalgången närmast vattendraget är en jättelik
och mycket viktig grönstruktur som leder olika organismgrupper i naturen i nord-sydlig riktning.
Vättlefjäll-Alefjäll-Risveden är en annan mycket viktig grönstruktur. Kommunen skulle behöva göra
en grönstrukturplan, inkluderad en landskapsekologisk plan”. ”De få platser där djur kan ta sig över
och under E45, t ex vid faunapassagen vid Äskekärr och bron över Sköldsån, bör ingå i
samhällsplaneringen så att omgivande marker inte exploateras på sådant vis att dessa
passagemöjligheter inte kan nyttjas av djuren”
Kommentar: Översiktsplanen kompletteras med en förteckning över kommande utredningar. En
grön- och blåplan finns med i denna förteckning.
Göteborgsregionens kommunalförbund:
Ur regionalt perspektiv välkomnas planförslagets riktlinjer om att värna sammanhängande strukturer
och korridorer, samt att kommunen avser att ta fram en grönstrukturplan. Det är positivt att
strukturbildens gröna kilar ska uppmärksammas. Den regionala gröna infrastrukturen kan dock gärna
beskrivas mer utförligt, exempelvis genom att sätta kommunens grönområden i relation till de gröna
kilarna. GR uppmuntrar kommunen att ta del av det regionala underlag över grön infrastruktur, och
över jordbruksmark, som tagits fram av GR och kommunerna.
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.

3.16 Gestaltning
Socialdemokraterna:
Småstadskänslan i ett växande samhälle är svår att definiera men vi ser gärna att arvet från
Alesnickarna kan förtydligas i samhällets utveckling, exempelvis skulle området i centrala Älvängen
utmed Göteborgsvägen kunna spegla historien i byggnader med mycket träinslag såväl i stomme som
fasad.
Det skulle ta tillvara på Ales rika kulturhistoria och vara klimatmässigt hållbart för att visa ett Ale i
framkant på utvecklingen.
Samma tanke kan appliceras i flera tätorter där förtätningen skall öka, medans Nödinge centrum
fortsatt skall växa och utvecklas med en storstadsnära känsla där service och handel ingår.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
Kultur- och fritidsnämnden:
2018 beslutade riksdagen om det nya nationella politikområdet Gestaltade Livsmiljöer. Det är ett
nationellt politikområde som tar ett helhetsgrepp på frågan om de offentliga miljöerna och visar på
vikten av att se arbetet som ett gemensamt sektorsövergripande ansvar. Begreppet Gestaltade
livsmiljöer kommer sannolikt att få allt större betydelse och bör vara med i översiktsplanen som ett
område att förhålla sig till och arbeta efter på samma sätt som Agenda 2030.
Kultur och fritids områden presenteras fint på sid 32 (punkt 3.18), men generellt efterlyser sektorn
fler skrivningar gällande de så kallade mjuka värdena och riktlinjer som syftar till att uppfylla de
sociala hållbarhetsmålen
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
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Synpunkter från enskilda:
I ett relativt stort antal anonyma yttranden framför åsikten att kommande byggnation i framför allt
Älvängen och Alafors bör ske i klassisk stil.
”Det är viktigt att Ale blir en vackrare kommun. Vi bör satsa på vårt medeltida arv och låta det synas i
ny bebyggelse.”
”Något jag verkligen inte vill ha är hus över 5 våningar i kommunen eftersom jag tycker att de förfular
samhället alldeles oerhört. Att bygga ett 11 våningshus på Gustavas plats kommer lägga husen
bakom i tråkig skugga och ge Älvängen en ful siluett. Gärna många lägenheter men bygga så att
känslan som redan finns i Ale bevaras.”
”Vid nyetablering av industriområden skall estetiska hänsyn tas. Byggnader skall pryda sin plats. Jfr
många industriområden i Småland.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

3.17 Kulturmiljö
Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen:
De utpekade kommunala kulturmiljöerna som redovisas i Ale kommun Kultur i Arv och de fördjupade
kulturhistoriska rekommendationerna som gjorts finns till exempel inte med i beskrivningarna av
områdena i kapitel 7 ”Orter”. Här hade det annars varit lämpligt att förtydliga hur kulturmiljöerna ska
beaktas och dess värden tas tillvara.
Frågorna om hur kulturmiljöerna ska beaktas bör uttryckas tydligare i Ale kommuns framtida
översiktsplan än vad de gör i det föreliggande samrådsförslaget.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Karta kompletteras med kartlager Tätortskaraktärer med
kartklick med länkar till information om det valda området, allmän information om tätortskaraktärer
samt till Kulturarvsplan 2007. Lager Kulturmiljöer kompletteras med kartklick med länkar till
information om det valda området samt till Kulturarvsplan 2007.
Kultur- och fritidsnämnden:
De är materiella och immateriella tillgångar som berättar en orts historia och därmed också präglar
dess framtid. Sektorn vill se att kulturmiljöerna betraktas som en tillgång och inte som en
begränsning. Unika miljöer som ”byggs bort” går inte att återskapa. Rätt hanterade och presenterade
kan de däremot vara den enskilda faktor som gör orten attraktiv och levande. Detta resonemang
gäller särskilt riksintressen och tätortsnära kulturmiljöer, vars värde riskerar att ifrågasättas om man
inte tydliggör att utgångspunkten ska vara att de ses som en resurs.
Kommentar: Synpunkterna noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi
2024.
Miljöenheten Ale:
Regionalt värdefulla odlingslandskap – riktlinjerna motverkas av flera markanvändningsförslag.
Kommentar: Texterna förtydligas.
Synpunkter från enskilda:
”Efterfrågar ett kulturmiljöprogram för kommunen där områden och byggnader som är
kulturhistoriskt värdefulla pekas ut och lyfts fram. Saknar en beskrivning av kommunens olika
kulturmiljöer, både enskilda byggnader och områden. Viktigt underlag.”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Karta kompletteras med kartlager Tätortskaraktärer med
kartklick med länkar till information om det valda området, allmän information om tätortskaraktärer
samt till Kulturarvsplan 2007. Lager Kulturmiljöer kompletteras med kartklick med länkar till
information om det valda området samt till Kulturarvsplan 2007.
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”Vi bör använda och utnyttja att Ivar Arosenius har bott här och fixa till det som är kvar av hans
ställe. En park bör ställas i ordning det som började så fint för några år sedan. Och nu när vi har flera
hus längs med vägen där borde det vara en självklarhet. Skulle kunna skötas av entusiaster i trädgård,
liknande som Kungälv har och låter Kungälvs Trädgårdsförening sköta om Bergfeltska trädgården,
kommunen står för material, föreningen sköter om parken.”
Kommentar: Noteras

3.18 Kultur och fritid
Miljöenheten Ale:
Riktlinje om att bilda reservat med syfte att säkerställa friluftsliv behövs. Dessa områden behöver
pekas ut i markanvändningskartan.
Kommentar: Bör föregås av en utredning om vilka områden som är lämpliga att reservatsbilda.
Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Säkra Ridvägar i Ale:
Föreningen föreslår att det fastställs en vision för utveckling av en fritidsby i Ale/Vättlefjäll. Offentlig
sektor, privat sektor och ideell sektor startar ett gränsöverskridande samarbete för att skapa en
fritidsby med ett flertal funktioner för människor i nordöstra Göteborg, Ale och Kungälv.
Kommentar: I översiktsplanen föreslås att området Jennylund utvecklas till ett evenemangsområde.
Detta begrepp skulle kunna omfatta en fritidsby. Yttrandet vidarebefordras till Kultur- och
fritidsnämnden.
KPR:
Vi instämmer med riktlinjer avs mötesplatser. Vi vill också att det planeras för och genomförs
utplacering av bänkar på lämpliga platser för att förstärka upplevelsen.
Kommentar: Synpunkten vidarebefordras till Parkavdelningen.
Moderaterna:
Utveckla text om älvens stränder då vi betraktar de som en av kommunens tillgångar, framför allt i
anslutning till våra pendelorter. Utveckla, aktivera och tillgängliggör älvens stränder.
Kommentar: Synpunkten noteras inför arbetet med nästa översiktsplan.
Liberalerna:
Vår kanske största naturresurs i Ale, älvstranden, bör behandlas självständigt i översiktsplanen. Älven
är en alltför outnyttjad resurs och med en ÖP som tar sikte mot Ale på 2050-talet borde älven spela
en oerhört viktig roll. Liberalerna vill tillgängliggöra älven för rekreation och umgänge med till
exempel småbåtshamnar, kaféer och upprustade vandringsleder.
Kommentar: Synpunkten noteras inför arbetet med nästa översiktsplan.
Kultur- och fritidsnämnden:
Sektorn vill framhålla att förtätning inte bara innebär ökat tryck på befintliga vattenledningar, vägar
etc utan samma gäller även för kultur- och fritidsanläggningar och mötesplatser av olika slag. Vid
förtätning bör man därför förstärka befintlig infrastruktur i form av bibliotek, idrottsanläggningar etc
och vid behov komplettera med nya anläggningar och mötesplatser.
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Ungdomsrådet:
Badplatser och grillplatser behöver fräschas upp och göras mer trevliga att vara på, dessa är några av
höjdpunkterna i Ale som vi gillar väldigt mycket. Det hade kunnat vara fint om hamnen vid kanalen
piffades upp också (lite som Stenpiren).
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Fotbollsplaner, multiarenor och Alebacken är viktiga, de uppskattas och används ofta – både av
föreningar och privatpersoner. Simhallar, skridskohallar, padelbanor och inomhushallar likaså. De är
bra att ha för att personer ska kunna utöva sina aktiviteter på fritiden. Det är viktigt med roliga
aktiviteter för invånarna. Många sporter utövas inomhus i hallarna. Bohushallen har otroligt potential
och vi hoppas att den får vara kvar, att den inte tas bort för att bygga hus istället. Träningscenter som
gym är viktiga, och ställen för tjejer att träna på – eftersom det är många som är obekväma att träna
där andra kan se.
Fritidsgårdarna och ungdomsverksamheten måste finnas kvar för den är väldigt viktigt. Den är viktigt
för kommunens framtid, den ungdomsverksamheten som finns idag är den som formar oss som är
unga idag och som kommer leva i kommunen i framtid. Den behöver också bli ännu bättre för
framtiden. Även fler skolor och dagis, och kvalitativa sådana med bra mat (viktigt!), behövs om
kommunen ska växas så pass mycket. Skolmaten behöver vara bra för miljön, men samtidigt god,
därför är det viktigt att personalen som lagar maten har kompetens för detta.
Det finns många platser som är viktiga som vi vill bevara och förbättra, som Hultasjön, multiarenan i
Skepplanda, Mossen i Älvängen och typ alla sjöar! Det vore bra om betongbryggan vid
industriområdet i Älvängen (vid tågen) rustades upp, likaså skaterampen i Nödinge och kommunens
fotbollsplaner.
Annat som är viktigt är mötesplatser ute (lekplatser, sittplatser, grillplatser etc) och ordentligt med
belysning om kvällarna. Vi behöver bygga upp tillit mellan olika åldersgrupper i kommunen, särskilt
mellan yngre och äldre – då det finns en otrygghet emellan dem som inte är bra för någon.
Det finns mycket som kan och behöver utvecklas om Ale kommun ska få så många fler invånare och
då känns det viktigt för oss att ungdomar får vara med och tycka till. Som ni kommer läsa i detta
dokumentet så har vi unga många idéer, många fler än vad som kommit med här.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Synpunkter från enskilda:
Om kommunen skall växa och invånarantalet skall öka till 52000 invånare så är det mycket mer än
bara bostäder, skola och omsorg som måste utvecklas och utökas. T.ex. så måste då möjligheter till
friluftsliv, fiske, rekreation utökas i samma takt. Mitt förslag är att när grustäkterna i Kollanda inom
några år avslutas pga. att brytbart grus tar slut (täkttillståndet för Swerock löper ut 2024) så vore det
utmärkt att skapa ett nytt stort rekreationsområde runt den stora täktsjön som bildats.
Kommentar: Noteras
”Jag som Alebo och förälder skulle se stor nytta för ungdomar, föräldrar och andra vuxna att det
fanns en Actionpark i Ale.”
”Se på möjligheterna att anlägga en Disc Golf Bana i anknytning till Strövområdet/motionsspåret
kring Jennylund i Bohus.”
”Det borde satsas på våra ungdomar. Gör en ordentlig äventyrsbana utomhus där de kan öva och
träna bland annat parkour. Dom måste få utlopp för sin energi istället för att hitta på mindre bra
saker. Speciellt i Bohus där det finns bra parkour grupper som behöver träna inne och ute.”
Kommentar: Synpunkterna förmedlas till Kultur- och fritidsnämnden.
”Mer plats till kultur och konst i kommunen, och använda lokala hantverkare och konstnärer i stället
att ta utifrån, så sätt sponsra lokala talanger. Det behövs konst till allmänna platser, väg rondeller
mm, som alla kan se och njuta av, höja trivseln, som grannkommunerna ha satsat.”
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”Hej jag tycker absolut att ni borde satsa mer på träffpunkter. Lekplatsen som nu ligger där gamla Ica
låg förut i Älvängen är ett bra exempel. Låt den var kvar och gör den bättre! Många gånger har jag
sett folk som varit där och lekt och sedan besökt någon av restaurangerna i närheten. ”
”Jag tycker det behövs en bra och rolig lekplats för barn. Dom få som finns är väldigt små och inte så
roliga.”
Gör hälsopromenaden mer attraktiv, sätt upp skyltar [med information} om platsen/bygden, alltså
fakta/historia. T ex om hälsokällan vid kyrkan, gör den fin, bygg upp så folk kan läsa på plats.
Kommentar: Förslaget vidarebefordras till berörd sektor.
”Att använda vår vackra älv i Älvängen och övriga orter för rekreation och skapa ställen att umgås,
parker och restauranger vore fantastiskt trevligt. Allra helst göra en pir så att möjligheten finns att
bada.”
Kommentar: Noteras
”Ales enda "turistmagnet" 2021 är troligen Alebacken.
Vill Ale ha en riktigt stor möjlig "anläggning" som sätter Ale på Europakartan? I så fall måste starten
diskuteras/beslutas NU!
Jag syftar på utveckling av laxfiske i Grönån med biflöden varav det viktigaste flödet är den som
rinner nära Lid.
Grönån är det ENDA vattendrag i VÄRLDEN där lax och laxöring ökar i antal!
Om Ale vill ha ett nytt "Mörrumsån" med möjlighet för stort fiske utmed Grönåns stränder krävs
givetvis en hel del åtgärder:
Diskussioner/beslut/förstudie i samråd med bl a markägare, fiskeföreningen, Länsstyrelsen m fl.
Vad finns? Vad krävs? För fisken:
Skyddsvärd yngelplats i tillrinningsområdet nära Lid. Viktigt att skydda från exploatering /bebyggelse!
Laxtrappa vid Lid är byggd.
Laxyngelodling av den modell fiskeföreningen genomfört. Utsättning i yngelområdet.
För fiskeintresserade:
Fiskestuga, parkeringsmöjlighet. Förslagsvis mellan åns passage under motorvägen och numera
lokalvägen d v s åns norra sida. Bra kommunikation från vägnätet.
Iordningställda fiskeplatser med plats för flugfiske. Enklare grusväg utmed ån till fiskeplatserna.
Observera att det kan vara sista chansen att få en turistattraktion i Ale!! Görs ingenting kan lax och
öring försvinna helt i Grönån!”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

Del 4 VÄRDEN OCH HÄNSYN
4.1 Riksintressen
Länsstyrelsen:
Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de värden som är
riksintressanta. I miljökonsekvensbeskrivningen står att kommunens förhållningssätt utgår från att
riksintressen ska respekteras och att inga åtgärder ska tillåtas som orsakar skada på riksintressens
syften och värden. Men i översiktsplanen framgår det sedan inte hur detta ska gå till.
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla hur riksintressena ska
tillgodoses. Kommunens tolkning av riksintresseanspråket måste framgå. Val och överväganden
behöver bli tydliga, precis som påverkan på och konsekvenserna för riksintressena. Det gäller
övergripande och generellt för alla riksintressen, men framförallt sett till översiktsplanens förslag till
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förändrad mark- och vattenanvändning är det mest angeläget när det gäller riksintressen för
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.
Genom att tydliggöra vilka egenskaper som utgör ett riksintresseområdes värden går det att bedöma
vilka förändringar som är genomförbara utan att skada områdenas värden och hur värdena kan
utnyttjas som en resurs i den fysiska planeringen. De värden som finns inom riksintresseområdena
utgör kvaliteter som kommunen kan slå vakt om och förstärka i sitt kommunala utvecklingsarbete.
Kommunen kan i riktlinjer och rekommendationer lyfta fram de värden kommunen ser i
riksintresseområden. Värden som alltid ska värnas. På samma sätt kan kommunen peka på värden
som kan påverkas inom acceptabla gränser. Vidare är det viktigt att synliggöra eventuella behov av
fortsatta utredningar. Tydliga ställningstaganden av den typen ger en utvecklad vägledning vid beslut
om mark- och vattenanvändningen och underlättar efterföljande planering och prövning.
Kommentar: Översiktsplanen kompletteras med beskrivning av hur riksintressena ska tillgodoses
samt hur kommunen tolkar riksintresseanspråket. Relevanta resonemang i
Miljökonsekvensbeskrivningen lyfts in i översiktsplanen. Riktlinjerna kompletteras.
Översiktsplanen kompletteras med resonemang och motivering under respektive område som
påverkas. Föreslagen markanvändning i karta revideras.
Moderaterna:
Undvik att återge lag- och förordningstexter (hänvisa snarare då sådana kan förändras över tid)
Kommentar: Synpunkten noteras inför arbetet med nästa översiktsplan.
Sektor Samhällsbyggnad:
I planförslaget står det att ”Riksintressen ska respekteras och inga åtgärder ska tillåtas som orsakar
skada på riksintressens syften och värden” Sektorn ställer sig frågande till intentionen
här. Är syftet med riktlinjen att höja ambitionsnivån jämfört med gällande lagstiftning? Varför i
sådana fall, samt gäller det alla riksintressen?
Kommentar: Texten förtydligas.

4.1.4 Kommunikationer
Länsstyrelsen:
Ale kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Landvetter, Trollhättan och Såtenäs
flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser riksintresse för kommunikationer, vilket
behöver framgå av översiktsplanen. I översiktsplanen nämns i ingenting om flyghinder för den civila
luftfarten. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av översiktsplanen bör det framgå
att lokalisering av höga objekt inom influensområdet ska samrådas med Luftfartsverket och
respektive flygplats.
Konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor bör redovisas i planen i form av
restriktioner och/eller rekommendationer.
Kommentar: Texten kompletteras.

4.1.5 Totalförsvarets militära del
Länsstyrelsen:
Översiktsplanens föreslagna mark- och vattenanvändning innehåller inga konflikter med riksintresset
för totalförsvaret, men Länsstyrelsen ser gärna att kommunen utvecklar texten om vad som gäller
kring samråd för höga objekt. Det behöver framgå att hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållen
bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende högaobjekt ska skickas på remiss till
Försvarsmakten. En samlad redogörelse vilka remisser Försvarsmakten vill få in inom riksintressena
och de olika påverkansområden samt i hela landet finns att läsa i aktuell riksintressekatalog. I
översiktsplanen behöver kommunen också nämna påverkansområde för väderradar med tillhörande
väderradar Vara.
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Kommentar: Texten kompletteras.

4.2 Naturreservat – enligt 7 kap 4§ miljöbalken
Miljöenheten Ale:
Planerade områdesskydd, eller utredningsområden för områdesskydd (t ex bildande av
naturreservat eller kulturreservat). Områden behöver pekas ut. Underlag finns i det
pågående arbetet med nytt naturvårdsprogram.
Redovisningen av riksintressen är bara en uppräkning. Det behövs en beskrivning av hur de
ska tillgodoses. Flera av markanvändningsförslagen riskerar att medföra påtaglig skada på
riksintressena.
Redovisningen av naturreservat är uppräkning. Det är inte nödvändigt att räkna upp alla med
areal osv. Ange att de finns och på markanvändningskartan/pågående markanvändning.
Däremot bör områden som behöver skyddas som naturreservat eller kulturreservat pekas ut
som föreslagen markanvändning.
Kommentar: Texterna kompletteras. Utpekande av reservat kräver utredning. Naturvårdsprogram
håller på att upprättas. Noteras inför kommande översiktsplanearbete. Utredningsområden som gör
intrång i riksintresseområden har motiverats.
Synpunkter från enskilda:
”Risvedens Nationalpark. Detta kan kraftigt öka turismen till Ale då detta är Västsveriges största
sammanhängande skogsområde samt har fina naturvärden och är ett vackert område som bör
bevaras. Dessutom finns det inte direkt plats med nationalpark någon annanstans i
Göteborgsområdet.”
”I ÖP-förslaget finns flera skrivningar som poängterar hur viktigt det är med tätortsnära
grönområden Tyvärr är mina tidigare erfarenheter att denna typ av anvisningar i ÖP ofta får stryka på
foten för andra intressen. Jag föreslår därför att sju tätortsnära kommunala naturreservat inrättas
med inriktning i första hand på rekreation och friluftsliv.”
Surte: Fågeldammarna med omgivningar behöver säkras genom reservatsbildning.
Bohus: Elljusspåret vid Jennylund är ett lämpligt område för reservat som bör utvidgas med området
runt Mettjärn.
Nödinge: Elljusspåret och Dammekärrs motionscentral med omnejd.
Nödinge-Nol: Lövskogskullarna mellan samhällena är av största vikt att behålla och utveckla.
Alafors: Furulundsområdet har tyvärr naggats i kanten med bostadsbebyggelse men det som återstår
runt elljusspåret behöver säkras genom ett reservat.
Älvängen: Byggnationen av Kronogården har tyvärr inneburit att många Älvängenbor fått längre till
skogen. Det skulle varit önskvärt att en grön korridor hade sparats fram till Aronseniusskolan och
Idrottshallen.
Skepplanda: Området runt elljusspåret är lämpligt för ett blivande kommunalt reservat.”
Förslagsställaren har bifogat kartor med de föreslagna områdena markerade.
Kommentar: Synpunkten och förslagen noteras.

5.1 Mellankommunala frågor
Göteborg:
Stadsbyggnadskontoret anser att det är positivt att redan i riktlinjerna till strategikartan tydliggör att
älven ska skyddas som dricksvattentäkt och att Ale ska skyddas mot stigande vattennivåer.
Stadsbyggnadskontoret uppfattar förslaget som en bred översiktsplan men där flera aspekter eller
mål gärna skulle kunna fördjupas eller motiveras och svara på hur det är tänkt att uppnås. Det finns
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frågor från Göteborg utifrån Ales roll i regionen gällande näringslivsfrågor, en hållbar mobilitet och
bebyggelseutvecklingen som hade varit värdefullt att få en bild av.
Det är positivt att förbindelsen mellan Surte och Lövgärdet redovisas i markanvändningskartan. För
Göteborgs kommun är en av utmaningarna att minska biltrafiken för att kunna nå klimatmål och
klara 1,5-graders målet från Parisavtalet. Där har även grannkommunerna ett stort ansvar att minska
belastningen på trafiknätet och få ännu fler att använda järnvägen. Göteborg ser en stor risk med
trafikinfarkt vid Gamlestaden.
Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent.
Lerum:
I strategikartan visas en tvärförbindelse i öst-västlig riktning lokaliserad i samma sträckning som väg
1968, Kilandavägen. Lerums kommun har identifierat samma behov av tvärförbindelse och ser gärna
gemensam dialog om lokalisering av tvärförbindelsen.
Utmed väg 1968, Kilandavägen, utpekas ett reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Trafikverket är väghållare för vägen som går in i Lerums kommun och ansluter till väg 190 i höjd med
Sjövik. Lerums kommun håller med om behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed vägen.
Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent.
Kungälv:
De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun är Göta älv som gemensam
vattentäkt samt föreslagen koppling över älven. Förvaltningens bedömning avseende de
mellankommunala frågorna handlar om fortsatt dialog och samarbete i de aktuella frågorna.
Kungälv har ett befintligt vattenskyddsområde som delvis sträcker sig ut i älven vilket är Dösebacka
vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Detta skyddsområde har sitt
ursprung i att vatten till Dösebacka vattenverk togs ur älven och infiltrerades innan det togs in i
vattenverket. Vattenskyddsområdet kommer att finnas kvar och genomgå en revidering inom de
närmaste åren. Dösebacka kommer att användas som reservvattentäkt. Det skyddsområde som finns
idag är beslutat av länsstyrelsen. Planen är att Kungälvs kommun fattar beslut om det nya området.
Det område som anges som Utredningsområde broläge i Ales ÖP överensstämmer med den koppling
som anges i Kungälvs ÖP strukturbild utblick 2050. Behov och bakgrund till ny bro borde tydligare
beskrivas ur Ales perspektiv i Ales ÖP.
Beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart resande och kollektivtrafiken saknas i Ales ÖP
samt GRs strukturbild och inriktningsplanering.
Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent. GRs strukturbild har lagts till i kartan.
Lilla Edet:
Lilla Edets kommun är positiv förtätningen utmed stationsområdena.
Norr om Alvhem mellan kommungränsen, E45an och befintlig bebyggelse i Alvhem redovisas område
som jordbruksmark i förslaget till översiktsplan. Angränsande men på andra sidan kommungränsen
anger Lilla Edet, i sin fördjupade översiktsplan, tätortsutbyggnad och utvecklingsområde för
tätortsutbyggnad. Att redovisa en smal remsa jordbruksmark mellan stationsområde med
tätortsutbyggnad och europavägen E45 bedöms inte som rätt framtida användning av området. Det
har varit diskussioner att ändra kommungränsen i detta område men tills dess att detta sker är det
viktigt att användningen av marken på båda sidorna om kommungränsen är samstämmig.
Kommentar: Noteras
Lilla Edet saknar redovisningen av ett helt mot vid E45 strax norr om Alvhem. På kartorna kan det
tolkas som det finns med i form av ”Reservat trafiksäkerhetshöjande åtgärder” men det finns inte
redovisat i texterna. Idag finns bara möjlighet att svänga av till Alvhem och Södra Lödöse från E45 om
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man kommer norrifrån eller köra ut på E45 om man skall söderut. Frågan om ett helt mot vid E45
strax norr om Alvhem är förutsättning för att få den utveckling av bebyggelse och verksamheter som
båda kommunerna har med i sin översiktsplanering. Ett hel mot med möjlighet att köra på och av i
båda riktningarna, är också viktig för att nå Lödöse station enkelt med bil och för angöring av
ersättningsbussar vid tågstopp. Frågan om helt mot vid E45 har diskuterats mellan kommunerna vid
flera tillfällen. En av förutsättningarna för att ett hel mot skall komma tillstånd är att det finns tydligt
redovisad i översiktsplanen.
Kommentar: Karta kompletteras med möjligt läge för trafikmot (två lägen)
I förslag till översiktsplan finns tankar på att utveckla och förstärka tvärförbindelse i öst-västlig
riktning bland annat med en ny bro till Kungälv. I riktlinjerna för hållbara transporter och resor anges
att ett nytt läge för bro över Göta älv som kompletterar Jordfallsbron ska utredas. Lilla Edet är positiv
till ny bro över Göta älv och att frågan utreds. Fler förbindelser över älven ökar tillgängligheten till
områden på ömse sidor om älven och minska sårbarheten om någon broförbindelse är ur funktion.
Kommentar: Noteras
I förslagets kap 3.6 anges att det ska studeras möjligheten till säkerhetshöjande åtgärder för bland
annat väg 1997 mellan Hålanda och Nygård. Lilla Edet är positiv till detta men samverkan bör ske
mellan kommunerna så att säkerhetshöjande åtgärder görs längs hela vägsträckan, på båda sidor om
kommungränsen.
I kap 3.6.1 redovisas kollektivtrafikfrågor. För att utveckla kollektivtrafiken i Alvhem-Lödöseområdet
och stärka möjligheten att resa till och från framtida bebyggelse och verksamheter i båda
kommunerna ser Lilla Edets kommun gärna att kommunerna samverkar för att få till pendeltågstrafik
med tätare turer till Lödöse Södra station. En text om arbete för ökad pendeltågstrafik till Lödöse
Södra station är önskvärd.
Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent.
TEKNISK INFRASTRUKTUR
Centerpartiet:
Under 5.1.6 bör tvärförbindelsen Alafors-Starrkärr-Kilanda-Kollanda-Sjövik listas som ett gemensamt
intresse för Ale, Alingsås och Lerums kommuner. Ska en upprustning med trafiksäkerhetshöjande
åtgärder komma till stånd här behöver alla berörda kommuner driva frågan mot Trafikverket som en
gemensam angelägenhet.
Vidare bör pendeltågstationen i Lödöse och infrastrukturen kring denna pekas ut som ett
gemensamt intresse för Ale och Lilla Edet. Speciellt som förtätningsområde öster om Alvhem nu
pekas ut i ÖPn.
Kommentar: Lerums och Ale kommuner har en samsyn avseende tvärförbindelsen Alingsåsvägen.
Infrastrukturen kring pendeltågsstationen i Lödöse kommer att utredas i en åtgärdsvalsstudie.
Översiktsplanen kompletteras med två möjliga lägen för utredning av trafikmot.
KOMMUNAL SERVICE
KPR:
Vi rekommenderar en utökad kommunal samverkan mellan Ale kommun och Lilla Edets kommun. Ett
angeläget avsnitt är att samverka med Yttre hemtjänst.
Kommentar: Synpunkten vidarebefordras till Vård- och omsorgsnämnden.

5.2 Regionala och nationella samband
Göteborgsregionens kommunalförbund:
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I Hållbar tillväxt finns ett mål om att regionens befolkning ska öka med minst 10 000 invånare per år.
Ales befolkningsmål bedöms bidra till målet. Samtidigt finns ett mål om att skapa en regional struktur
med en befolkningsmässig balans. GR ser gärna att kommunen tydligare beskriver sin
befolkningsutveckling i relation till övriga regionen. Det underlättar bedömningen av exempelvis
bostadsbehov samt lokal- och teknisk försörjning, vilket ibland kan ske i mellankommunal
samverkan. GR ser genomgående att det regionala perspektivet kan förtydligas i planförslaget, med
betoning på hur kommunens planering tar vara på och förstärker den regionala utvecklingen.
Framförallt kan de regionala överenskommelserna lyftas fram tydligare som strukturerande
förutsättningar för översiktsplanen.
Kommentar: Regionala perspektivet kompletteras i text. Kartan är kompletterad med GRs
strukturbild.

Del 6 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Miljöenheten Ale:
MKB:n är mycket summarisk och ger ingen utvecklad bedömning av miljöpåverkan och hur
denna kan minskas. Innehållet i MKB:n är till största delen en redovisning av nuläge och
sammanfattning/upprepning av ställningstaganden i planförslaget. Det är inte MKB:ns
uppgift.
MKB:n verkar mest utgå från de texter som finns i ÖP-förslaget. Till stora delar innehåller
den enbart allmänna beskrivningar och resonemang. I den mån den innehåller mer specifika
resonemang och bedömningar är det främst utifrån riktlinjerna. Om man ska bedöma
miljöpåverkan behöver man däremot bedöma markanvändningsförslagen. Eftersom
markanvändningskartan i stora delar motverkar riktlinjerna blir bedömningen av
miljöpåverkan felaktig.
Det framgår inte vilka bedömningar som ligger bakom konsekvensmatrisen. Flera
bedömningar där känns tveksamma men det är svårt att avgöra när det inte framgår hur man
kommit fram till dem. Till exempel är det svårt att se att föreslagen markanvändning inte
skulle leda till negativ påverkan på vattenkvalitet, påverkan från djurhållning, påverkan på
flora och fauna m fl aspekter.
Det alternativa scenariot skiljer sig inte nämnvärt från planförslaget, i och med att
planförslaget fortsatt kommer att innebära relativt mycket byggnation utanför tätorterna.
Scenariot är inte heller realistiskt eftersom det beskriver att mer byggnation skulle ske på
jordbruksmark, vilket inte följer lagstiftningen.
Kommentar: Texterna bearbetas och kompletteras. Utredningsområdens intrång i riksintressen har
motiverats. Grundläggande utredningar är under upprättande eller planeras, bedömningar av
miljöpåverkan i dessa fall hänskjuts till detaljplaneskedet. Övriga synpunkter noteras inför kommande
översiktsplanearbete.

6.2.1 Val av prioriterade grupper
Miljöenheten Ale:
Avsnittet 6.2.1 är lösryckt och bidrar inte till bedömning av miljöpåverkan.
Kommentar: Noteras.
Några detaljerade synpunkter anges här som exempel på ovanstående:
• Befintliga förhållanden räknas upp för Göta älv, men någon bedömning av
miljöpåverkan av planförslaget (verksamhetsområden, broläge mm) görs inte.
”Industrier finns längs älven, åtgärder för översvämningar är olika. Viss expansion av
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industrier kan ske om risker minimeras.” Detta är inte en bedömning av påverkan på
Göta älvs värden eller påverkan på grund av minskade arealer översvämningsmark.
• Avsnittet om jordbruksmark (odlingslandskapet) är delvis felaktigt. Alternativa
lokaliseringar behöver studeras för att kunna motivera varför tätortsnära
jordbruksmark skulle kunna tas i anspråk. Några alternativa lokaliseringar redovisas
inte. MKB:n innehåller heller ingen redovisning av hur stor areal jordbruksmark som
skulle tas i anspråk om byggnation skulle ske enligt planförslaget.
• Det är inte självklart att naturmarker sparas och biologisk mångfald bibehålls genom
förtätning och utbyggnad av orterna. Värdefulla naturområden redovisas inte i
samrådshandlingen och det går därför inte att bedöma påverkan på biologisk
mångfald. Det är också vanligt att höga naturvärden finns i anslutning till tätorterna
men har försvunnit i det moderna skogsbruks- och jordbrukslandskapet.
• När det gäller påverkan på riksintressen görs det exempelvis inte någon bedömning av
brolägets möjliga påverkan på Göta älv. Man upprepar bara planförslaget som anger
att intrång kan vara skäligt. Likadant hanteras påverkan på andra riksintressen.
• Det saknas alternativdiskussion när det gäller att bygga en ny bro. Alternativa sätt att
uppfylla syftet behöver studeras. Kan utbyggd kollektivtrafik eller andra lösningar
vara ett sätt att skapa robusthet?
• Det finns en rubrik för Omgivningsbuller och avsikten tycks vara att den ska handla
om MKN för buller. Under rubriken står det dock inget om just MKN utan det är mer
en allmän text om buller. MKN för omgivningsbuller är inte aktuellt i Ale kommun
eftersom de tillhörande kraven på bullerkartläggning och åtgärdsprogram gäller
kommuner med mer än 100 000 invånare.
• MKN för vatten behandlas ofullständigt. Till exempel beskrivs inte morfologisk
påverkan på vattenförekomsterna, något som är stor fråga i tätorterna och gällande
tillkommande bebyggelse i närheten av vattendrag.
Avsnittet om uppföljning av betydande miljöpåverkan är mycket summariskt. Här saknas
många aspekter. Det grundläggande är att det är den befarade betydande miljöpåverkan som
ska följas upp. Eftersom betydande miljöpåverkan inte har identifierats så är det svårt att hitta
korrekt uppföljning. Uppföljningen bör bearbetas tillsammans med berörda expertfunktioner
inom kommunen. Ett exempel är frågan om att byggnation på grönytor skulle följa upp
biologisk mångfald. Det är mer troligt att detta skulle följa upp påverkan på
rekreationsvärden. Ett annat är andel skyddad skog, som inte kan antas vara en följd av
planförslaget.
Kommentar: Texterna bearbetas, förtydligas och kompletteras. Ny älvförbindelse kommer att utredas
i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.
Den checklista för planering (bilaga) som redovisas är inte framtagen tillsammans med
berörda funktioner. T ex finns redan idag en checklista i behovsbedömningen av detaljplaner.
Denna är mer bearbetad än checklistan som föreslås i MKB:n. Det är oklart hur man menar att
checklistan ska användas och vem som är ansvarig för att uppföljning av ÖP görs.
Kommentar: Checklistan har tagits bort.

6.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte, identifiering och bedömning av
påverkan
LRF:
Under Del 6 Miljökonsekvensbeskrivning står det att jordbruket i Ale är inriktat på spannmålsodling.
Men jordbruk med inslag av djurhållning finns också. Det är en uppgift som inte riktigt stämmer med
verkligheten. Dom flesta jordbruksföretagen där huvudinkomsten kommer från verksamheten
bedriver mjölk och/eller köttproduktion + spannmålsodling.
Kommentar: Texten förtydligas.
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6.4 Samhällsekonomi
Alebyggen:
Alebyggens anför att fokus på centralorten Nödinges utveckling i sig ökar attraktiviteten även i övriga
orter. I det fortsatt arbetet med ÖP skulle en scenarioanalys med fördel kunna belysa för- och
nackdelar med att balansera tillväxt och utveckling i de orter som anses prioriterade. Vilka
konsekvenser för tillväxt och attraktivitet får exempelvis en tydligare fokusering på Nödinge som
centralort jämfört med att fördela utvecklingsresurser på Älvängen och Nödinge? Resonemangen bör
kopplas till 6.4 Samhällsekonomi innefattade en ekonomisk konsekvensanalys.
Kommentar: Noteras.

6.5 Sociala konsekvenser
Synpunkter från enskilda:
”Efterfrågar en social konsekvensanalys. Behöver kompletteras mer med de sociala konsekvenserna
än det som redovisas på s.51.”
Kommentar: Noteras inför kommande översiktsplan eller planeringsstrategi.

Del 7 ORTER
Alebyggen:
Verkligheten har sprungit ifrån ÖP 2007 vilket naturligt ger vid handen att ny ÖP skall peka ut en ny
strategisk riktning. Det som varit den huvudsakliga frågeställningen de senaste åren är inte landsbygd
kontra pendelorter och inte heller att orterna skall förtätas i centrala lägen. Den centrala frågan, för
att möjliggöra en befolkning om 52 000 personer 2050, bör vara att tydligt ange ambitionsnivå och
riktning för de orter som försörjs med pendeltåg. I kärnan för detta vägval finns frågan om fördelarna
av tydligt peka ut en centralort.
Ales utveckling från bruksortskommun vid sidan av Göteborg till att bli en kranskommun tätt knuten
till den stora staden ger tack vare infrastrukturen möjligheter till en strategisk positionering. Det är
många orter kring Göteborg som konkurrerar om uppmärksamheten, när det gäller boende, handel,
rekreation, upplevelser och attraktivitet. Idag är Nödinge för en utomstående bilist på E45 otydlig i
profilen. Ale torg konkurrerar i medvetandet i det som är att betrakta som kommunens målpunkt.
Även om varje orts karaktär och definition delvis beskrivs i Del 7 Orter, så behöver hur och
framförallt när detta skall uppnås vidareutvecklas. Ales identitet stärks om ÖP visar riktningen för ett
fortsatt arbete med platsvarumärkesutveckling för att tydliggöra orternas profil och
konkurrensfördelar.
Kommentar: Översiktsplanen möjliggör tillväxt, vad som exploateras och byggs och i vilken takt drivs
av fastighetsägare.
Centerpartiet:
Generellt viktigt att vi inte begränsar bygghöjden i våra stationssamhällen för att kunna skapa
tillräcklig täthet i närhet till pendeltågstationer. Byggnadshöjd och gestaltning får sedan hanteras i
detaljplaneskedet.
Kommentar: Noteras.
Socialdemokraterna:
I Bohus pekas ut en småbåtshamn för att tillgängliggöra älven medans motsvarande formuleringar
saknas för Nödinge och Nol som redan idag har småbåtshamnar som kan ytterligare utvecklas för att
tillgängliggöra älven. Älvängen och området kring de gamla repslagarbanan bör också utvecklas med
samma tanke att skapa älv-nära mötesplatser
Kommentar: Noteras.
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Synpunkter från enskilda:
”Fint jobb ni gjort med planen. Jag har bott i Nödinge i 10 år nu och min bild av vad som saknas är
vattenhål där människor kan vistas och trivas i. Jag tycker varje ort bör ha ett litet torg som de kan
vara stolta över, ett ställa att stanna till på och trivas i, känna stolthet över. Befintliga torg är inte
vackra o trivsamma. Jag tror man får mindre utflyttning om man skapar dessa trivsamma platser.”
Kommentar: Noteras.
”Älskar inspirationsbilden och hoppas att den gäller för framtida Nödinge som given centralort i
kommunen. Här vill vi ha kommunhus framöver.
Det finns fantastiska fördelar i Ale kommun - utnyttja dem genom att förenkla och koppla ihop
samhället med älven.”
Kommentar: Noteras.
”I de centrala delarna vill jag ha mer boende, mer affärer, mer folkliv och mer verksamheter. Men
också att grönska förs in där det är möjligt som på väggar och tak, alléer m.m. bostadsområden
utanför centrum där dominerar villor och för att möjliggöra boendekarriär och få mer blandad
sammansättning av boende inom området få in fler lägenheter i villaområden. Att en ung vuxen vill
flytta hemifrån, barnfamiljen växer ut, pensionärer som inte orkar med sin trädgård längre.”
Kommentar: Noteras.
”Mer än tre våningar är för mycket, kulörer är fint, betong är fult, frodig växtlighet behövs.”
”Sen hoppas jag att grönområden i samhällena bevaras.”
”Det är trasiga samhällen som vi behöver vara lite visionära kring. Hur bygger vi vidare på radbyurbaniteten i Älvängen och Surte? Hur kan det moderna kulturarvet i Bohus centrum utvecklas? Går
det att hitta någon forma av ”rurbanism” som kan knyta an till det agrara arvet i Nödinge och Bohus
fast med en hög densitet? Och för allt i världen bygg där det är fult, där bebyggelsen tillför något
istället för att skada befintliga värden.”
Kommentar: Noteras.
Företagarna Ale:
Företagarna Ale instämmer i förslaget att det är viktigt att ta vara på pendeltågets attraktionskraft
och förtäta stationssamhällena. Här måste vi också våga bygga på höjden. 6-8 våningar ska snarare
vara regel än undantag.
Kommentar: Noteras.
CENTRALORT
Sverigedemokraterna:
En centralort - Älvängen
En färdriktning måste nu pekas ut på riktigt för kommunen. Kommunen ska ha en centralort och inte
två. Vi ser Älvängen som det naturliga valet.
• Det geografiska läget - Älvängen ligger mitt i Ale kommun
• Kulturellt – Älvängen är ur ett historiskt perspektiv en gammal handelsort och stationssamhälle
• Älvängen har idag mer utbud av affärer, fler företag och restauranger. Älvängen har goda
möjligheter att växa.
• Regiontåget stannar där idag samt är ändhållplats för pendeltåget.
Svenska stenhus:
Ale kommun består av flera små orter. I dagsläget saknas en huvudort. Under lång tid har det
diskuterats om det ska finnas en eller två huvudorter, samt vilken ort (Nödinge eller Älvängen) som
ska väljas, om en huvudort ska utses. Översiktsplanen bör ta ett tydligt grepp kring denna fråga. Vi
tycker i detta sammanhang att Älvängen har stora fördelar baserat på dess samhällshistoria, att
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regionaltågen stannar här och att det finns större framtida möjligheter till exploatering på Älvsidan,
t.ex. vid Carlmarksområdet, än vad Nödinge har.
Utvecklingen av huvudort får dock inte leda till att utvecklingen i övriga orter hämmas. Istället bör
det mycket tydligare framgå vilka styrkor respektive ort har och hur vi kan utveckla dessa vidare för
att ge varje ort en unik karaktär som bidrar till en mångfald inom kommunen. Denna fråga är av
största vikt då kommunen saknar ett gestaltningsprogram. Kommunen har en stark historia och
kultur, samt fantastiska naturvärden som tydligt bör ligga till grund för vår samhällsutveckling.
Synpunkter från enskilda
” Låt Nödinge bli ensam centralort där kanske 30-40% av satsningarna går. Låt sedan resten av
satsningarna fördelas på övriga orter jämt efter tex befolkningsmängd.”
” Möjliggör en Centralort genom att bygga ihop Älvängen-Alafors samt Nödinge-Bohus med tydliga
stadskärnor i Älvängen och Nödinge samt mindre Centrumpunkter i Bohus och Nol.”
” Det är nog dags att vi slutar med två centralorter och beslutar att Älvängen blir centralort i Ale.”
” Endast en centralort bör planeras för och det naturliga valet bör vara Älvängen av flera skäl. Ett
historiskt viktigt samhälle med hamn och järnvägsförbindelser. Stor utbyggnadspotential med mycket
ledig mark för boende, företag och samhällsservice. Pendelstation, Centralt placerad i kommunen
med bra vägförbindelser både söderut, norrut och österut. Kommunen är vidsträckt långt norrut och
därför bör vi satsa på Älvängen. Nödinge ligger alldeles för långt från de norra och östra delarna av
kommunen.”
”Ales centralort är Älvängen. Den ligger mitt i kommunen, har bra möjlighet för utbyggnad av
bostäder och industri. Här en tidningsredaktion med lokal tidning. Älvängen med ett läge mellan
Göteborg och Trollhättan bör få stadsrättigheter. Sedan får Ale byta namn.”
”För mig är det naturliga valet Älvängen som centralort där den stora framtida satsningen bör ske
efter den nedmontering som skett under senare år då Nödinge, liksom bla Bohus med nya
idrottsanläggningar, prioriterats.”
”Centralort – Behöver utses. Placeringen bör göras med fokus på hur Ales centralort kan komplettera
omgivande centrum (tex handelscentrum) snarare än tävla mot dem. Som exempel Kungälv och
Bäckebol är redan väl etablerade centrum, försök inte tävla mot dessa utan se istället hur en
placering kan komplettera dem. Dvs Lägg centralorten längre norrut än Nödinge”
”… bestäm er för en centralort som får lite mer fokus (förslagsvis Nödinge) låt sedan övriga orter dela
på resterande fokus utifrån folkmängd”
”Nödinge får gärna bli huvudort i Ale, placerat mitt i Ale är Nödinge väl beläget.”
”Då Forsvallen i Skepplanda är mittpunkten på kommunen borde rimligtvis centralorten bli Älvängen.
Älvängen ha varit centralort i Ale och har tillkommit/byggts upp av egen kraft. Älvängen har
dessutom en station där både regiontåg och pendeltåg stannar. Detta gör Älvängen till en mer
attraktiv bostadsort, då vi kan ha inpendling från både norr och söder.”
Kommentar: Noteras

7.1 Surte
Ungdomsrådet:
Vi tycker att vi borde fokusera på att Surte inte ska bli för mycket en del av Göteborg (det stod i
framtidsplanen att Surte kommer bli en förort till Göteborg, men vi tycker att det inte bara ska vara
det). Vi hoppas att kommunen kommer satsa på centrum med till exempel fler restauranger då
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befolkningen kommer öka, öppettiderna får gärna vara ganska långa eftersom det uppskattas.
Parkeringen bakom Coop kan bli affärer och sådant, den används inte så mycket.
Vi skulle uppskatta om ankdammarna fick bevaras, och om Surtesjön gjordes mycket fin (hopptornet
behöver fixas). En trevlig park i Surte hade varit underbart och om det rustades upp i hamnen. Fler
fina byggnader (mer modernt) och väggkonst. När man bygger hus är det viktigt att komma ihåg
klimatförändringar, speciellt eftersom det har varit jordskred förut.
Det vore bra om kultur- och föreningslivet fick växa i Surte (så att inte allt hamnar i Nödinge), som en
kör eller en teatergrupp. Träffplatser är viktiga, där andra boende inte känner sig osäkra att gå förbi,
som sittplatser lite utspritt – både centralt och inte centralt. Det finns potential i idrottsplatsen i
norra Surte, vi hoppas att det kan vara en plats som utvecklas och inte tas bort för lägenheter.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Miljöenheten Ale:
Surte: Pågående markanvändning är inte tillräckligt redovisad. T ex saknas värdefulla naturområden
som påverkas av föreslagen utbyggnad av orten. Delar av naturmarken redovisas istället som
”vit” (ingen användning).
Kommentar: Kartan justeras.
Östra industriområdet är inritat som tätort. Verksamheter som bedrivs här passar knappast in
på definitionen av tätort.
Kommentar: Kartan justeras avseende industriområdet.
Utredningsområde märkt ”47 ha” är till stora delar vitt i kartan och till andra delar utpekat
som natur. Verklig pågående markanvändning bör vara Tätortsnära natur då området är en del
av ett mycket flitigt nyttjat rekreationsområde. Området är sannolikt svårt att bebygga på
grund av topografin som kan medföra branta väglutningar och ge dagvattenproblem
nedströms. En 400 kV kraftledning finns i området. Det saknas motiveringar till varför det är
lämpligt att Surte ska växa här.
Kommentar: Kartan justeras. Texter kompletteras.
Synpunkter från enskilda:
Bilvägen mellan Lövgärdet och Surte går rakt naturvärdefullt område vilket inte är bra. Det kommer
inte tillföra något postitivt ur det. Det är bostäder, Keillers damm och förskola genom tänkt
sträckning Känns mer som det är Göteborgs kommuns önskemål än Ales.
Kommentar: Vägsträckning mellan Lövgärdet och Surte som är en mellankommunal fråga behöver
utredas. Syftet med vägförslaget är att skapa alternativ framkomlighet vid händelse på E45 och för
kollektivtrafik och räddningstrafik.

7.2 Bohus
Ungdomsrådet:
Vi hoppas att Bohus kan få ett mindre blått och finare centrum och att det ska finnas många
träffplatser, där andra boende inte känner sig osäkra att gå förbi. Sittplatser som är lite utspridda,
både centralt och inte centralt.
Satsa på sporten i Bohus. Bevara sporthallarna, ishallen, skateparkerna osv. Bohus måste ha en
näridrottsplats med konstgräsplan. Bevara Jennylund för sporten, naturen, hästar, familjer osv.
Idrottseventet Ale Outdoor kan ta plats i Bohus och vara en årlig tradition. Det vore bra med många
slingor i framtiden och en fin park. Eventuellt en simhall.
Bohusskolan måste bli större om det kommer fler barn. Satsa pengar och breda ut skolan
(Bohusskolan är ju den enda F-9 skolan i Ale).
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Utnyttja smålokalerna i centrum där sjukvården har varit, antingen genom att vården kommer
tillbaka eller ha nya affärer (bussarna till Nödinge går inte jättebra och det kan vara svårt för äldre att
ta sig dit). Ungdomsmottagning hade varit bra, det är långt till Älvängen och Kungälv.
Kommentar: Synpunkter förmedlas till Sektor kultur och fritid.
Centerpartiet:
Verksamhetsområdet vid Alekrossen bör utökas till för att maximalt nytta platsen. Höga slänter
anges i dag som anledning till att det kan vara svårt att få till ett större område, men det vore synd
att inte möjliggöra ett större område här. Dels finns ett närbeläget mot till 45:an och det redan
befintliga området är avsatt som verksamhetsmark. Ett av få ställen som på sikt kan möjliggöra en
större industrietablering i Ale och med närhet även till E6:an.
En vägförbindelse från motet vid Klädkällaren upp till evenemangsområdet vid Jennylund och vidare
till återvinningsstationen Sörmossen bör identifieras och läggas in för att på sikt kunna avlasta Bohus
centrum från genomfartstrafik.
Kommentar: Noteras.
Miljöenheten Ale:
Bohus småtbåtshamn är troligen samma som benämns Surte småbåtshamn. Det finns bara en
som ligger ungefär på gränsen mellan dessa områden.
Kommentar: Noteras.
Liberalerna:
ÖPn pekar ut Jennylund som ett framtida evenemangsområde, vilket Liberalerna är positiva till. Vi ser
dock betydandande risker vid nybyggnation och ser hellre en utveckling där man arbetar för att lyfta
fram området som ett sport- och rekreationsområde. Vi hade gärna sett att nybyggda
evenemangsytor sprids ut över kommunen. Detta skulle öka tillgången för samtliga Alebor och bidra
till underlag för bättre kollektivtrafik inom kommunen.
Vidare hoppas vi på stort engagemang från invånarna i Ale under processen att ta fram en ny
översiktsplan samt att dialogen med invånarna förblir lika god under tiden framöver, då Ale växer.
Kommentar: Noteras.

7.3 Nödinge
Ungdomsrådet:
Nödinge behöver roliga platser att vara på och möjligheter till att få utlopp för kreativitet. Vi hoppas
också att Nödinge kan få ett starkt centrum med stort utbud av affärer. Det finns mycket kommunen
kan göra för att ordna Vimmersjön så att det blir en rolig samlingsplats för invånarna, till exempel
med grillplatser, tak osv. Det är även viktigt att arbeta med tryggheten i Ale. Till exempel fler lampor
längs vägen efter Dammekärr.
Kommentar: Noteras, synpunkter förmedlas till berörda sektorer.
Miljöenheten Ale:
Här finns en nyligen framtagen fördjupad översiktsplan som gått djupare i analyser och
avvägningar. Den är att betrakta aktuell. Det är oklart varför samrådsförslaget till ÖP frångår
FÖP:en utan att ha gjort djupare analyser.
Påfallande mycket jordbruksmark föreslås exploateras runt Nödinge. Här saknas avvägningar
och alternativstudier av annan mark.
Förslag om utbyggnadsområde och gångstråk som påverkar Hålldammsbäckens dalgång
saknar fakta kring pågående markanvändning samt analyser av t ex stabilitetsproblem, MKN
vatten, riksintresse för naturvård, rekreation mm.
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Kommentar: Texter bearbetas och karta ändras. Syftet är att undersöka möjligheten till försiktig
förtätningen vid befintliga vägar.
Företagarna Ale:
Handeln har stora utmaningar i Nödinge. Ett av skälen är att befolkningstillväxten bromsat in och
flera stora detaljplaneprojekt dragit ut på tiden. Det är viktigt för Ale Torg att centrumplanen
realiseras och att den planerade byggnationen etappindelas så att en byggstart kan ske så snart som
möjligt. En byggkran betyder ofta en till. Parallellt med detaljplan 1 för Nödinge centrum borde en
utredning lägga fast vilka normer som ska gälla för byggnation även i andra pendelorter. Hur
hanterar vi bullerfrågan i kommande bostadsprojekt längs E45.
Kommentar: Detaljplanearbetet pågår och är inte en fråga som hanteras i översiktsplanen.
Synpunkter från enskilda:
” En promenad runt Vimmersjön via Hallbackevägen och Torpavägen är populärt för många. Sträckan
mellan Torpavägen och Sjövägen på Gamla Kilandavägen är dock tråkig och farlig eftersom gångväg
saknas och man får gå på bilvägen. Föreslår att det ordnas en gångväg på denna sträcka som är 380
meter, antingen utefter vägen eller en bit in i skogen.”
”Nödinge var en gång en gammal kyrkby och när jag och min familj flyttade hit från Göteborg 1985 så
var det kyrkbykänslan som drog oss hit. Att det fortfarande fanns något som påminde om den gamla
tiden gjorde att vi bestämde oss. Den lantliga miljön och avslappnade atmosfären där stress inte alls
var så påtagligt som inne i Göteborg var avgörande. Nu är det dags att utveckla samhället eftersom
allt fler vill komma hit. Fortfarande tycker jag "kyrkbykänslan" skall bevaras så långt som möjligt.”
Kommentar: Noteras
”Vi önskar att det planeras (Detaljplan) för en frikyrka i Nödinge. Nödinge saknar idag en frikyrka till
skillnad från alla andra stora orter i Ale.”
Kommentar: Noteras. Dock är detta inte en fråga för översiktsplanen. Synpunkten förmedlas till
Sektor Samhällsbyggnad.
”Älskar inspirationsbilden och hoppas att den gäller för framtida Nödinge som given centralort i
kommunen. Här vill vi ha kommunhus framöver. Det finns fantastiska fördelar i Ale kommun utnyttja dem genom att förenkla och koppla ihop samhället med älven.”
Kommentar: Noteras
”Nybyggarandan som var här 2007 när vi flyttade in i backa säteri i Nödinge, golfbanan i Nödinge, tåg
och motorväg som byggdes - gick att ta på. Ica ville växa och torget blomstrade. Sen dog aktiviteten
ner. Sätt fart igen. Just nu ser jag som kommuninvånare inga byggprojekt som kan starta i Nödinge
2021 överhuvudtaget (bostäder för ökad befolkning). Hoppas jag har fel.”
Kommentar: Noteras
”Det är mycket bra med översiktsplanen för Ale kommun, men när jag bryter ned den och bara ser på
Nödinge centrum så får jag rysningar!
Det ser ut till att bli framtidens slumområde, som vi tyvärr har flera av i Västra Götalandsregionen,
där brottsligheten florerar och ambulanser vågar inte att köra in utan poliseskort. Vill vi ha det så?
Mot E45 skall det bli höga byggnader och parkeringshus. De flesta kvinnor vågar inte att gå in i
parkeringshusen. Dessa byggnader skall skydda mot ljud, men det blockerar också insyn mot Nödinge
centrum.
Det kommer inte alls se frestande ut! De som kommer körande i bil sätter gaspedalen i botten för att
passera Nödinge snarast möjligt utan att stoppa för att shoppa.
I stället, tänk på ett öppet område med insyn från E45! Där det skall finnas blommor, träd och
bänkar, som en liten park och låga hus med frestande affärer, matställen och kaféer.

80(88)

13 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning - KS2021/0350-10 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning : Samråds redogörelse Ale ÖP.pdf

Detta skickar signalen stopp! Detta måste vi kolla upp, ta en matbit och kolla affärerna. Det skickar
också budskapet, här är det trevligt och här vill jag bo.”
Kommentar: Synpunkterna noteras och vidarebefordras till Sektor Samhällsbyggnad där
detaljplanearbete för Nödinge centrum pågår.
”Höghus längs med 45a och tätt emellan för mina tankar till ett 70-tals förortsområde med alla
problem det för med sig. Visionen visar sterila stenbelagda ytor överallt. Vart skall allt dagvatten ta
vägen i ett ökande regnigt klimat med skyfall etc.? Det finns inte plats för sol att nå in mellan husen
och det ser ut att bli ett blåshål. Jag ser framför mig plastpåsar och skräp flyga runt överallt i ett öde
landskap där ingen vill vistas.
Vi ska inte skapa miljöer som folk med pengar väljer bort. Vi måste skapa miljöer där folk väljer att
bo. Ingen som har valmöjlighet väljer att bo i ett höghus vid kanten av en motorväg.”
Kommentar: Synpunkterna noteras och vidarebefordras till Sektor Samhällsbyggnad där
detaljplanearbete för Nödinge centrum pågår
”Visionsbild 11 anser jag indikera på en fantasilöst och tråkig byggnadsstil. Höga och strikt fyrkantiga
byggnader ut liv, som ett miljonbostadsområde som Hjällbo. Jag förutser att bostadsområde i denna
still snabbt utvecklar sig till ett problemområde.”
Kommentar: Noteras

7.4 Nol
Ungdomsrådet:
Vi hoppas mycket på att Nol kommer bli bättre, det behövs! Vår dröm är att piffa upp Nol, särskilt
runt skolorna. Det behöver finnas mer att göra i samband med fler boenden. Till exempel fler affärer,
fler samlingsplatser och bättre lokaltrafik. En inomhushall i Nol vore jättebra!
Skogen vid skolorna borde bevaras och fotbollsplanerna är bra. Annat som vi tycker är viktigt är Nol
IK, Folkets hus, Tempo och pizzerian.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Miljöenheten Ale:
Det är oklart hur realistiskt det är med exploatering av hela Brandsbobergen. En stor del av
det utpekade området utgörs av branta sluttningar. Här finns exempelvis trafikfrågor,
naturfrågor och grönstrukturfrågor att reda ut. Med tanke på klimatanpassning kan det också
leda till ökade vattenflöden nedströms i Nol, liknande det som hänt i Älvängen då
Kronogården byggdes ut.
Kommentar: Brandsbobergen är utredningsområde för tätortsutveckling på lång sikt. Noteras inför
kommande planeringsinsatser.
Alternativ för broläge behöver studeras djupare och en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) behöver
göras. Det finns inte tillräckligt med underlag för att avgöra om detta är det bästa läget.
Motstående intressen som riksintresse naturvärd, sjöfart mm redovisas inte.
Kommentar: Ny älvförbindelse kommer att utredas av Trafikverket i en åtgärdsvalsstudie. Kungälv
och Ale är överens om att läget Nol – Diseröd bör utredas.
Synpunkter från enskilda:
”Min vision är att Nödinge-Nol får en fin utemiljö med mötesplatser som lockar till aktivitet och
känns inbjudande. Folk i rörelse ger trygghet och gemenskap.”
Kommentar: Noteras.
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7.5 Alafors
Ungdomsrådet:
Vi ser Alafors som en mysig ort där det ska finnas saker att göra. Sjövallen, dess badplats och
fotbollsanläggning, på sommaren och Alebacken på vintern är några av de höjdpunkter som finns.
Men även de underbara och trevliga spåren i Furulund som man kan gå året runt. Fabriken är också
en plats med många möjligheter. Det behöver fler möjligheter i Alafors, ibland känns det som att det
bara är en ort mellan orter. Det behövs en samlingspunkt.
Det är viktigt att ha fler aktiviteter som för alla samman. Vi ser att kunna ha gemensamma aktiviteter
som en ort men även som en kommun, det är väldigt viktigt och grunden till att kunna ha ett bra
samhälle. Det är viktigt att man ska trivas, och det gör man inte utan att trivas och känna sig trygg
med övriga som bor i orten. Det behöver inte handla om att känna alla i orten utan mer att man ska
kunna gå på gatan och inte känna sig ensam eller rädd.
Att hitta ett sätt att bygga upp gemenskap tillsammans och faktiskt göra det är viktigt enligt oss. Man
kan till exempel ha gemensamma lopp i Furulundsspåret.
Man hade kunnat fixa en grillplats på vägen vid Furulundsspåret. Det finns en liten och sliten grillplats
men den ligger precis bredvid stugan och vi tänkte att man istället hade kunnat ha det mitt i skogen
vid spåret. En grillplats som även är lite bättre byggd.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Miljöenheten Ale:
Att föreslå utbyggnad av bostäder runt Hältorpsjön är inte realistiskt med tanke på motstående
intressen som jordbruksmark, höga natur- och rekreationsvärden, strandskydd mm. Här
saknas också koppling mellan karta och text. Är det föreslagen markanvändning eller inte?
Verksamhetsområdet som föreslås är inte realistiskt med tanke på de ingrepp som krävs i
riksintresse för naturvården. Redovisning av dessa målkonflikter är otillräcklig. Att anta att
det är ortsbefolkningen som ska arbeta i verksamhetsområdet bygger inte på några analyser
om hur arbetsmarknaden fungerar. Det saknas också goda kollektivtrafikförbindelser till
området, så det blir svårt att pendla hållbart till detta läge.
Kommentar: Noteras.
Svenska Stenhus:
Alafors är definierat som tätort men saknar i dagsläget service. Planläggning inom Rished 7:1 med
150- 200 bostäder är pågående. Denna utveckling kommer ge såväl behov som underlag för
servicefunktioner och kollektivtrafik. Framtidsplaner för att täcka detta behov måste tydliggöras för
att orten ska utvecklas och möjliggöra kvarboende.
Vi känner stor oro att understruken text ”tillväxttakten ska vara försiktig” och ”sparsam” kan komma
att feltolkas och hämma Alafors utveckling.
Begreppet för inlandsort finns inte definierat vare sig i översiktsplanen eller i svenska akademins
ordbok och blir därmed otydligt. Vi föreslår därför att man använder begreppet landsort lika övriga
orter, som finns definierat.
Visionen är en landsort med viss service och många olika offentliga mötesplatser i symbios med unik
kultur och natur. Genom att skapa säkra och tillgängliga stråk som binder ihop boende, säker gångoch cykelväg, kollektivtrafik, skola, förskola, ett aktivt kultur- och näringsliv i Ahlafors fabriker och
dess närområde, områden för lek och rekreation, samt ett rikt natur- och djurliv erhåller vi
mervärden och positiva ekosystemtjänster. Service och knutpunkter för dessa stråk kan erhållas
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genom förtätning av centrala Alafors. Bostäder med möjlighet till aktivitet i bottenplan skapar ett
levande samhälle.
Kommentar: Förtätning av Alafors kommer att ske successivt på fastighetsägares initiativ och hur
hänsyn tas till hållbarhet, värden och olika intressen prövas i detaljplan. Områden som redan är
ianspråktagna och markerade inom tätort kan prövas för olika ändamål som inte stör bostäder i nya
detaljplaner. Områdena vid Hältorpssjön och Brandsbobergen föreslås på längre sikt och kräver
fördjupade utredningar hur, om och när de kan utvecklas och om hur värden säkerställs. Utveckling
av området vid Osbacken bör utredas i samband med nytt broläge över Göta älv.

7.6 Starrkärr, Kilanda och Ryd
Ungdomsrådet:
För att dessa områden ska fungera för unga behövs det regelbunden kollektivtrafik, det behövs även
bättre täckning till internet och för att man ska kunna ringa. Det behövs mer belysning överallt,
lekplatser och samlingsplatser där unga kan vara utomhus och göras sina aktiviteter. Kanske en eller
två multiarenor som den i Skepplanda, men även saker som gör att det finns något för alla, som en
mountainbike eller crossbana, eftersom det finns väldigt mycket skog så finns det plats för detta.
En fritidsgård kanske? Den närmaste är i Älvängen men som sagt det tar ett tag för unga i Kilanda att
ta sig dit (speciellt om det inte går några bussar).
Hultasjön kan vara en riktigt fin samlingsplats om det är enklare att ta sig dit och om det styrs upp lite
mer där med fler bänkar, grillplatser, större brygga och kanske även en kiosk.
Det behöver styras upp mer asfalterade vägar då väglaget under större delen av året är extremt
dåligt. Kyrkorna, och kyrkogårdarna behöver skötas om och hållas finare.
Någon affär skulle behövas också, det är inte jättelångt till Älvängen från Starrkärr men om man bor
längre mot Kilanda blir det en lång väg att åka. Det hade räckt med en liten affär. Det ligger förstås
inte hos kommunen att ordna men det kan ligga i den strategiska planen att nå dit.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Miljöenheten Ale:
Markanvändningsförslagen för tillkommande bebyggelse gör det mycket svårt att värna
lantbruksnäringen eftersom det fragmenterar jordbruksmark samt skapar grund för konflikter
mellan boendemiljö och lantbruksgöromål. Om lantbruket skall kunna fortgå och utvecklas
behöver områdena kring dessa fredas från bostadsbebyggelse.
Den utbyggnad som föreslås i Kilanda påverkar höga naturvärden, höga kulturmiljövärden,
värdefull landskapsbild samt jordbruksmark. Byggnation här motverkar alltså de riktlinjer
som angivits.
Förtätningsområdet innebär exploatering av jordbruksmark och bebyggelse allt närmare
kommunens största djurhållande gård. Lantbruksverksamhet alstrar naturligt störningar för
närliggande bebyggelse i form av till exempel lukt, buller och flugor, vilket kan leda till
konflikter. Det finns inga skäl att exploatera jordbruksmark i detta läge, och det kan inte anses
vara förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser, och därmed heller inte förenligt
med PBL.
Området korsas av en större kraftledning i öster.
Den utbyggnad som föreslås i Starrkärr har flera motstående intressen. Att större delen av den
föreslagna utbyggnaden sker på jordbruksmark redovisas inte. Jordbruksmarken syns heller
inte som pågående markanvändning. Förtätningsområdet omfattar större lantbruk. Stor del av
detta område är sannolikt olämpligt att bebygga med bostäder med hänsyn till störningar från
detta.
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Landskapsbilden i området har redan påverkats i hög grad av enskild bebyggelse som har
placerats olyckligt på jordbruksmark och andra öppna lägen. Här finns också höga
kulturvärden som riskerar att påverkas negativt. Området ligger också i ett regionalt värdefullt
odlingslandskap, vilket inte redovisas. Totalt sett redovisas inte motstående intressen
tillräckligt.
I området finns relativt mycket befintlig bebyggelse med enskilda VA-lösningar. Detta
riskerar att på sikt skapa en situation där kommunen behöver ta ansvar långt från befintlig
anläggning. Om tanken är någon form av avloppsanläggningar med lokalt utsläpp (allmän
eller enskild) kan inte förslaget anses vara förenligt med miljökvalitetsnormen för vatten.
Kommentar: Förtätning av Kilanda tas bort. Förtätning i Starrkärr föreslås utredas och ske som
försiktig förtätning. Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster förtydligas.

7.7 Älvängen
Ungdomsrådet:
När vi ser Älvängen om 30 år ser vi det som väldigt familjärt. Vi ser det som ett ställe dit man vill ta
med familjen och vill grilla samt gå på kvällspromenader. Det är en mysig stämning och grillplatser
med mera tillför skratt och glädje.
Vi tänker att älven ska vara mer öppen, till exempel att den visas upp mer, och att den är separerad
från allmänheten med byggnader och liknande. Hamnen och älven har stort potential, våra ideer är
att man hade kunnat bygga grillplatser som man året runt kan grilla på och umgås med familj eller
kompisar. Slingan/stigen som går nere vid älven är fin och vi tror att man hade kunnat utveckla den
till något väldigt bra!
Aroseniusskolans fotbollsplaner och områden är besökta av väldigt många ungdomar, även den nya
lekplatsen bredvid. Det vore bra om dessa bevarades eller undkom stora förändringar. Vi ser matcher
i Älvängen som en perfekt chans till att skapa gemensamhet i en ort. Att kunna göra ungdomarnas
matcher till något mer offentligt och en aktivitet hade betytt mycket. Det är inte bara fotbollsnördar
och kompisar till de som spelar som kan komma och kolla på matcherna utan alla kan! Familjer kan
göra det till en mysig sak och det blir en aktivitet för Älvängen.
Älvängen är en av de orterna som har fått väldigt mycket nytt men det känns som att det fortfarande
saknas något. Sidan närmast Alafors har tappat lite nu när centrum har flyttats bort mot Coop. Det
skulle kunna byggas något mer antingen i Nettos lokal eller annan plats för att få lite mer centrum
närmare stationen.
Det är viktigt att hitta på fler gemensamma aktiviteter då det tillför trygghet och gemenskap.
Det finns tre pizzerior i Älvängen, så det skulle kunna behövas lite mer variation utbudet av
restauranger som man kan gå till. Kanske som en Café Torpet variant, vi tänker att det hade kunnat
vara mysigt att ha en sådan i Älvängen. De genomför till exempel små events där de bjuder in mer
offentliga personer till deras scen och det är något vi gärna hade velat se i Älvängen.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Centerpartiet:
Det område som nu pekas ut som utvecklings- och utredningsområde för verksamheter nordväst om
Älvängen (Hamnenområdet) utgörs av brukningsvärd jordbruksmark och bör utgå. Dessutom är
trafikmotet här inte ett ”helt” mot och utgör inte en bra anslutning till 45:an för ett större
verksamhetsområde.
Kommentar: Utredningsområdet har justerats.
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Miljöenheten Ale:
För hela Älvängen bör man hänvisa till pågående arbete med tillägg till ÖP. Här behöver
exempelvis en grönstrukturplan tas fram innan man kan peka ut lämplig markanvändning.
Med förslagen riskerar höga rekreationsvärden, höga naturvärden samt jordbruksmark att
exploateras, liksom lågstråk som behövs för klimatanpassning, vattenhantering mm.
Med tanke på klimatanpassning kan utbyggnadsområdena för tätort leda till ökade
vattenflöden nedströms, liknande det som hänt i centrala Älvängen då Kronogården byggdes
ut.
Det blir mycket svårt att värna grönstrukturen med den markanvändningsförslag som ges.
Vägreservatet på östra sidan om Älvängen går tvärs emot slutsatserna i den analys av
trafikfrågorna som gjordes 2017, som en förberedelse för ÖP. Materialet bör ligga till grund
för transport/trafikfrågor i ÖP. Den utbyggnad som föreslås österut kommer inte heller att
ligga kollektivtrafiknära och motverkar därmed en långsiktigt hållbar utveckling baserad på
stationssamhällen.
De föreslagna verksamhetsområdena ligger på jordbruksmark samt omfattas av riksintresse
för natur och strandskydd. De riskerar dessutom att motverka MKN för vatten. Detta bedöms
motverka en hållbar utveckling och bedöms inte realistiskt genomförbart.
Kommentar: Fördjupad översiksplan för Älvängen pågår. Texten kompletteras med lista med
tematiska tillägg och utredningar som behövs för fortsatt planering. Trafikfrågor är avstämda med
trafik på sektor samhällsbyggnad. Utredningsområden för verksamheter har motiverats.
Älvängens företagarförening:
En förtätning i centrum är nödvändig och skapar möjlighet till attraktiva boenden nära
pendelstationen, men det måste ske med omsorg och hänsyn till att bevara ett tryggt och trivsamt
Älvängen. Mörka gränder och trånga kvarter måste undvikas. Planeringen måste ta höjd för
behovet av mötesplatser, likt Älvgläntan och tidigare ICA-tomten. Hushöjden föreslår vi blir i
nedtrappande skala där entreerna till centrum når den högsta höjden och sedan faller ner in mot
centrum. Likadant från Frälsegårdsvägen (tidigare Hardesjö bilverkstad). Det får inte skapas ett
samhälle utan luft, trångt och betonggrått. För att motverka detta är arkitekturen och
gestaltningen en viktig fråga. Fasader ska ha ett levande uttryck, gärna med inslag av trä. En
stadsarkitekts kompetens blir viktig i utvecklingen av ett framtida Älvängen centrum. I förslaget till
ny översiktsplan används uttrycket "aktiva bottenplan". Detta bör förtydligas med tanke på
handelns utveckling och preciseras med tänkbara verksamheter. Det får inte bli ett centrum med
sovande och tomma bottenplan. Vi föreslår möteslokaler, bibliotek, cafe, friskvård, rehab och
liknande verksamheter som komplement till ett visst utbud av handel.
Det måste finnas flera mindre torg och mötesplatser i ett framtida Älvängen, men vi tänker också
föreslå en tydligare grön oas. När det västra industriområdet är skredsäkrat och sanerat kan
älvstranden göras mer tillgänglig. Det kan bli en utmärkt plats för rekreation. En marina med
brygga, grillplatser, boulebanor, ställplats för husbilar, bänkar, planteringar med mera. På området
kommer det också finnas utrymme för nya verksamheter.
Kommentar: Synpunkterna vidarebefordras till planavdelningen som arbetar med att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Älvängen.
Synpunkter från enskilda:
” Tack för en gedigen översiktsplan.
Angående Älvängen, där jag bor, så sägs att förtätning ska stärka handelscentrumet i norr. Vidare
sägs att utbyggnad ska ske österut men också söderut från Madenområdet. Älvängen blir därmed allt
mer utdraget. När ni sedan skriver att gå och cykla blir det självklara valet för att ta sig fram inom
orten så hänger jag inte med. Att på så sätt ta sig från nybyggnadsområdena till centrum och
handelsområdet händer ju inte. Hade ni skrivit epa-traktor så hade väl det varit mer
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överensstämmande med sanningen. Men så gott som alla åker ju bil. Ska ni inte skriva el-bil? Eller
smarta bussar. Titta bara utanför ICA. Där ser man inga cyklar, bara bilar. Och allra mest precis
utanför entrén. Vad gör att ni tror att människor i framtiden vill gå, eller cykla, kilometervis för att
handla?”
”Under flera år har det uttryckts en ambition om att förvalta/utveckla Älvängens småstadskaraktär.
Ordet "småstad" nämns t.ex. fem gånger i det korta stycket om Älvängen på sid 66/67.
Nu är väl detta projekt redan klubbat men ett planerat höghus på 10-11 våningar på Gustavas plats
går ju helt stick i stäv med dessa ambitioner. Är tanken med "småstadskaraktär" att det endast skall
bidra med en trevlig ton i diverse skrivelser eller är det något man tänkt försöka efterleva även i
verkligheten fortsättningsvis?”
”Älvängen ska vara en lantlig ort med luft för folket, inte packade som sillar i betongpelare som
skuggar över orten i någon futuristisk våt dröm för en exploatör som vill packa ihop så många
(hyres)betalare som möjligt på så liten yta som möjligt.
Bygden ska domineras av byggnader som passar in i och inte är högre än sin närmaste omgivning.
Älvängen ska vara en ort för villor och bostäder där de boende trivs med att ha trädgård. Bygg på
bredden, inte på höjden.
Vill man bo i stan kan man flytta till stan, bygg inte någon stad i Älvängen - vi har redan blivit av med
för mycket grönt för byggnationer i trist gråskala.”
”FÖP Älvängen centrum behövs verkligen och måste prioriteras. Ni skriver i ÖP att bebyggelstrycket
är högt i kommunen på grund av närheten till Göteborg. Nu har man gjort en FÖP för Nödinge, därför
är det väldigt viktigt att FÖP Älvängen prioriteras.”
Kommentar: Älvängens tätort kan utvecklas med förtätning och omvandling av industriområden.
Principen som föreslås är tätare bebyggelse nära pendeltågsstationen, för minimerat resande och
underlag för handel. När obebyggd mark tas i anspråk ska planeringen i prövningen visa hur hänsyn
tas till hållbarhetens olika aspekter och olika intressen. Gröna strukturer i bebyggelsens närhet är
viktiga för både rekreationsmöjligheter och biologisk mångfald. Föreslagen förbifart Älvängen kan
komma att bli en viktig regional tvärförbindelse mellan europavägarna och ge framtida
utvecklingsmöjligheter för både bostäder och verksamheter. Arbete pågår med FÖP Älvängen,
synpunkterna vidarebefordras till planavdelningen.
”Bygg ut Älvängen åt sydväst i Ale vikingagård. Ale Vikingagård borde byggas till en vikingaby med
villor såväl som lägenhetshus alla i vikingastil. Detta kan bidra till en kraftigt ökad turism till Ale från
världen över.”
”Vikingagården är knappt utpekad i markanvändningskartan. Är tanken att den ska självdö eller har
kommunen någon tanke om att utveckla den till ett besöksmål? Är ju något man lagt mycket pengar
på och som är unikt för kommunen. Varför inte satsa på den istället som en målpunkt för turism?
Kanske planera för en camping i anslutning?”
Kommentar: Synpunkterna noteras

7.8 Skepplanda
Ungdomsrådet:
Vi hoppas att Skepplanda kan bli en plats med mer saker att göra, som fler grillplatser och
multiarenor (större, den stora parkeringen vid Alboskolan hade kunnat göras om till en sådan, med
mjukare underlag och basketkorgar etc). Det saknas skyltar som visar var en kan hitta saker, typ som
en liten karta. Kollektivtrafiken behöver förbättras även här och utbudet av affärer förstås (större
matbutik).
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Det hade varit fint om det gick att fixa iordning och starta upp caféet bredvid biblioteket och ordna
mer parkering vid multiarenan och en plats att ställa mopeder.
För ökad trygghet behöver mer belysning, farthinder och mer/bättre gångbanor. Det behövs särskilt
mer belysning mellan Skönningared och Skepplanda (80 vägen).
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Miljöenheten Ale:
Flera av markanvändningsförslagen motverkar strategierna och riktlinjerna som anges i
planförslaget. De medför påverkan på jordbruksmark, höga natur- och kulturvärden,
friluftsvärden samt bidrar till ökad biltrafik.
De föreslagna verksamhetsområdena ligger på jordbruksmark i anslutning till Grönån och
Forsån samt omfattas av riksintresse för natur, strandskydd samt regionalt värdefullt
odlingslandskap. De riskerar dessutom att motverka MKN för vatten. Det finns också
stabilitetsproblem i området.
Vägreservatet väster om samhället går tvärs emot slutsatserna i den analys av trafikfrågorna
som gjordes 2017, som en förberedelse för ÖP. Detta material finns på Sektor
samhällsbyggnad. Materialet bör ligga till grund för transport/trafikfrågor i ÖP.
Det står att Grönnäsvägen ska kapacitetshöjas och trafiksäkras. På kartan är dock en grusväg i
Alvhem utmålad som reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vägar bör anges med
korrekt vägnummer och ritas in på rätt plats.
Kommentar: Intrång i riksintressen motiveras. Utredingsområde för verksamheter har minskats så
strandskydd vid Grönån ej påverkas. Kartan justeras, trafikfrågor har stämts av med trafik på Sektor
samhällsbyggnad.

7.9 Hålanda
Miljöenheten Ale:
Hela området avrinner till Grönån och dess biflöden som är hårt belastade av näringsämnen.
Det är tveksamt om ytterligare bebyggelse här är förenlig med miljökvalitetsnormerna för
vatten så länge det bygger på lokala utsläpp.
Skepplandavägen ska trafiksäkras. Det är otydligt vad reservatet för trafiksäkerhetshöjande
åtgärder innebär. Hur skall ärenden inom vägreservatet hanteras?
I texten står att Skepplandavägen skall trafiksäkras men i kartan pekas vägen till Nygård ut.
Vägar bör anges med deras nummer så det är tydligt vad men menar.
Kommentar: Kartan justeras, trafikfrågor är avstämda med trafik på Sektor samhällsbyggnad.
Synpunkter från enskilda:
”Kulturmiljöområdet i Hålanda vid Skaggata bör vara runt hembygdsgården och inte innefatta ett
större område, där nyare bebyggelse redan tillåtits i en stil som inte har något kulturellt värde.
Avsikten med kulturområdet borde vara att bevara hembygdsgården och Drottningsgärdets såg och
inte att försvåra ny-, om-, och tillbyggnation i hela området.”
Kommentar: Noteras.
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7.10 Alvhem
Centerpartiet:
Anledningen till det utpekade vägreservatet är oklart. Bör tas bort.
Det förtätningsområde om 85 ha som pekas ut i samrådshandlingen bör minskas så att brukningsvärd
jordbruksmark tas i anspråk i betydligt mindre omfattning. Direkt närhet till 45:an bör också undvikas
vilket i detta fall sammanfaller med brukningsvärd jordbruksmark. Se ungefärligt förslag på
tänkbart förtätningsområde till vänster.
Kommentar: Föreslagen förtätning avser försiktig komplettering av befintlig bebyggelse vid befintligt
vägnät.
Socialdemokraterna:
Området kring Alvhem som i förslaget pekas ut som utvecklingsområde bör om det skall exploateras
planeras i samråd med Lilla Edets kommun för att utreda möjligheten till gemensamma lösningar på
exempelvis skolor och samhällsservice.
Kommentar: Noteras.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Denna del syftar till att redovisa väsentliga miljökonsekvenser som genomförandet av planförslaget
har, enligt krav i plan- och bygglagen (PBL) kap 3. Först beskrivs metod, avgränsningar och
påverkansområde för planförslaget. Därefter redovisas planförslaget i relation till att det inte
genomförs, sedan presenteras val av prioriterade grupper och planförslagets konsekvenser för dessa.
Slutligen beskrivs planförslagets påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer och
samhällsekonomi.

6.1 Sammanfattning av översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanens bärande idé:
Prioritera utbyggnad och planering till utpekade utvecklingsområden.
Tillväxten ska främst ske i orterna och i landsbygdens byar.
Bebyggelsetrycket är högt i kommunen, närheten till staden bidrar till detta.
Styr bebyggelsen till där det finns eller är möjligt att få kollektivtrafik och service.
Var vaksam på utspridd bebyggelse i jordbrukslandskapet, det kan försvåra för
jordbruket.
Brukningsvärd jordbruksmark ska värnas.
Mark för störande verksamheter lokaliseras nära infrastruktur.
Principerna för tillväxten är förtätning av orter och byar till förmån för bevarande av
jordbrukslandskapet i stort. Förtätningen kan innebära att tätortsnära jordbruksmark behöver tas i
anspråk i viss utsträckning på lång sikt. Verksamhetsmark föreslås i huvudsak i anslutning till större
trafikstråk. Konflikten mellan behovet av verksamhetsmark och allmänna intressen som riksintressen
för naturvård och kulturvård och jordbruksmark behöver avvägas i de enskilda fallen. Grönområden i
tätortsnära lägen pekas ut, till förmån för både människor och djur och den biologiska mångfalden.
Göta älvs stränder är fortsatt skyddade och intilliggande industrimark kan utvecklas, under
förutsättning att vattentäkten skyddas.
Alternativet till förtätning av orterna, mer spridd bebyggelse, bedöms medföra större negativa
konsekvenser för miljön och har därför valts bort. Det skulle ta mer odlingsbar mark i anspråk och
generera mer trafik. Bevarad jordbruksmark främjar lokal livsmedelsförsörjning och minskar
sårbarheten.
I översiktsplanen finns en förteckning över nödvändiga utredningar och tematiska tillägg som behövs
för fortsatt planering. I vissa fall gäller det uppdatering av tidigare utredningar och i andra fall saknas
underlag. Detta innebär att en del miljökonsekvenser är svåra att bedöma utan ytterligare underlag.
Konsekvenser för utredningsområden ska utredas innan planering startar, då riksintressen och andra
allmänna intressen ska avvägas.
Översiktsplanens styrverkan
Översiktsplanen
redovisar kommunfullmäktiges inriktning på hur kommunens mark- och vatten bör
användas i framtiden
garanterar inget genomförande
möjliggör en tänkbar framtida utveckling
ger förutsättningar för att resa hållbart
kan inte styra människors beteenden och agerande
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Alternativavgränsning
Det är strategierna och markanvändningen som konsekvensbedömts i översiktsplaneförslaget Ale
2021. Konsekvensbeskrivningen ska visa alternativ till planförslaget och utgår från Ale översiktsplan
från 2007, som nollalternativ.
Nivåavgränsning
Översiktsplaneringen
har en strategisk inriktning
ger vägledning för de viktigaste frågorna för att nå önskad samhällsutveckling till 2050
resonemangen bygger på vetenskapliga basfakta
bygger på kommunens vision och viljeinriktning
har fokus på tillväxten i orterna
har mer detaljerad styrning formulerat i generella och specifika riktlinjer, en fördjupning
av ställningstagande av strategierna för de allmänna intressena i Ale.
Geografisk avgränsning
Flera olika geografiska områden kan påverkas och få konsekvenser av hur Ale väljer att bygga, allt
från orterna och landsbygden i kommunen till Göta älv, Göteborg och övriga grannkommuner och
regionen.
Tidsavgränsning
Konsekvensbedömningen siktar på ca trettio år, dvs år 2050.
Ämnesavgränsning
Checklistor finns i avsnitt 6.6. Syftet med checklistorna är att ge en överblick över översiktsplanens
konsekvenser för miljökvalitetsmål, folkhälsomål och samhällsekonomin.
Samråd om avgränsning
Samråd om avgränsningen med Länsstyrelsen hölls 2020-12-01.
Innehåll
I översiktsplanen Ale 2021 beskrivs
syfte och innehåll
förhållande till andra planer
information om rådande förhållande i text och kartor

6.2 Val av alternativ
I detta avsnitt beskrivs aktuella förutsättningar inför en ny översiktsplan. Därefter beskrivs ett
nollalternativ och ett jämförelsealternativ i form av ett scenario med fokus på bebyggelseutveckling
på landsbygden och genom bybildningar.

Nuläge

Nuläget i Ale år 2020
Ca 32 000 invånare.
Befolkningsökningen har accelererat sedan pendlingsmöjligheter år 2012 ökade med
utbyggd riksväg 45 och Norge/Vänerbanan.
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Massivt bostadsbyggande av framförallt småhus 1965 1975.
Trafikbelastningen ökar med befolkningsökningen.
Kollektivtrafikresenärer har ökat sedan Alependeln kom 2012, potential för fler
kollektivresande finns.
Arbetsmarknadsregionen ingår i storgöteborg.
Kommunikationer sker, förutom genom eget bilresande med cykel, buss, tåg och
pendeltåg.
Jordbruksmarken har minskat.
Biologisk mångfald behöver värnas.

Nollalternativ

Nollalternativet belyser en trolig utveckling om planförslaget inte genomförs. ÖP 2007 utan
korrigerande åtgärder ställs i relation till den nya översiktsplanen, som skiljer sig i flera punkter. De
utmaningar som Ale har idag saknas det åtgärder för i ÖP 2007, som därför inte ger den vägledning
som behövs. Nedan följer några skillnader och utmaningar som sannolikt skulle uppstå om ÖP 2007
fortsatt skulle vara den beslutade översiktsplanen för Ale kommun.
Möjligheter
Med stora utvecklingsområden finns möjligheter för en varierad boendemiljö.
Utspridd bebyggelse leder sannolikt till mindre bullerexponering.
Utmaningar
Ortstrukturen skulle inte tydliggöras i och med tätortsbyggnation längs hela E45.
Serviceutbud skulle inte tillgodose tillgänglighetsbehov och befolkningstillväxt.
Övergripande mål för tillväxt skulle inte uppnås.
Gång- och cykelvägar för den aktiva människan skulle inte prioriteras i
infrastrukturplaneringen.
Klimatpåverkan är inte prioriterad i relation till dagens tydliga klimatomställning- och
anpassningsbehov.
Näringslivsutvecklingen på landsbygden är inte prioriterad.
Avsaknad av strategi för grön infrastruktur med resulterande brist på sammanhängande
grönstruktur i och mellan tätorterna.

Jämförelsealternativ Bebyggelseutveckling med fokus på landsbygd

Ett alternativt scenario skulle vara om pendlingsorterna inte pekades ut som huvudsaklig
samhällsutveckling, där exploatering istället skulle ske med större omfattning på landsbygden och
genom nya bybildningar. Det skulle innebära att bostadsförsörjningen och verksamhetsmark i större
utsträckning skulle ske genom exploatering av ny mark utspridd runt tätorter.
Möjligheter
Bevarande av grönstruktur i annars planerade förtätningsområden.
Större möjligheter för utbyggnad av småhus.
Förutsättningar för en varierad boendemiljö.
Utmaningar
Sämre förutsättningar för en tillgänglig och etablerad samhällsservice.
Omfattande investeringar i utbyggnad av infrastruktur och kommunala
försörjningssystem.
Längre avstånd innebär en mer otillgänglig kollektivtrafik med kraftigt ökade kostnader.
Svårigheter att förse samtliga tätorter och boendemiljöer med goda
pendlingsmöjligheter.
Längre avstånd innebär att färre väljer att gå och cykla vilket leder till ett större
bilberoende och miljöpåverkan.
Stor potentiell påverkan på natur- och kulturmiljöområden.
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Risk att avsevärt försämra förutsättningar för jordbruksmarken och dess
näringsmöjligheter.

Slutsatser

Ale står oberoende av alternativ inför stora utmaningar för att bemöta en befolkningsutveckling och
ett bostadsförsörjningsbehov som finns i kommunen och regionen. Det ställs även krav i båda
scenarierna att tillgodose en planeringsstruktur som uppnår kraven om en minskad miljöpåverkan
och tillräcklig klimatanpassning. Den långsiktiga planeringen ska också bemöta de demografiska
utmaningar som förutspås och där infrastruktur och service ska planeras resurseffektivt och
tillgängliggöras för alla.
Planförslaget med sikte på 2050 anses utifrån ovanstående resonemang erhålla de bästa
möjligheterna att möta de utmaningar som beskrivits och samtidigt uppnå kommunens långsiktiga
målsättningar. Genom att koncentrera samhällsutvecklingen till huvudorterna kan en resurseffektiv
och välplanerad samhällsstruktur uppnås, där hållbarhets- och befolkningsbehov tillgodoses.
Lämplig lokalisering av verksamhetsmark inom kommunen är svårt att finna inom konkurrenskraftigt
avstånd till befintlig infrastruktur. Omedelbar närhet till E45 är för många verksamheter en
förutsättning, då det innebär möjlighet till effektiva transporter och ett bra skyltläge. Många typer av
verksamheter behöver även ligga utanför tätort, för att undvika konflikter med bostäder och annan
känslig användning. De konflikter som finns för utpekade utredningsområden mellan behovet av
verksamhetsmark och olika motstående allmänna intressen ska avvägas innan planering påbörjas.

6.2.1 Val av prioriterade grupper
Hälsa på lika villkor är grunden i folkhälsoarbetet. Lättillgängliga miljöer för fysisk aktivitet, säkra och
trygga både bostads- och fritidsmiljöer är gynnsamma för alla människor oavsett ålder. Hälsosamma
miljöer där buller, luft-, mark- och vattenföroreningar minimeras ger förutsättningar för ett gott liv.
Barn och ungdomar
Hälsan under hela livet, gynnas av goda förhållanden i barndomen. Tidiga insatser kan ses som en
investering för både individ och samhälle. Säkra och trygga skolvägar lägger grunden för goda vanor.
Närhet till natur och lek är viktig för barns och ungdomars utveckling.
Äldre
Behoven och möjligheterna för äldre att röra sig i samhället är olika för olika grupper av äldre. Vid
stigande ålder avtar snabbhet och reaktionsförmåga. Nedsatt hörsel påverkar förmågan att
kommunicera i bullriga miljöer. Äldre är överrepresenterade vid fotgängar- och cykelolyckor. Närhet
och tillgänglighet till grönområden är viktig för denna grupp.
Socioekonomiskt utsatta
Personer med utsatt socioekonomisk position utsätts för ogynnsamma stressfaktorer vilket kan ha
negativ effekt på hälsa och medellivslängd.
Personer med funktionsvariationer
Mer än tjugo procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionsvariation. Detta kan bidra
till ett utanförskap som kan handla om bristande delaktighet i arbetslivet, sociala relationer, fritidsoch kulturaktiviteter, utbildning, demokratiska processer.
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6.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte, identifiering och
bedömning av påverkan
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte
översiktsplanen bedöms ha betydande miljöpåverkan, då planen pekar ut tillväxt i
tätorter, mark för verksamheter och vägar
ska beskriva, identifiera och bedöma vilken betydande miljöpåverkan planen antas
medföra
ska beskriva följderna av ett tänkt genomförande
ska medverka till att en långsiktigt hållbar utveckling skapas
ska identifiera positiva och negativa konsekvenser av förtätning och utglesning.
Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan
miljöhänsyn beaktas i planen. Miljökonsekvensbedömningen fokuserar på de fem viktigaste
påverkansområdena för Ale kommun. Dessa påverkansområden beskrivs i följande rubriker:
Förtätning
Transporter
Göta älv
Odlingslandskapet
Natur

Positiva effekter
+ sanering av förorenad mark vid omvandling
+ ökad kvalité på och säkerställda tätortsnära grönområden, kompensationsåtgärder
tillämpas vid behov
+ ökad biologisk mångfald genom gröna områden mellan orterna
+ minimerar risk för skred av förorenad mark genom erosionsskydd
+ möjlighet att minimera biltrafik, minskar bullerpåverkan och luftföroreningar
+ nytt broläge över Göta älv, minskar sårbarheten
+ minskad fragmentisering av jordbruksmarken
Negativa effekter
- förlust av odlingsbar mark
- förlust av grönyta i tätort
- risk för minskad biologisk mångfald genom att naturmark exploateras
- risk för utsläpp och läckage från verksamheter kan påverka vattenförekomster
- risk för utsläpp och läckage från bostäder kan påverka vattenförekomster
- risk för försämrad ljudmiljö och luftkvalitet vid förtätning nära trafikled
- risk för skada på riksintresse
Tabell 1 Miljöeffekter av tillväxt/förändrad markanvändning

Förtätning
Huvudstrategin är att bygga på den infrastruktur som finns, både i tätorterna och stråken mellan
dem. Majoriteten av ny bebyggelse föreslås lokaliseras till orterna. Orterna byggs inåt genom bland
annat förtätning. Det ger tätorter med små avstånd. Service, handel och kollektivtrafik kan nås till
fots eller med cykel vilket är positivt ur miljösynpunkt och för folkhälsan. När betydande
miljöpåverkan uppkommer för vattenförekomster och biologisk mångfald, ska
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kompensationsåtgärder tillämpas. Nedan följer möjliga konsekvenser av planförslagets
förtätningsstrategi:
Grönområden är viktiga för människors hälsa, kvalitativa grönområden ska inte tas i
anspråk.
I de fall grönytor i orterna minskas, ska planering säkerställa att grönytor inom
planområdet får en högre kvalité och eller kompenseras inom orten.
Utpekade gröna stråk är av stor vikt och möjliggör för biologisk mångfald och
klimatanpassning. Kompensationsåtgärder ska tillämpas om värden äventyras.
Förtätning kan stärka underlaget för service och handel.
Förtätning kan gynna kvarboende genom att orterna kan erbjuda en mångfald av
boendetyper.
Landsbygdsutveckling med förtätning i byar och i samlad bebyggelse, kan motverka
utspridning av bebyggelsen i landskapet och vara positivt för jordbruket, genom minskad
fragmentisering.
Förtätning ökar möjlighet för fler att nyttja kollektivtrafik.
Att förtäta orterna kan gynna miljö, folkhälsa, kommunal ekonomi och klimatpåverkan.
Förtätning bidrar till att förorenade markområden måste saneras inför byggnation.
Saneras områden bidrar det till minskad exponering och spridning av farliga ämnen,
sanering av förorenad mark är gynnsamt för folkhälsan.
Transporter
Resandet och transporter behöver förändras om utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar ska
minska. Förändring i samhällsbyggande och beteende och nya tekniska lösningar är därför
nödvändigt. Fler pendelparkeringar underlättar kollektivtrafikresande. Beroende av väder och vind
påverkas spridningen och förekomsten av luftföroreningar från både lokala och mer avlägsna källor.
Lokalt kan bidraget vara att skapa effektiv struktur för trafik och kollektivtrafik, för att minimera
miljöpåverkan. Tvärförbindelser pekas ut och när trafiksäkerhethöjande åtgärder utförts på dessa
vägar kan det ge förutsättning för kompletterande bebyggelse. Trafiksäker ny förbifart i Skepplanda
kan komma att göra intrång i riksintresse för kulturmiljövård, nyttan av trafiksäkerhet ställs då mot
riksintresset i en åtgärdsvalsstudie.
Göta älv
Vattnet i Göta älv är känsligt eftersom älven är dricksvattentäkt för ca 700 000 människor och farled
av riksintresse. Älvområdet är skredkänsligt och de föroreningar som finns kvar i närliggande mark
behöver tas om hand för att inte riskera förorenande skred i älven. Enstaka händelser och utsläpp
kan få stora konsekvenser på vattnet. Bebyggelseutvecklingen kommer till stor del att ske i orterna
vid älven. Dagvatten ska tas om hand lokalt, för att minimera föroreningsrisker. Havsnivån och
grundvattennivåer påverkas av klimatförändringarna. Strandskydd finns längs hela älven, stora delar
av strandängarna betas och fungerar som översvämningsområden. Industrier finns längs älven,
åtgärder mot översvämningar och skred pågår fortlöpande för säkerställande av dricksvattnet och
verksamheterna. Viss expansion av industrier kan ske om risker minimeras. I södra delen av
kommunen finns skyddsområde för vattentäkt. Förslag till vattenskyddsområde för Göta älv är under
framtagande.
Utpekat område för verksamheter norr om Bohus är redan ianspråktaget. Marken är strategiskt
belägen för infrastruktur. Om planläggning sker kan tillgänglighet till strandzonen i områdets norra
del säkerställas för friluftsliv och mot översvämningar.
Odlingslandskapet
Tätortsnära jordbruksmark kan tas i anspråk om exploateringen bedöms ha större allmänt intresse än
bevarande av jordbruksmarken. Alternativa lokaliseringar ska utredas innan jordbruksmark tas i
anspråk. Ny bebyggelse i jordbrukslandskapet kan i huvudsak ske med kompletterande bebyggelse i
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befintliga byar. Jordbruksföretagen i Ale bedriver mjölk och/eller köttproduktion samt ytkrävande
spannmålsodling. Ett utspritt bostadsbyggande på landsbygden kan innebära begränsningar för och
fragmentisering av jordbruket.
Konflikten mellan behovet av verksamhetsmark och allmänna intresset jordbruksmark behöver
avvägas i de enskilda fallen.
Natur
Skyddade naturmiljöer, riksintressen för friluftsliv finns i Vättlefjäll, Risveden och i Göta älvdalen.
Natura 2000-skydd finns för ett område mellan Skepplanda och Hålanda.
Balans mellan bebyggelseutvecklingen och landskapets natur- och rekreationsvärden ska beaktas i
närhet av våtmarker. Kompensationsåtgärder kan tillämpas. Sällsynt växtlighet och artrikedom som
finns i våtmarker och andra känsliga miljöer ska värnas.
Skogshanteringen har förändrats de senaste hundra åren från småskalighet till storskalighet.
Artrikedomen är större i blandskogar och naturskyddet är viktigt för rekreation och friluftsliv när
orterna förtätas och för ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. I skyddade naturmiljöer, där
värdet av natur och friluftsliv är högt, ska skogsbruket bedrivas varsamt.
Genom förtätning och utbyggnad av orterna sparas naturmarker och detta bidrar till att biologisk
mångfald bibehålls. Omvandling av mark, kan bidra till att skapa nya naturmiljöer och gröna områden
mellan orterna är viktigt för växt- och djurliv och klimatanpassning. Tillgängliga naturområden för det
rörliga friluftslivet nyttjas i vardagen och bidrar till hälsa och välbefinnande. Naturvärden och
rekreationsvärden står sällan i motsats till varandra. Tysta områden finns utpekade i kommunens
skogs- och jordbruksområden.
Konflikten mellan behovet av verksamhetsmark och allmänna intressen som riksintressen för
naturvård och kulturvård behöver avvägas i de enskilda fallen.

Påverkan på riksintressen
Riksintressen omfattar markområden, vattenområden och samhällsfunktioner som har så särskilda
värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet. Riksintressen
regleras i miljöbalkens kapitel 3 och 4. De riksintressen som finns i Ale kommun är beskrivna i
översiktsplanens kapitel 3, flera riksintressen kan inbegripas inom samma geografiska yta.
Ale kommuns förhållningssätt utgår från att riksintressens syfte och värden ska respekteras och om
intrång inte går att undvika, ska dessa kompenseras. Åtgärder i eller i anslutning till riksintressen skall
anpassas så att värden inte går förlorade.
Vilja och behov av utveckling inom kommunen innebär att intresseavvägning måste göras, dessa ska i
alla sammanhang motiveras, i synnerhet vid intrång i hänsynsområden. I följande beskrivs de
konsekvenser på riksintressens värden, och på andra skyddade områden, som ett genomförande av
översiktsplanens samrådsförslag bedöms innebära.
Konflikten mellan behovet av verksamhetsmark och allmänna intressen som riksintressen för
naturvård och kulturvård och jordbruksmark behöver avvägas i de enskilda fallen. Då intrång är
motiverat ska kompensationsåtgärder vidtas.

Riksintresse för Kulturmiljövården- enligt 3 kap 6§ miljöbalken.
Skepplanda
Riksintresset omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar
gårds- och bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. Fornlämningsmiljöer utgörs av
järnåldersgravfält (bland annat ett av Götaälvdalens största vid Skepplanda kyrka), fossila åkrar,
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länets största hällristning vid Vadbacka, Skepplanda kyrka i dominerande läge med medeltida delar,
kvarnar vid Forsån, stenvalvsbro, gästgiveri och prästgård. (Källa: www.raa.se)
Delar av odlingslandskapet är sedan tidigare detaljplanerat för industri och i viss omfattning
exploaterat. Riksintresset påverkas av planförslaget genom att delar av återstående åkermark
föreslås för vidare utbyggnad av verksamhetsområdet, samt genom förslag till lokalisering av nytt
vägområde. Ett utbyggnadsområde för tätorten är vidare föreslaget söder om samhällets västra
delar, inom riksintressets utpekade område.
Vägområde
Syftet med vägområdet är att utreda förutsättningar för att leda nuvarande genomfartstrafik utanför
tätort och på så vis öka trafiksäkerhet och minska trafikens påverkan i förhållande till skola och
boendemiljöer. Platsens topografiska förutsättningar innebär att det inte finns rimlig alternativ
placering. Kommunens bedömning är att vid avvägning mellan trafiksäkerhet och beskrivna
kulturmiljövärden bör intrånget kunna motiveras.
Verksamhetsmark
Åkermark mellan Skepplandavägen och befintligt verksamhetsområde föreslås utvecklas som
verksamhetsmark. I anslutning till dessa, mellan Skepplandavägen och väg 1979 föreslås ytterligare
åkermark utredas för att på sikt användas för verksamheter. Ianspråktagande av odlingsmarken
påverkar riksintressets värde, det sker dock angränsande till exploaterade områden vilka är planlagda
mellan 1964 och 1977 och intill den sammanhängande tätortsbebyggelsen. Riksintressets
avgränsning, som i nuläget inbegriper befintligt verksamhetsområde, bör enligt kommunens mening
därför kunna övervägas.
Tätort - Bostäder
Det finns mycket få utvecklingsmöjligheter för tätorten i Skepplanda. Därför föreslås att viss
bostadsbebyggelse tillåts göra intrång inom föreslaget utvecklingsområde. Möjlig omfattning och
utformning i förhållande till riksintressets värden får då utredas.

Områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken
Vättlefjäll

Riksintresset omfattar ett naturområde med barrskog, lövskog, sjöar och vattendrag, och sträcker sig
in i Göteborg och Lerums kommuner. Området har stort värde för friluftslivet, med bland annat
möjlighet för fritidsfiske, orientering och fågelskådning.
Nödinge
Riksintresset påverkas av planförslaget vilket föreslår en utbyggnad av tätorten i Nödinge södra delar
vilken sträcker sig in i riksintresset. I Fördjupad översiktsplan för Nödinge är området kategoriserat
som jordbruksmark som ska bevaras, där enstaka kompletteringar av den spridda bebyggelsen kan
göras i syfte att öka förutsättningar för fortsatt drift och utveckling av befintliga jordbruksföretag.
Området föreslås här utredas med avseende på möjligheten att förtäta befintlig bebyggelse på
lucktomter vid Bräckans väg och Granåsvägen i omfattning som kan bedömas vara rimligt med
hänsyn till riksintresset.

Göta och Nordre älvs dalgångar

Göta älv och dess dalgång omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv, samt i egenskap av
farled riksintresse för transporter. Älvdalen har stora naturvärden med vattendrag, lövskog och
odlingslandskap, och ett stort värde för friluftslivet med möjlighet till vandring, orientering och
fågelskådning.
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Broförbindelse

Samtliga tre kategorier av riksintressen bedöms påverkas av planförslaget, då läge för en ny
broförbindelse över Göta älv förslås utredas. En ny förbindelse över älven är en förutsättning för en
robust infrastruktur och en viktig del i utvecklingen av kommunens och regionens övergripande
trafikstruktur. De intrång som kan följa i riksintressenas värden bedöms därför vara skäliga.
Trafikverket kommer i fortsatt planering utreda framtida älvförbindelse. Kungälvs och Ale kommuner
är eniga om att ett läge i höjd med Diseröd och Nol är lämpligt att utreda.
Verksamhetsområde Osbacken

Riksintresset för naturvård och friluftsliv påverkas av ett område vilket föreslås utredas för
användning som verksamhetsmark. Området är skogbevuxet, kuperat och innehåller enstaka
bostadshus och en skjutbana. Området gränsar i sin ena sida till E45 och ansluter i sin södra sida till
ett mindre område med nyligen antagen detaljplan för verksamheter. I kommunen är tillgången på
lämplig mark för etablering av verksamheter mycket begränsad och efterfrågan hög. Alternativt läge
med anslutning till på/avfart till E45 och med avstånd till sammanhängande bostadsbebyggelse skulle
med sannolikhet innebära ianspråktagande av jordbruksmark. Det intrång lokaliseringen innebär i
riksintressets värden bedöms därför vid en avvägning motiverat.

Miljökvalitetsnormer
I den långsiktiga planeringen av en kommun är det av stor betydelse att överväga och analysera
markanvändningens påverkan på omkringliggande miljö. Varje beslut om framtida mark- och
vattenanvändning kan ha en omfattande effekt på hur förutsättningar för ett långsiktigt hållbart
samhälle kan komma att se ut.
För att gemensamt angripa dessa utmaningar har Sverige genom beslutade miljökvalitetsnormer
(MKN) för luftkvalitet, omgivningsbuller och vattenförekomster bestämt mätbara kvalitetskriterier att
förhålla sig till. Miljökvalitetsnormer är till för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa
utsläppskällor och innehåller bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet. Nedan beskrivs hur
planförslaget förväntas påverka dessa miljökvalitetsnormer.

Luft

MKN för luft finns för elva olika luftföroreningar, av vilka kväveoxider och partiklar PM10 är svårast
att klara. MKN överskrids inte i kommunen och även miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras.
Luftkvaliteten bedöms utifrån mätningar eller beräkningar längs trafikerade vägsträckor. Vid den
senaste mätningen, som gjordes i Bohus 2014, sågs en liten risk för att partikelhalten kan överskrida
normen. En liten förhöjning av kväveoxidhalten finns längs E45 och vissa vältrafikerade vägar. Intill
dessa bör bostadshus, skolor och förskolor undvikas. Vid förtätning bör istället andra typer av
byggnader placeras närmast trafiklederna och utformas så att de kan skydda innanförliggande
bostäder.
Planförslagets inriktning på prioritering av utbyggnad i stationsorterna och satsningar på utbyggnad
av infrastruktur skall understödja att fler väljer kollektivtrafik, gång och cykel. Ändrade resvanor kan
bidra till att miljökvalitetsnormen för luft fortsatt kan klaras, även med den befolkningsökning som
planförslaget prognostiserar. MKN för luft riskeras inte med detta förslag till översiktsplan.
Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till ett fortsatt luftkvalitetsarbete:
Genom satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar, och på sammanhängande trygga
skolvägar, ges fler möjlighet att välja gång och cykel istället för bil, vilket bidrar till att
minska luftföroreningar.
Utbyggnad prioriteras i lägen med god anslutning till kollektivtrafik.
Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.
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Buller och vibrationer

Buller är ett utbrett miljöproblem och en av de störningar som berör flest människor i Sverige.
Vägtrafik och järnväg är ofta den huvudsakliga källan till buller. Ales förutsättningar med de större
tätorterna huvudsakligen samlade utefter kommunikationsstråken Norge-Vänerbanan och E45
innebär en situation där både buller och vibrationer behöver hanteras i planeringen. I stationsorterna
kan detta vara problematiskt och påverka hur den byggda miljön kan utvecklas och utformas.
Den befolkningsökning som översiktsplanen förutser kan förväntas innebära ett ökat resande och
bidra till ett ökat trafikflöde. Med befolkningsökning koncentrerad till tätorterna skapas dock
förutsättningar för att fler cyklar, går eller åker kollektivt vilket kan minska andelen bilresor.
Koncentrationen till tätorterna innebär emellertid samtidigt att fler människor kan komma att vara
bosatta i miljöer med förhöjda bullervärden.
Utställningsförslaget innehåller utredningsområden för verksamheter i Skepplanda, vilket kan
förväntas innebära en ökning av trafikflöde och tunga transporter på Skepplandavägen. Förslaget
innehåller en ny vägdragning vid sidan av tätorten i anslutning till befintlig och föreslagen utbyggnad
av verksamhetsområden. Det föreslagna nya läget för väg skulle innebära att exponering för buller i
tätorten Skepplanda kan minska.
Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till ett fortsatt arbete mot omgivningsbuller:
Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny
exploatering.
Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas.
Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är
bullerpåverkade.
Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska verksamheter, parkeringsbyggnader eller
andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som avskärmning mot bullret.
Bebyggelse ska planeras och utformas så att riktvärden för buller och krav på dagsljusvärden
i bostäder uppfylls.
Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.

Vattenförekomster
Val av markanvändning inom ett avrinningsområde kan ha en stor och avgörande påverkan på
möjligheten för en vattenförekomst att uppnå en god status i enligt gällande miljökvalitetsnormer
(beskrivs i avsnitt 2.3 i ÖPn).
Planförslaget innebär en fortsatt exploatering av mark som har en större eller mindre påverkan på
markens hydrologiska balans och föroreningsgrad. Vid till exempel hårdgörande av ytor ökar
dagvattenmängden genom samhället som genom en samlad påverkan kan ha en negativ effekt på
mottagande vattenförekomst. Genom en välplanerad dagvattenhantering kan dessa effekter från
den urbana miljön begränsas, där exempelvis föroreningar tillåts att avskiljas och brytas ner. Detta
arbete bör kompletteras med åtgärdsprogram utifrån avrinningsområden där prioriteringen bör
baseras på vattenförekomst med störst behov av en förbättrad status.
Flera av vattendragen i kommunen är idag påverkade av övergödning och morfologiska förändringar.
Många av vattendragen rinner genom eller i anslutning till Ales tätorter. Tätortsnära vattendrag
kommer påverkas av den föreslagna översiktsplanen genom tillkommande urbana föroreningar
såsom ökat dagvattenutsläpp vid exploatering. Även översvämningar i tätorten riskerar att öka med
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en planerad förtätning och exploatering. Vattenförekomster utanför tätorter kommer att ha en
påverkan från tillkommande enskilda avloppsanläggningar samt jord- och skogsbruk.
De utvecklings- och utredningsområden som är föreslagna nära vattenförekomster och som kan
påverkas är framför allt Göta älv, Grönån, Forsån, Sköldsån och Hållsdammsbäcken. Grönån är ett
laxfiskevatten för vilken MKN för fisk- och musselvatten gäller; ån är känslig för ytterligare belastning
av näringsämnen. Dämmena vid Hältorpssjön och Surtesjön ingår i anmälan till nationell plan för att
uppnå moderna villkor för vattenkraften.
Planförslaget leder till ökad spillvattenmängd från Ale som leds till avloppsreningsverket Ryaverket i
Göteborg stad med utsläppspunkt i Rivö Fjord. Krav om miljökvalitetsnormer regleras i tillstånd för
avloppsreningsverket.
En strategi för hur vattnets värden tas om hand och förbättras, tekniskt, estetiskt och ekologiskt
föreslås utredas i en Vattenplan. Flera åtgärder och planeringsunderlag krävs för att kunna begränsa
påverkan från planförslaget. En skyfallskartering är under framtagande för att långsiktigt förebygga
översvämningsproblematik i framtida exploatering. Framtida vattenskyddsområde för Göta älv och
biflöden kommer ställa högre utsläppskrav från Ales angränsande tätorter. Dagvattenhanteringen
ska vid exploatering eller omvandling i större utsträckning hanteras med öppna och multifunktionella
ytor för att anpassa samhället till en högre reningsgrad och bättre fördröjningsmöjligheter. En
grönstrukturplan ska tas fram som ska tydliggöra ett behov om grönytor som kommer förbättra den
lokala reningsgraden av dagvatten. För att vidare motverka negativa effekter av planförslagets
markanvändning beskrivs riktlinjer inom berörda områden. Genom åtgärder och riktlinjer för
framtida markanvändning skapas goda förutsättningar att inte försämra vattenförekomsternas
kemiska och ekologiska status.

Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till en fortsatt god vattenförvaltning:
God ekologisk och kemisk status ska uppnås i kommunens sjöar och vattendrag. Om inte god
status uppnås ska åtgärdsprogram arbetas fram och följas. För att bedömningen god kemisk
status ska vara möjlig att nå, utesluts kvicksilver och PBDE ur bedömningen.
Ale kommun ska ha en god kunskap om grundvattnets status och hur det i framtiden kan
komma att förändras med påverkan från klimatförändringar och bebyggelse.
Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs
och bryts ner under vattnets väg till recipienten, och med hänsyn till platsens förutsättningar,
dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Öppna dagvattenlösningar ska
eftersträvas.
Kommunen ska verka för att minimera påverkan av övergödning från enskilda avlopp,
jordbruksmark och annan verksamhet.
Exploatering vid sjöar ska ske med en restriktiv hållning och mycket god förståelse, med
syftet att öka åtkomsten för alla.
I nya exploateringsområden ska det säkerställas att en god vattenstatus kan uppnås på sikt. I
områden där förorenad mark förekommer saneras den i samband med exploatering.
Skyfallskartering ska utgöra kunskapsunderlag vid fysisk planering, ny exploatering, och för
åtgärder i teknisk infrastruktur och den fysiska miljön.
Dagvattenstrategi ska följas.
En grönstrukturplan med grönytefaktor för bebyggelse ska tas fram för att tydliggöra
förhållningssätt vid exploatering och förtätning.
Planläggning ska medverka till att miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet uppfylls.

13 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning - KS2021/0350-10 Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning : Miljökonsekvensbeskrivning MKB.pdf

Vid prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker för
utsläpp och läckage till vatten.

6.4 Samhällsekonomi
Översiktsplanens syfte är att skapa en styrning av tillväxten i kommunen och möjliggöra för ökat
bostadsbyggande och ökat byggande för näringslivet. Planen ska möjliggöra regional tillväxt och
utveckling genom att se Ale i ett regionalt och lokalt perspektiv och verka för samsyn mellan
kommunerna.
Huvudinriktningen är att bygga orterna inåt vid redan utbyggd infrastruktur. Det medför att behoven
av att anlägga nya gator minskar. Gång- och cykelvägar kan behöva kompletteras och förbättras för
att möta upp önskemålen om ökade aktiva transporter vilket medför kostnader.
Kvalitativa grönområden och tätortsnära gröna områden ska bevaras och stärkas. Kostnader för
gröna miljöer kan ses som en del i hållbar tillväxt.
Kvalitets- och säkerhetshöjande åtgärder för att ha ett rent, gott och säkert vatten, vilket medför
kostnader finns identifierade i planen för verksamhetsområden för kommunalt VA.
Områden där bebyggelsetryck, konvertering eller föroreningsrisk medför att kommunalt VA ska
övervägas, innebär kostnader för utökning av nätet, men också ett renare råvatten.
Fjärrvärmenätet är fullt utnyttjat, ytterligare utbyggnad är i dagsläget inte trolig. Tillväxten förväntas
ske hållbart och på sikt bli klimatneutral.
Tillväxt framför allt i orterna visar på en tydlig inriktning mot att flytta över resor från enskilt
bilresande till bland annat kollektivtrafik både för att minska klimatpåverkan och förbättra
folkhälsan. Dagens kollektivtrafik behöver förbättras, både turtäthet och användarvänlighet, för att
vara ett attraktivt alternativ, vilket innebär ökade kostnader. Utbyggd kollektivtrafik som är anpassad
för personer med funktionsnedsättning minskar kommunens kostnader för färdtjänst i specialfordon.
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Översiktsplanen ger förutsättningar för en ökad befolkning, upp till 50 000 invånare på trettio års
sikt. Med en ökad befolkning kommer det att behövas ytterligare förskole- och elevplatser fördelat
över kommunen, vilket medför kostnad för kommunen. Generationsväxling pågår i kommunen, vilket
innebär en omställning med en större andel äldre, som sannolikt kommer ha ett ökat vårdbehov och
därmed bidra till ökade kostnader. Utformning av samhället ska prioriteras så att de äldre kan vara
självständiga och hålla sig fysiskt aktiva i vardagen.

Tabell 4 Samhällsekonomisk påverkan

6.5 Sociala konsekvenser
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god fysisk, mental och social hälsoutveckling. Människors
hälsa formas i samspel mellan individuella förutsättningar och den omgivande sociala miljön. Barn
och äldre är särskilda grupper som vinner på nära tillgänglighet. Det är av stor vikt att ge barn och
ungdomar utrymme för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid. De sociala
mönster vi finner bland andra levnadsvanor uppträder också inom fysisk aktivitet. Det är de grupper
som är minst fysiskt aktiva som har mest behov av stödjande miljöer som till exempel grönområden.
Detta bidrar till folkhälsan och minskar behovet av transporter under fritiden.
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6.6 Konsekvensmatris prioriterade grupper och miljön
Jämförelsen är gjord mot nuläget. Konsekvensbedömningen är gjord på samtliga
bestämningsfaktorer.

Tabell 5 Figurförteckning till tabell 6

Tabell 6 Konsekvensbedömning av bestämningsfaktorer (tabell i två delar)
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Tabell 6 Konsekvensbedömning av bestämningsfaktorer (tabell i två delar)

6.7 Uppföljning
Miljöredovisningen ska redovisa följande indikatorer:
Ny bostadsbebyggelse andelar i förtätning respektive ny exploatering.
Energianvändning andelar ny bebyggelse som är passivhus, plusenergihus eller på
annat sätt beaktar byggnadens energianvändning i ett livscykelperspektiv.
Jordbruksmark arealen brukningsvärd jordbruksmark som ges bygglov på för annat än
jordbruksverksamhet.
Biologisk mångfald andelen skyddad skog uppdelat på kommunägd och enskilt ägande.
Biologisk mångfald andel ianspråktagande av grönytor i tätort, redovisa
kompensationsåtgärder.
Kollektivtrafik andelen ny bostadsbebyggelse inom gångavstånd från hållplats.
Kollektivtrafik andelen hållplatser med miniminivå för turtäthet.
Aktiva transporter antalet meter tillkommande cykelväg.
Kulturmiljö antalet nya bostadshus inom kulturmiljöer.
Välfärdsredovisningen ska redovisa följande indikatorer:
Folkhälsa närhet från nya bostäder till kvalitativa grönområden och
rekreationsområden.
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Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning (Dnr
KS2021/0350)
Sammanfattning
Kungälv har fått Ale kommuns förslag till ny översiktsplan på remiss. Granskningstiden
pågår från 23 juni till och med 28 augusti 2021. Förvaltningen kommer att skicka ett
yttrande som koncept inom samrådstiden eftersom som ingen förlängning av svarstiden har
getts och sedan skickas det formella yttrandet efter beslut i KS.
Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales
nuläge och förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision. I Ale
samsas olika perspektiv, samhällens karaktärer och kvaliteter till en gemensam helhet. Vatten
och land; rofylld natur och vibrerande puls; självständighet och gemenskap; historia och
framtid; erfarenhet och innovation.
Fem strategier har tagits fram för att möta framtida utmaningar och samtidigt skapa
förutsättningar för att uppnå den långsiktiga kommunala viljeinriktningen som tar sikte mot
år 2050. Huvudsaklig utbyggnad och förtätning ska ske i pendelorterna.
Huvudkommunikationsstråken är E45, Norge/Vänernbanan och tvärförbindelse i öst-västlig
riktning vilken utvecklas och förstärks med ny bro till Kungälv. Gröna områden i och
mellan orterna ska säkerställas för rekreation, biologisk mångfald och klimatanpassning.
Förutsättningar för jordbruk som näring ska stärkas och de stora naturområdena ska värnas.
Älven som dricksvattenkälla för hela Göteborgsområdet ska skyddas och Ale ska skyddas
mot stigande vattennivåer
De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun och som kräver fortsatt
dialog och samarbete är Göta älv som gemensam vattentäkt samt föreslagen koppling över
älven. Kommunen har även i samrådsskedet informerat om Dösebacka vattenverk och dess
vattenskyddsområde som fortsatt kommer finnas kvar.
Synpunkterna kvarstår avseende att behov och bakgrund till ny bro borde tydligare beskrivas
ur Ales perspektiv i Ales ÖP samt beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart
resande och kollektivtrafiken saknas i Ales ÖP samt GRs strukturbild och
inriktningsplanering.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Johan Hellborg

1(3)

2021-06-07

Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammberget
(Dnr KS2020/0823-12)
Sammanfattning
Planprogrammet för Dammbergen syftar till att tydligt visa var och hur man kan
exploatera området och samtidigt ta hänsyn till och förädla områdets höga naturoch friluftsvärden. Projektet kommer att bidra till enklare detaljplanearbeten genom
att ta upp frågor som påverkar ett större område än de enskilda detaljplanerna
kommer att göra.
Programområdet för Dammberget innehåller stora höjdskillnader, naturvärden och
fornlämningar vilket gör området komplext och känsligt för exploatering.
Sammanlagt gör detta att det finns risk att området inte kan exploateras i den grad
som planbeskeden föreslår och antalet bostäder minskar. Därför föreslås
programområdet utökas för att uppnå önskat antal bostäder.
Juridisk bedömning
Planläggningen hanteras enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Miljöbalkens 2 kap 6 § anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller
vattenområde ska placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och
miljön.
Bakgrund
Ärendet startades med två separata planansökningar som fick positiva beslut 201904-17 §103/2019 och 2020-05-13 §152/2020. Ansökningarna innefattar ca 270
bostäder, förskola och LSS-boende.
Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att planprogrammet behöver utökas för att kunna uppnå
syftet med planprogrammet. Ullstorp är även förberett med vägar och underjordiska
ledningar för att fortsätta norrut på jordbruksmarken. Detta stämmer även överens
med gällande översiktsplan 2010.

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset, 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

14 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen - KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen : Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen

Exploatörerna är involverade i att utöka programområdet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål
eller kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.
I planprogrammet ska det planeras för LSS-boende.
En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen.
Området ligger i direkt anslutning till redan utbyggd infrastruktur.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
I målet Hållbara städer och samhällen förordas bl.a. tillgång till hållbara
transportsystem, närhet till grönområden och stärka kopplingar mellan
stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden. Området bidrar till att
fysiskt sammanhålla de olika bostadsområdena i norra Kungälv.
Bedömning utifrån politiska styrdokument

Enligt gällande översiktsplan anges markanvändningen för området som Bostäder
2050. Det är dock jordbruksmark som senare har pekats ut för att spara för
matförsörjning.
Vid eventuellt planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bl.a.
att dagvatten i första hand ska fördröjas på respektive fastighet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Utbudet av bostäder kommer att öka.
Jordbruksmarken kommer att minska med samma yta.
Ekonomisk bedömning
Plankostnadsavtal har upprättats. Kostnaderna för detaljplanen bekostas av
exploatörerna och kommunen.
Förslag till beslut
Utökning av planprogrammets område godkänns.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och
utveckling
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Expedieras till:

Henrik Johansson
Kungälvs Energi AB
Renhållningsenheten

För kännedom till:

Anna Hedlin
Gunilla Karlsson Gremner
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Sammanfattning
Naturcentrum AB har på uppdrag av Bokab genomfört en naturvärdesinventering av Dammbergen vid Ullstorp, Kungälvs kommun.
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 19 90
00 med detaljeringsgrad medel och med tillägget naturvärdesklass 4.
Inventeringsområdet omfattar cirka 93 ha och är beläget strax norr om Kungälvs tätort, öster om väg E6.
Vid inventeringen identifierades 25 naturvärdesobjekt. Totalt omfattar objekt
med naturvärde ca 87 % av inventeringsområdet. Bland de identifierade naturvärdesobjekt finns bl.a. tre lövskogsmiljöer med högt naturvärde, naturvärdesklass 2, ett antal brynmiljöer med påtagligt eller visst naturvärde, stora sammanhängande blandskogsområden med visst naturvärde, naturvärdesklass 4
och flera sötvattensmiljöer med påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3.
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Uppdrag
Naturcentrum AB har på uppdrag av Bokab genomfört en naturvärdesinventering av Dammbergen vid Ullstorp, Kungälvs kommun. Inventeringen ska kunna
utgöra underlag för utformning av förslag till detaljplan. Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard för naturvärdesinventering (SS199000:
2014).
Inventeringsområdet är beläget norr om Kungälvs tätort, öster om väg E6, avgränsat inventeringsområde framgår av karta 1.

Karta 1. Inventeringsområdets utbredning.

5
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Metodik
Inventeringen har utförts enligt Svensk Standard (SS 19 90 00: 2014). Det innebär identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk
mångfald, samt bedömning av denna betydelse. Med biologisk mångfald avses;
”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”

Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt
Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald ska avgränsas och beskrivas som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt. Naturvärdeobjekten ska naturvärdesbedömas och utgöras av en dominerande naturtyp. Landskapsobjekten kan bestå av flera olika naturtyper och behöver inte naturvärdesbedömas.
Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald bedöms enligt en skala
i tre eller fyra naturvärdesklasser enligt figur 2. Vid bedömningen görs en sammanvägning av områdenas artvärde och biotopvärde.
Naturvärdesklass 1–3 är obligatoriska och naturvärdesklass 4 är ett tillägg. Vid
denna inventering har naturvärdesklass 4 ingått.
Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
Störst positiv betydelse för biologisk mångfald
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Stor positiv betydelse för biologisk mångfald
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Viss positiv betydelse för biologisk mångfald
Figur 1. Naturvärdesklasser.

Förarbete
För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades hela inventeringsområdet med hjälp av ortofoto. Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen eftersöktes dessutom från följande källor:
•
•
•

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Naturvårdsverkets Skyddad natur
Skogsstyrelsens Skogens pärlor
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Jordbruksverkets databas TUVA
ArtDatabanken. Uttag av rödlistade, fridlysta, N2000 och skyddsklassade arter perioden -1980-01-01 till 2020-05-01.

Fältinventering
Fältinventering genomfördes genom att hela inventeringsområdet genomströvades. Utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersöktes biotopkvaliteter
och arter av betydelse för biologisk mångfald.
Inventeringsområdet har inventerats vid följande tillfällen: 10 juni, 30 juni, 19
augusti, 8 september, 28 september och 29 september 2020.

Detaljeringsgrad
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med
olika detaljeringsgrad. Inventeringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad medel. Det innebär att redovisningen omfattar naturvärdesobjekt med en
yta av 0,1 ha eller mer samt linjeformade objekt med en minsta längd av 50 m
och 0,5 m bredd.

Tillägg
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med
olika tillägg. Vid denna inventering har nedanstående tillägg ingått:
4.5.2 Tillägget naturvärdesklass 4, vilket innebär att även naturvärdesobjekt
med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde – identifieras och avgränsas

Naturvårdsarter
Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller
som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Bland naturvårdsarterna har rödlistade arter och skyddade arter särskild betydelse. Naturvårdsarter kan, men behöver inte, tillhöra en eller flera olika kategorier enligt
nedan.
Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige
utan löper risk att försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier. NT= Nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och
RE = nationellt utdöd. Rödlistade arter markeras i rapporten med någon av
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ovanstående hotkategorier efter artnamnet. Kategorierna VU, EN och CR räknas
som hotade (ArtDatabanken, 2020).
Skyddade arter markeras i rapporten med § efter artnamnet. Med skyddad art
eller fridlyst avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ artskyddsförordningen. När det gäller fåglar, som samtliga är skyddade, är praxis att särskilt
beakta rödlistade arter och arter som redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv.
Stöd för en sådan praxis finns i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket
2009) där följande står att läsa: ”Även om alla fågelarter omfattas av skydd enligt förordningen bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.” I handboken listas ett antal fågelarter vars populationer minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005 enligt Svensk
häckfågeltaxering. Dessa uppgifter är emellertid föråldrade och har därför inte
beaktats i denna rapport såvida inte arterna är rödlistade eller redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv.
Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som genom sin närvaro
indikerar att ett område har högt naturvärde i skog – signalarter i skog. Art
som tillhör denna kategori markeras med S efter artnamnet. Arter som enligt
Skogsstyrelsens förteckningar har lågt signalvärde i den aktuella regionen har
inte beaktats vid naturvärdesbedömningen (Nitare 2000; Nitare 2019).
För varje Natura 2000-naturtyp finns en lista på typiska arter. Dessa används
för att bedöma ett områdes bevarandestatus. Typiska arter markeras med T efter artnamnet. En typisk art anses i första hand vara relevant för vissa naturtyper, men i praktiken kan många typiska arter även fungera som naturvårdsarter även i andra naturtyper.
Arter som bedöms uppfylla definitionen för naturvårdsart men som inte tillhör
någon av ovanstående kategorier markers med NV efter artnamnet. Sådana arter kan vara mindre allmänna arter eller arter som kan betraktas som indikatorarter men som inte finns redovisade på officiella listor.

Övrigt om arter
Inventering av arter syftar till att med rimlig säkerhet utgöra underlag för naturvärdesbedömning samt avgränsning av naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Det innebär att det kan finnas fler naturvårdsarter, rödlistade arter och
skyddade arter utöver de som påträffats och redovisats. För att med större säkerhet konstatera eller utesluta om vissa arter finns eller inte finns i ett område
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krävs normalt upprepade, specialiserade, artinriktade och fördjupade inventeringar.
De under inventeringen påträffade naturvårdsarterna kommer att registreras
på Artportalen.

Nomenklatur – namnpresentation
Samtliga arter anges med vedertagna svenska namn. För naturvårdsarter presenteras det vetenskapliga namnet första gången de omnämns i text eller i tabell. Namnen, såväl de svenska som de vetenskapliga, följer dyntaxa. I bildtexterna anges båda svenska och vetenskapliga namn.

9

14 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen - KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen : NVI Dammbergen 20201216

NATURCENTRUM AB

Resultat
Inventeringsområdet
Läge
Inventeringsområdet är beläget norr om Kungälvs tätort, i ett område där bostäder, industri och jord- och skogsbruk möts. Flera bostadsområden ligger i
direkt anslutning till inventeringsområdet, i både väster och öster. Söder om
inventeringsområdet finns industrier och norr om finns jordbruksmark. Längre
söderut finns Kungälvs mer centrala och tätbebyggda delar i närheten av
Nordre älv.

Beskrivning
Inventeringsområdet är ungefär 93 ha stort. Större delen är skogsmark, men
det förekommer några mindre delar med gräsmark, igenväxningsmark och
halvöppna hällmarker. I hela den skogsklädda delen av inventeringsområdet
finns en tydlig historik av att markerna varit öppna eller öppnare, både stenmurar och enar vittnar om det. Nästan all mark i inventeringsområdet är kuperad, med ett stort antal små bergsryggar och hällar med berg i dagen. Över hela
inventeringsområdet finns tydliga tecken på att ytan nyttjas för rekreation,
motion och friluftsliv. Markerade och spontana stigar bildar ett nätverk över
ytan och på ett par platser finns bänkar med eldstad.
I den södra halvan av området dominerar blandskog med stor andel tall och
björk. Åldern på träden varierar och det finns fläckvis ett tydligt inslag av död
ved. Skogen är första generationens skog i en igenväxningsprocess från att tidigare ha varit mer öppen.
I södra delen finns också ett antal planterade granbestånd med lägre naturvärde.
Den norra halvan av området är en större sammanhängande blandskog med ek,
bok och hassel. En mosaik av hedekskog, äldre senvuxna ekar i rasbranter och
på hällmarker, bestånd av nästan ren bokskog, lundar med ek och hassel,
hällmarker med ek, bok och tall och mindre partier med sumpig lövskog skapar
en mycket värdefull helhet här.
I alla väderstreck, utmed nästan hela inventeringsområdets begränsningslinje
finns brynmiljöer mot öppen mark. På flera platser är brynen lövdominerade
med en stor förekomst av bärande och blommande träd och buskar. I de
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solbelysta brynmiljöerna blir sådana resurser av nektar, pollen, bär och nötter
ofta extra rika och mycket värdefulla för en lång rad organismer, så som insekter och fåglar. Flera av brynen är blockrika miljöer, ibland rasbranter, i vilka
soliga lägen mot söder, väster och öster uppstår. Här finns möjliga livsmiljöer
kräldjursarter.
I nordväst finns ett område med lövsumpskog, framförallt björk. Här är mängden död ved riklig. Både liggande och stående döda träd skapar förutsättningar
för en lång rad arter knutna till död ved.
Flera småvatten finns i inventeringsområdet, både ett större fattigkärr med öppen vattenspegel och ett antal mindre dammar (5-10 m bredd). Dessa utgör
värdefulla livsmiljöer för bl.a. groddjur.
Områden som saknar naturvärde i inventeringsområdet utgörs främst av ung
till medelålders skog (främst planterad gran) och igenväxningsmarker med
lövsly eller näringsgynnad flora. Dessa områden saknar eller har liten betydelse
för biologisk mångfald och bidrar i sitt nuvarande tillstånd inte till mångfald
inom arter, mellan arter eller ekosystem.

Resultat av förarbete
Naturinventeringar
En inventering av ädellövskog i Kungälvs kommun utfördes 1990, i den finns
ett stort lövskogsobjekt beskrivet i norra delen av inventeringsområdet1.
Hela inventeringsområdet och dess närområde är utpekade som värdetrakt för
skyddsvärda träd.2
Kungälvs kommun har tagit fram en naturvårds- och friluftsplan där all mark i
kommunen har bedömts utifrån dess skyddsbehov. Hela inventeringsområdet
har bedömts vara hänsynsnivå 2, samt ett mindre delområde i nordväst som
bedömts vara hänsynsnivå 1.3
En fördjupad friluftsplan har också tagits fram av Kungälvs kommun, med utgångspunkt i Naturvårds- och friluftsplanen. Här har tätortsnära naturmark

Ehrencrona, D & Wedel, M. 1990. Inventering av ädellövskog i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen
Västra Götaland.
2 Informationskartan, Länsstyrelsen i Västra Götaland. https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
3 Naturvårds- och friluftsplan för Kungälvs kommun. Kungälv 2005.
1
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bedömts och klassats utifrån potential som närrekreationsområde för kungälvsborna. I den pekas hela området ut som intressant för sin storlek och intressanta natur.4

Naturvårdsarter
På artportalen.se5 finns fynd registrerade av ett antal rödlistade arter i inventeringsområdet. Ett fynd av korallticka, NT, är gjort i direkt anslutning till de två
särskilt skyddsvärda ekar6 som växer i naturvärdesobjekt 14, fyndet är från år
2007. Ett fynd av igelkott, NT, från år 2019 finns från bebyggelsen strax norr
om naturvärdesobjekt 1. Sex olika rödlistade fågelarter har rapporterats in under häckningstid i naturvärdesobjekt 1 eller 2 (noggrannheten i koordinatuppgifterna är låg). Det gäller mindre hackspett NT, stare VU, kråka NT, björktrast
NT, grönsångare NT och svartvit flugsnappare NT.

Resultat av fältinventering
Naturvärdesobjekt
Vid inventeringen identifierades 25 naturvärdesobjekt (Karta 2.). Totalt omfattar objekt med naturvärde cirka 81 hektar av inventeringsområdet (cirka 87 %
av ytan). Identifierade naturvärdesobjekt utgörs av:
•

•

•

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2. Tre naturvärdesobjekt, samtliga lövskogsbiotoper i norra delen av inventeringsområdet. Ett stort
objekt med karaktär av hedekskog, en bokskog och en ädellövskog med
hassel.
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Åtta naturvärdesobjekt,
utgörs av fem olika brynmiljöer, en damm, ett fattigkärr, en lövsumpskog och en liten hällmark.
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 13 naturvärdesobjekt, här
finns flera brynmiljöer, en igenväxningsmark, stora områden med
blandskog dominerad av tall och björk, grov granskog, mindre fuktstråk
och en öppen gräsyta med en fristående ek.

Katalog med beskrivning och foto av samtliga identifierade naturvärdesobjekt
finns på sidan 15–42.

Sjöstedt, O. m.fl. 2008. Närströvområden i Kungälv och Ytterby, inventering och åtgärdsplan. Kungälvs kommun.
5 www.artportalen.se, perioden 1980-2020.
6 www.tradportalen.se
4
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Karta 2. De identifierade naturvärdesobjekten.

Naturvårdsarter
Vid inventeringen har ett antal naturvårdsarter påträffats, från flera olika organismgrupper. Ett stort antal av fynden rör arten grönsångare, en rödlistad fågel (NT) som ofta häckar i löv och lövblandskogar, en naturtyp det finns gott om
i inventeringsområdet. Totalt gjordes 23 fynd av arten, samtliga gäller sjungande fåglar under häckningssäsong (besök i området 10 juni). En annan fågelart
som hördes vid samma besök var gök, en art som omfattas av Fågeldirektivet.
Vid flera av besöken har vanlig padda § och obestämda exemplar av arterna
vanlig groda/åkergroda § observerats, det finns flera lämpliga lekvatten för
groddjur i området. De fridlysta kärlväxterna lopplummer och revlummer bildar större bestånd på några platser i blandskogen i södra delen av inventeringsområdet. Alm CR påträffades längst i söder i kanten av igenväxningsområdet
där.
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Flera signalarter för skogliga miljöer påträffades i anslutning till de äldre träden
i norra delen av inventeringsområdet, så som trädporella, fällmossa, glansfläck
och stora mängder klippfrullania. De arterna visar på viss ålder och kontinuitet
i beståndet. I miljöer med hassel var signalarten krusig ulota vanlig, den har
dock ett lågt signalvärde på västkusten. Arten blåmossa, även kallad falsk vitmossa, är en signalart med lågt signalvärde, men då de bildar stora kuddar indikerar de en viss ålder i beståndet. I blandskogen i södra delen av inventeringsområdet fanns kuddar av blåmossa på 30–40 cm. Även signalarterna stor
revmossa, västlig hakmossa, långfliksmossa och vågig sidenmossa påträffades i
många av naturvärdesobjekten. De arterna har samtliga ett lågt signalvärde på
västkusten7.

7

Nitare, J. 2000/2019 Signalarter/Skyddsvärd skog. Båda på Skogsstyrelsens förlag.
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Tabell 1. Påträffade naturvårdsarter inom inventeringsområdet vid fältinventeringen.
Organismgrupp
Fåglar
Fåglar
Groddjur
Groddjur

Svenskt
namn
Grönsångare
Gök
Vanlig
padda
Obestämd
groda

Kärlväxter
Kärlväxter

Lopplummer
Revlummer
Alm

Kärlväxter

Liljekonvalj

Lavar
Mossor
Mossor

Glansfläck
Trädporella
Fällmossa
Klippfrullania
Stor revmossa

Kärlväxter

Mossor
Mossor
Mossor
Mossor
Mossor
Mossor
Mossor

Vetenskapligt namn

Kategori

Kommentar

NT

Totalt 23 sjungande hanar.

Fågeldirektivet
Bufo bufo

§

Rana sp.

§

Antingen vanlig
groda eller åkergroda.

§
§
CR
Typisk art för hedekskog.
S
S
S

Stora förekomster i
hedekskog.

S

Bazzania
trilobata
Ulota
Krusig ulota
crispa
Västlig hakmossa
Långfliksmossa
Blåmossa
Vågig sidenmossa

S
S
S
S
S
(S)

Stora kuddar.
Lågt signalvärde i
regionen.

Värdeelement
Naturvärdesinventeringen har gjort utan tillägget 4.5.4 Värdeelement, men
några särskilt värdefulla värdeelement som har påträffats redovisas på karta 3.
Det är några dammar som varit så små att de inte beskrivs som egna naturvärdesobjekt, och några grova träd.
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Karta 3. Särskilt intressanta värdeelement som noterats, även om de ej särskilt
eftersökts. Det kan förekomma fler värdeelement av liknande karaktär som ej beskrivs här.

Behovsbedömning – fortsatt arbete
För att få ett komplett underlag i en detaljplaneprocess rekommenderas följande fördjupade inventeringar och utredningar:
• Fågelinventering, som bör genomföras under perioden mars–juni.
• Groddjursinventering, som bör genomföras under perioden april–juni.
• Skötselplan för naturmark, för att ta tillvara och utveckla mervärden för biologisk mångfald och rekreation inom detaljplaneområdet samt förstärka
sambanden med omgivningen. En sådan plan bör tas fram parallellt med planering av bebyggelsen.
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2020-12-16

Redovisning av naturvärdesobjekt

Objekt ID: 1 Lövsumpskog
Areal: 8, 89 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövsumpskog dominerad av björk, självföryngrad björkskog, sumpig
blandskog
Beskrivning: Ett större lövbestånd där många trädslag förekommer, men björk
är dominerande. Även asp, hassel, rönn och gran är lokalt vanliga. Beståndet är
självföryngrat genom igenväxande av tidigare öppen, förmodligen betad, mark.
Det förekommer träd i många olika åldersklasser och dimensioner. En stor del
av björkarna är unga och klena, men äldre och grova förekommer liksom enstaka grova aspar och granar. Död ved förekommer mycket rikligt i många olika
dimensioner, både som liggande och stående. Marken är till övervägande del
fuktig till sumpig. I den fuktiga miljön nybildas död ved snabbt och det finns
förutsättningar för en rik biologisk mångfald kopplad till sumpiga lövbestånd.
Livsmiljön lämpar sig bl.a. väl för arten mindre hackspett. Storleken av det
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sammanhängande sumpskogsområdet bidrar också i sig till att skapa ett högt
biotopvärde.
Biotopkvalitéer: Rik förekomst av stående, liggande klen och grov död ved,
flerskiktat bestånd, översilad mark, rik förekomst av mindre vattensamlingar.
Naturvårdsarter: Grönsångare NT, trädporella S, krusig ulota S.
Annan dokumentation om arter och biotoper: Flera uppgifter om rödlistade
fågelarter under häckningstid finns registrerade i objekt 1 eller 2 (låg noggrannhet i fynduppgifterna)8. Det gäller spelande mindre hackspett NT vid möjligt bohål, stare VU, varnande björktrast NT, spelande spillkråka NT, svartvit
flugsnappare NT samt grönsångare NT. Även en uppgift om igelkott NT finns
från bebyggelse precis norr om objekt 1.
Del av ett stort lövskogsobjekt som redovisats vid inventering av lövskogar i
Kungälvs kommun9.
Ett sumpskogsobjekt utpekat av Skogsstyrelsen ligger inom objektet.10

www.artportalen.se
Ehrencrona, D & Wedel, M. 1990. Inventering av ädellövskog i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen
Västra Götaland.
10 Skogsstyrelsen, fältinventering 1995.
8
9
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Objekt ID: 2 Hedekskog
Areal: 30, 48 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2, högt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Hedekskog, rasbranter med ek, öppna hällmarker med senvuxen ek,
mager ek och bokskog.
Natura 2000-naturtyp: Hedekskog (i delar av objektet).
Beskrivning: Ett kuperat skogsområde med blandskog, främst ek, tall och bok.
Många av ekarna i området är senvuxna, med slingriga grenar och stammar,
vilket vittnar om ålder hos träden och magra förhållandena på växtplatsen.
Flera rasbranter med stor andel gamla senvuxna ekar sticker ut som extra värdefulla delar av objektet. I de norra och nordöstra delarna av objektet är boken
mer talrik än i övriga delar. Här finns också vissa färska spår av röjning och
avverkning. Grova bokar förekommer som enstaka träd spridda över ytan. Hassel förekommer i ett stort område i norra och nordvästra delen, växande som
buskskikt under ek, björk och bok. Det förekommer flera hällmarker med senvuxna ekar, solexponerade ytor, ljung och enar. Stenmurar och enbuskar vittnar om att området tidigare varit öppnare mark.
Biotopkvalitéer: Senvuxna ekar, rasbranter, död ved, solexponerade hällar
med ljung, hålträd, solexponerat röse
Naturvårdsarter: Fällmossa S, guldlockmossa S, trädporella S, glansfläck S, liljekonvalj (typisk art för hedekskog), grönsångare NT (minst åtta sjungande hanar), gök Fågeldirektivet, skogsvårdslagen.
Annan dokumentation om arter och biotoper: Del av ett stort lövskogsobjekt utpekat vid inventering av lövskogar i Kungälvs kommun.
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Objekt ID: 3 Brynmiljö
Areal: 1, 29 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövbryn
Beskrivning: Ett lövskogsbryn mot betad åkermark. Träden är unga och av
klen dimension. Trädslagen är klibbal, asp och sälg. Karaktären är främst igenväxningsvegetation, men en del av karaktären hos ett skogsbryn finns. I området finns också en mindre gräsyta utan beteshävd vilken befinner sig i stark
igenväxning. Brynet är delvis flerskiktat och erbjuder föda och skydd genom ett
välutvecklat buskskikt med sälg, hallon och björnbär.
Biotopkvalitéer: Död ved i klena dimensioner, bärande och blommande träd
och buskar.
Tidigare uppgifter: Del av ett stort lövskogsobjekt utpekat vid inventering av
lövskogar i Kungälvs kommun.

20

14 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen - KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen : NVI Dammbergen 20201216

Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401

2020-12-16

Objekt ID: 4 Bokskog
Areal: 3, 09 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2, högsta naturvärde
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Grov bokskog
Natura 2000-naturtyp:
Beskrivning: En biotop helt dominerad av grova bokar. Bokarna är stora och
gamla och en skuggig vegetationsfattig miljö typisk för grova bokskogar breder
ut sig under träden. Död grov ved förekommer i viss utsträckning på marken
och lagret av lövförna är tjockt. Vissa spår av röjning och avverkning förekommer och biotopen saknar tydliga tecken på lång kontinuitet, så som riktigt
gamla träd eller död ved som hunnit långt i sin nedbrytningsprocess.
Biotopkvalitéer: Grova bokar, grov död ved
Annan dokumentation om arter och biotoper: Del av ett stort lövskogsobjekt utpekat vid inventering av lövskogar i Kungälvs kommun.
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Objekt ID: 5 Brynmiljö
Areal: 1,16 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Brynmiljö och betesmark med naturbeteskaraktär
Beskrivning: En brynmiljö med lövträd, främst ek, flera träd är gamla. Brynet
är flerskiktat med ett välutvecklat buskskikt, bärande träd och buskar förekommer. Betesmarken i direkt anslutning till brynet är kuperad, mager och trädbärande med tydlig karaktär av ett värdefullt naturbete, utanför inventeringsområdet övergår betet till en betad åkermark utan särskilda naturvärden.
Biotopkvalitéer: Bärande träd och buskar, gamla träd, naturbetesmark
Annan dokumentation om arter och biotoper: Del av ett stort lövskogsobjekt utpekat vid inventering av lövskogar i Kungälvs kommun.
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Objekt ID: 6 Ädellövskog, hässle
Areal: 1,38 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2, högt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Lövskog med ett stort inslag av hassel.
Beskrivning: En lundartad lövskogsmiljö med ett framträdande inslag av hassel. Hassel förekommer här som ett sammanhängande bestånd, ett hässle, med
talrika hasselbuskar med många stammar i varje, flera har äldre grova stammar. Övriga lövträd är björk, asp, bok och ek. Flera riktigt grova aspar och en
grov bok förekommer.
Biotopkvalitéer: Täta hasselbuskage, död ved
Naturvårdsarter: Grönsångare NT.
Annan dokumentation om arter och biotoper: Del av ett stort lövskogsobjekt utpekat vid inventering av lövskogar i Kungälvs kommun.
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Objekt ID: 7 Hällmark
Areal: 0,16 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Hällmark, lövskogsbryn.
Beskrivning: Ett mindre objekt med stor andel öppen solexponerad hällmark.
Här växer ljung och bergssyra, liksom enbuskar, alla arter som hör samman
med öppna och varma hällmarksmiljöer. I det omgivande brynet finns ett välutvecklat buskskikt med bl.a. hassel.
Biotopkvalitéer: Öppna solexponerade hällar.
Naturvårdsarter: Grönsångare NT, obestämd groda §.
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Objekt ID: 8 Blandskog
Areal: 8, 54 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Blandskog på hällmark
Beskrivning: Ett stort område med trädklädda hällmarker. Tall och björk dominerar helt, men gran, asp, sälg, ek och bok förekommer. Både levande och
döda enar vilka förekommer mycket rikligt liksom flera stenmurar vittnar om
att skogen tidigare varit mer öppen. Gamla och grova träd av både björk och tall
förekommer, men stora delar av området täcks av yngre skog i klenare dimensioner. I de delar av objektet där äldre träd växer förekommer också rikligt med
död ved i alla dimensioner. Den fridlysta arten revlummer bildar stora mattor
på flera platser i objektet.
Biotopkvalitéer: Död ved rikligt förekommande, bohål, flerskiktat bestånd
Naturvårdsarter: Revlummer §, grönsångare NT, vanlig padda §, stor revmossa S, blåmossa S, västlig hakmossa S, vågig sidenmossa S.
Kommentar: Området nyttjas mycket för friluftsliv, flera vältrampade stigar
genomkorsar området och det finns en lägerplats här.
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Objekt ID: 9 Fuktstråk
Areal: 0,27 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Fuktstråk i barrskog och blandskog
Beskrivning: Mestadels öppen fuktig mark, med svag karaktär av fattigkärr. I
östra änden växer en del ung gran på ytan, längre i väster tar björken över. Unga
björkar, brakved, blåtåtel och vitmossor förekommer över hela ytan.
Biotopkvalitéer: Fuktstråk i skogsmark
Naturvårdsarter: Obestämd groda §.
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Objekt ID: 10 Fuktstråk
Areal: 0,28 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Fuktstråk i barrskog och blandskog.
Beskrivning: Mestadels öppen fuktig mark, med svag karaktär av fattigkärr.
Unga björkar, unga tallar, pors, blåtåtel och vitmossor förekommer över hela
ytan.
Biotopkvalitéer: Fuktstråk i skogsmark.
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Objekt ID: 11 Liten våtmark, fattigkärr
Areal: 0,57
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde
Dominerande naturtyp: Småvatten
Biotoper: Fattigkärr med öppen vattenspegel.
Beskrivning: Ett stort fattigkärr, delvis med öppen vattenspegel och en karaktär av våtmark. Vegetationen är fattigkärrets återhållsamma, tuvull, pors, sjöfräken, gul näckros, flera starrarter och blåtåtel. Miljön utgör ett potentiellt viktigt lekvatten för groddjur och möjlig häcknings och rastlokal för andfåglar och
vadarfåglar, som t.ex. skogssnäppa. Runt hela kärret växer skog alldeles intill
strandkanten.
Biotopkvalitéer: Öppen vattenspegel, potentiellt lekvatten för groddjur.
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Objekt ID: 12 Blandskog
Areal: 4,39 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Blandskog på hällmark
Beskrivning: Ett stort område med trädklädda hällmarker. Tall och björk dominerar helt, men gran, asp, sälg, ek och bok förekommer. Både levande och
döda enar vilka förekommer mycket rikligt liksom flera stenmurar vittnar om
att skogen tidigare varit mer öppen. Gamla och grova träd av både björk och tall
förekommer, men stora delar av området täcks av yngre skog i klenare dimensioner Längst i öster finns ett parti med äldre grova tallar vilka omger en lägerplats med eldstad och bänkar. Flera områden med grov granskog förekommer.
I de delar av objektet där äldre träd växer förekommer också rikligt med död
ved i alla dimensioner.
Biotopkvalitéer: Död ved rikligt förekommande, bohål, flerskiktat bestånd.
Kommentar: Området nyttjas mycket för friluftsliv, flera vältrampade stigar
genomkorsar området och det finns en lägerplats här.
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Objekt ID: 13, Lövskog, lövskogsbryn
Areal: 1,51 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Ung lövskog, lövskogsbryn
Beskrivning: En lövblandskog med främst bok, björk och ek, men även ett inslag av gran. Träden är av varierande dimension men majoriteten är unga träd
med klena till medelgrova stammar. Dock förekommer äldre och mer värdefulla
individer av både ek och bok. En damm förekommer som ett värdefullt inslag,
den är ca 10x5 m.
Biotopkvalitéer: Lövbryn, enstaka äldre lövträd, damm.
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Objekt ID: 14 Lövskogsbryn, rasbrant
Areal: 1,10 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Rasbrant med ek, jätteträd
Beskrivning: En lövdominerad brynmiljö med stort inslag av ek, men bok, tall,
gran, lönn och en. Längst i söder är biotopen en rasbrant med senvuxna och
gamla ekar blandat med yngre barrträd. Det är gott om risiga enar här vilket
vittnar om att skogen tidigare haft mer öppen karaktär. Längre mot norr planar
marken ut och krattekarna och barrträden ersätts av yngre lövträd men också
två mycket grova ekar. Ekarna har vida kronor som tydligt visar att de stått i
tidigare öppen mark. Deras stamomkrets är stor och ett av träden är mer än
314 cm vid eller under brösthöjd, något som gör det till jätteträd. Det andra
trädet är ett hålträd och båda är därmed särskilt skyddsvärda träd11.
Biotopkvalitéer: Rasbrant, senvuxna ekar, jätteträd av ek med sedan tidigare
registrerad rödlistad art och signalart, hålträd av ek, död ved
Annan dokumentation om arter och biotoper: Ett fynd av korallticka, NT,
finns registrerat i Artportalen12. Hålträdet av ek och jätteträdet av ek är registrerade hos Länsstyrelsen i Västra Götaland som särskilt skyddsvärda träd13.

Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf
12 www.artportalen.se
13 Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf
11

31

14 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen - KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen : NVI Dammbergen 20201216

NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 15 Grov barrskog
Areal: 0,86 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Grov barrskog, blandskog
Beskrivning: En grandominerad blandskog, med ett stort inslag av grov tall.
Även ek och bok förekommer i objektet. Skogen är till viss del flerskiktad med
ett undre skikt av i undertryckt föryngring av gran och bok och med buskar av
brakved och rönn.
Biotopkvalitéer: Död ved.
Kommentar: Området nyttjas mycket för friluftsliv, flera vältrampade stigar
genomkorsar området.
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Objekt ID: 16 Gräsmark med fristående ek
Areal: 0,29 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövbryn, gräsmark med träd
Beskrivning: Ett mindre bryn och gräsmarksavsnitt i anslutning till bebyggelse. Ett visst buskskikt finns i brynet som består av en bård av lövträd, främst
ek, utanför en mer kompakt granskog. En medelgrov fristående ek växer en bit
ut från brynet och har utvecklat en vid krona, på sikt ett värdefullt träd.
Biotopkvalitéer: Fristående ek, bryn med visst buskskikt.

33

14 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen - KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen : NVI Dammbergen 20201216

NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 17 Lövbryn
Areal: 3,37 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövskogsbryn, rasbrant, blandskog.
Beskrivning: Ett lövdominerat bryn med ett stort inslag av både rasbrant och
hällmark. Senvuxna ekar och tallar förekommer i branterna. På hällarna är det
en, tall och gran som dominerar och det finns partier med mer flack terräng där
det växer en blandskog av björk, ek, tall och bok. Beståndet är mycket varierat
i ålder och dimension, från små plantor och ett lokalt tätt buskskikt till enstaka
grova bokar och gamla senvuxna ekar. I objektet finns också en damm som är
ca 5x5 m. Karaktären på beståndet som helhet är en igenväxande hällmark i ett
sent stadium.
Naturvårdsarter: Grönsångare NT, blåmossa S,
Biotopkvalitéer: Död ved, senvuxna tallar och ekar, grov bok, damm.
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Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401

2020-12-16

Objekt ID: 18 Gräs och buskmark
Areal: 1,20 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark
Biotoper: Buskmark
Beskrivning: En igenväxande gräsmark i ett sent stadium. Buskar och unga
träd av klibbal, asp, björk, fläder, flera salix-arter och någon enstaka alm. Stora
bestånd av hallon täcker delar av ytan. De täta buskagen och hallonsnåren erbjuder bra häcknings- och födosöksmiljöer för ett flertal arter av småfåglar, t.ex.
sångare.
Biotopkvalitéer: Täta buskage, vattenrikt öppet dike, bärande och blommande
träd och buskar
Naturvårdsarter: Alm CR.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 19 Ung blandskog
Areal: 1,60 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Ung blandskog av tall och björk.
Beskrivning: En hällmarksskog med nära uteslutande klena och unga träd av
främst tall och björk. Beståndet har en struktur av spontan självföryngring och
igenväxning av hällmarken. Inga tecken finns heller på gallring eller andra
skogsbruksåtgärder. Död ved i klena dimensioner har uppkommit genom självgallring.
Biotopkvalitéer: Klen död ved, självföryngrat bestånd.
Naturvårdsarter: Grönsångare NT.
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Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401

2020-12-16

Objekt ID: 20 Lövskog, lövbryn
Areal: 1,50 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Ung till medelålders lövblandskog.
Beskrivning: En blandskog med bryn mot norr och väster. Asp och björk dominerar beståndet, men det förekommer också hassel, sälg, en och tall. En stor
del av ytan har en tydligt tvåskiktad struktur, dels högstammade aspar och björkar, dels ett kompakt uppslag av asp, björk och hassel. Spår av tidigare röjning
i beståndet. Brynet mot norr är flerskiktat med ett tydligt buskskikt med inslag
av bärande och blommande träd och buskar och täta buskage lämpliga för häckning. Enstaka hällar förekommer.
Biotopkvalitéer: Klen död ved, bärande och blommande träd och buskar.
Naturvårdsarter: Grönsångare NT.
Kommentar: En större gångstig som även grusats leder in i inventeringsområdet här som en entré. I anslutning till objektet ligger också en förskola med skolgård som vetter mot skogen.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 21 Liten våtmark, lövbryn
Areal: 0,24 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Småvatten.
Biotoper: Medelstor damm med öppen vattenspegel, lövbryn, rasbrant.
Beskrivning: En stor damm med delvis öppen vattenspegel omgiven av en rasbrant med lövträd, bl.a. hassel, ek och björk. Miljön utgör ett potentiellt viktigt
lekvatten för groddjur.
Biotopkvalitéer: Öppen vattenspegel, potentiellt lekvatten för groddjur.
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Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401

2020-12-16

Objekt ID: 22 Lövbryn
Areal: 1,20 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövskogsbryn, rasbrant, blandskog.
Beskrivning: Ett lövdominerat bryn med ett stort inslag av både rasbrant och
hällmark. Senvuxna ekar förekommer i branterna. På hällarna är det en, tall och
ljung som dominerar. Beståndet är mycket varierat i ålder och dimension, från
små plantor och ett lokalt tätt buskskikt till gamla senvuxna ekar. Mot söder
finns en värdefull grovblockig rasbrant som till stor del är solexponerad och en
värdefull livsmiljö för bl.a. kräldjur. Karaktären på beståndet som helhet är en
igenväxande hällmark i ett sent stadium.
Biotopkvalitéer: Död ved, senvuxna ekar, solexponerad grovblockig rasbrant
mot söder.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 23 Blandskog
Areal: 4,25 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Blandskog på hällmark
Beskrivning: Ett stort område med trädklädda hällmarker. Tall och björk dominerar helt, men gran, asp, sälg, ek och bok förekommer. Både levande och
döda enar vilka förekommer mycket rikligt liksom flera stenmurar vittnar om
att skogen tidigare varit mer öppen. Gamla och grova träd av både björk och tall
förekommer, men stora delar av området täcks av yngre skog i klenare dimensioner. I de delar av objektet där äldre träd växer förekommer också rikligt med
död ved i alla dimensioner.
Biotopkvalitéer: Död ved rikligt förekommande, bohål, flerskiktat bestånd
Naturvårdsarter: Grönsångare NT.
Kommentar: Området nyttjas mycket för friluftsliv, flera vältrampade stigar
genomkorsar området.
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Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401

2020-12-16

Objekt ID: 24 Gles blandskog
Areal: 2,40 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Blandskog på delvis öppen hällmark
Beskrivning: Ett stort område med trädklädda hällmarker. Tall och björk dominerar helt, men gran, asp, sälg, ek och bok förekommer. Stora delar av området är halvöppet med stort ljusinsläpp mot marken, här finns friska enar och
fläckvis mattor av ljung. Gamla och grova träd av både björk och tall, framför
allt de senvuxna tallar som finns här är gamla. I de delar av objektet där äldre
träd växer förekommer också rikligt med död ved i alla dimensioner. Längst i
söder finns några mindre dammar.
Biotopkvalitéer: Död ved rikligt förekommande, bohål, flerskiktat bestånd,
flera mindre dammar.
Naturvårdsarter: Blåmossa S (stora exemplar, ca 30 cm).
Kommentar: Området nyttjas mycket för friluftsliv, flera vältrampade stigar
genomkorsar området.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 25 Lövbryn
Areal: 1,33 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövskogsbryn, rasbrant, blandskog.
Beskrivning: Ett lövbryn med ett stort inslag av både rasbrant och lövskog på
plan mark. Senvuxna ekar förekommer i branterna, liksom hassel, lönn, rönn
och tall. Nedanför branten, längst mot väster finns ett band av ekdominerad
lövskog mellan villorna i den omgivande bebyggelsen. Här finns enstaka riktigt
grova ekar samt flera grova sälgar. I övrigt består beståndet främst av klenare
ek, lönn, tysklönn, hassel, rönn och asp.
Biotopkvalitéer: Död ved, senvuxna ekar, solexponerad rasbrant mot söder.
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Meddelande
2020-09-09

Diarienummer
431-19002-2020

Bokab
att. daniel.ahman@kungalv.se

Kulturmiljöenheten
Niklas Ytterberg
Antikvarie
010-224 54 03

Angående arkeologisk utredning steg 1 inom fastigheterna Ullstorp 1:3 m.fl. i Kungälvs kommun
Länsstyrelsen beslutade den 24 juli 2020 om arkeologisk utredning steg 1
inom planområdet för Östra Ullstorp, inom fastigheterna Ullstorp 1:3, Arntorp 2:12, Solbräcke 1:32, Olseröd 1:3, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 och Löstorp 2:8. Av bifogad redovisning framgår att Stiftelsen Bohusläns museum
har utfört utredningen i augusti månad 2020.
Vid undersökningen framkom ett flertal lämningar med olika antikvariska
bedömning. Dessa utgörs av brott/täkter, brunn, fyndplats, kolningsgropar,
odlingssten och stenpackningar, hägnad, vattenhål, hålväg samt husgrunder/lägenhetsbebyggelser. Lämningarna finns redovisade på bilagt kartmaterial. Därutöver lokaliserades ett antal troliga lägen för fornlämningar
som inte är synliga ovan mark. Dessa är i bilagan markerade i kartorna som
”boplatsläge”.
Länsstyrelsen bedömer att vissa av de registrerade lämningarna är
fornlämningar. För dessa fornlämningar gäller kulturmiljölagens (KML) bestämmelser. Ingrepp i fornlämning får inte ske utan Länsstyrelsens tillstånd
enligt 2 kap 12 § KML. Det ska också poängteras att fornlämningarna inte
har avgränsats, och att det till fornlämningarna hör ett skyddsområde i form
av ett fornlämningsområde enligt 2 kap. 2 § KML. Detta område har samma
lagskydd som fornlämningen.
För de områden som bedömts utgöra troliga lägen för fornlämningar
(”boplatslägen”) ställer Länsstyrelsen krav på fortsatt arkeologisk utredning,
steg 2, med syftet att fastställa lämningarnas antikvariska status. Samma
krav gäller också lämningar som har en osäker status efter arkeologisk utredning steg 1, så som kolningsgropar och hålväg. Ni bör därför ta kontakt
med Länsstyrelsen för att påbörja den arkeologiska utredningen, steg 2.
Syftet med en arkeologisk utredning är att ta fram underlag som gör det
möjligt att i samband med planering av arbetsföretag ta hänsyn till fornlämningar så att de kan bevaras. Ni bör därför kontakta Länsstyrelsen för att redovisa de åtgärder som kommer att vidtas för att bevara de aktuella
fornlämningarna. För ingrepp i fornlämning gäller det som sagts ovan om
tillstånd enligt kulturmiljölagen.

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:

Telefon:
010-2244000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
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Meddelande
2020-09-09

Diarienummer
431-19002-2020

De lämningar inom området som inte bedöms vara fornlämningar utgör
historiska lämningar. Hänsyn till dessa bör tas i det fortsatta planarbetet.

Niklas Ytterberg
Bilaga
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Stiftelsen Bohusläns museum och inkommen till Länsstyrelsen den 9 september 2020.
Digital kopia till
Bohusläns museum
Kungälvs kommun

Sida
2(2)
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Län:
Landskap:
Kommun:
Socken:
Fastighet/kvarter:
Beslutande Länsstyrelse:
Länsstyrelse diarienummer:
Uppdragsnummer (Fornreg):
Typ av undersökning:
Undersökarens dnr, pnr:
Fältarbetstid start—slut:
Ansvarig organisation:
Projektansvarig:
Berörda lämningar:
Uppdragsgivare/exploatör:

Västra Götalands län
Bohuslän
Kungälv
Kareby
Ullstorp 1:3, Arntorp 2:12, Solbräcke 1:32, Olseröd 1:3, Löstorp 2:9, 1:14 och
2:8
Västra Götaland (2020-07-24)
431-19002-2020
202001024
Arkeologisk utredning etapp 1
20/0140, 20017
2020-08-25 – 2020-08-28
Bohusläns museum
Joakim Åberg
Flera
Kungälvs kommun (Bokab)

Redogörelse för utförd undersökning
Utredningen resulterade i ett antal boplatslägen tillsammans med diverse brott/täkter, brunn, fyndplats, ev
kolningsgropar, odlingssten, stensamlingar och/eller stenpackningar, hägnad, vattenhål och ev hålväg. Vidare
har flera husgrunder/torplämningar noterats i samband med fältarbetet.
Resultaten presenteras i den slutliga avrapporteringen. Registrering i Fornreg görs i samband med
rapportarbetet.

Utredningen
Undersökningen har genomförts genom:
• Kart- och arkivstudie.
• Okulär besiktning av området i sin helhet, se bilaga 1.
• Identifiering och positionering av möjliga fornlämningar samt lämpliga boplatslägen.
• Återbesök på majoriteten av registrerade lämningar för i förekommande fall bedömning av antikvarisk
status.
Boplatslägena kan företrädesvis sägas vara belägna i skogsbeklädda dalgångar och på avsatser/platåer inom
bergsområdet i stort (jfr bilaga 1). Undantagen utgörs framför allt av en mindre befintlig åkerlycka och en äldre
historisk sådan (Gamle Hjortens lycka) i områdets Ö respektive V del.
Inom utredningsområdet fanns även ett stort antal gärdesgårdar och äldre körvägar vilka kommer jämföras
med historiska kartor över området. Några av gärdesgårdarna har konstaterats inte längre tillhöra dagens
fastighetsgränser och bedöms vara av äldre dato.
Inom två områden, på förhand och i samband med arbetet av en kart/arkivstudie, konstaterades äldre
husgrunder/torplämningar. Den ena utgörs av ett intag med bebyggelse vid Olseröd noterad i kartmaterial från
1849, den andra utgör platsen för Gamle Hjortens lycka noterad i kartmaterial från 1832.
Sett till befintliga lägens och observationers relativt jämna spridning inom utredningsområdet, har det inte gått
att direkt peka ut några specifika och mer intensiva områden. Det kringliggande landskapet kan därför inte
heller lämnas utan vidare åtanke vid ev kommande utredningar.
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Merparten av sedan tidigare registrerade lämningar inom och i direkt anslutning till utredningsområdet
återbesöktes för att om möjligt bedöma status.

Bilagor
Bilaga 1. Översikt iakttagelser samt observerade lägen. Satellit
Bilaga 2. Översikt iakttagelser samt observerade lägen. Satellit med Las-dataskikt
För Bohusläns museum
Uddevalla 2020-09-07

Joakim Åberg
Projektledare/arkeolog
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-06-08
1 (1)

§ 94/2021

Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen (Dnr
KS2020/1014)
Planprogrammet för Dammbergen syftar till att tydligt visa var och hur man kan exploatera
området och samtidigt ta hänsyn till och förädla områdets höga natur- och friluftsvärden.
Projektet kommer att bidra till enklare detaljplanearbeten genom att ta upp frågor som
påverkar ett större område än de enskilda detaljplanerna kommer att göra.
Programområdet för Dammberget innehåller stora höjdskillnader, naturvärden och
fornlämningar vilket gör området komplext och känsligt för exploatering. Sammanlagt gör
detta att det finns risk att området inte kan exploateras i den grad som planbeskeden föreslår
och antalet bostäder minskar. Därför föreslås programområdet utökas för att uppnå önskat
antal bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen
Bilaga NVI Dammbergen 20201216
Bilaga KS2020-1014-3 431-19002-2020_KML2§11_Slutmeddelande_Östra_Ullstorp_AU1
925787_1_1
Bilaga Utökning planområde
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
Förslag till kommunstyrelsen
Utökning av planprogrammets område godkänns.
__________
Expedieras till:

Henrik Johansson
Kungälvs Energi AB
Renhållningsenheten

För kännedom till:

Anna Hedlin
Gunilla Karlsson Gremner

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 94/2021

Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen (Dnr
KS2020/1014)
Planprogrammet för Dammbergen syftar till att tydligt visa var och hur man kan exploatera
området och samtidigt ta hänsyn till och förädla områdets höga natur- och friluftsvärden.
Projektet kommer att bidra till enklare detaljplanearbeten genom att ta upp frågor som
påverkar ett större område än de enskilda detaljplanerna kommer att göra.
Programområdet för Dammberget innehåller stora höjdskillnader, naturvärden och
fornlämningar vilket gör området komplext och känsligt för exploatering. Sammanlagt gör
detta att det finns risk att området inte kan exploateras i den grad som planbeskeden föreslår
och antalet bostäder minskar. Därför föreslås programområdet utökas för att uppnå önskat
antal bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen
Bilaga NVI Dammbergen 20201216
Bilaga KS2020-1014-3 431-19002-2020_KML2§11_Slutmeddelande_Östra_Ullstorp_AU1
925787_1_1
Bilaga Utökning planområde
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
Förslag till kommunstyrelsen
Utökning av planprogrammets område godkänns.
__________
Expedieras till:

Henrik Johansson
Kungälvs Energi AB
Renhållningsenheten

För kännedom till:

Anna Hedlin
Gunilla Karlsson Gremner

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Linda Andreasson

1(4)

9/15/2021

Remissvar - VGR som regionorgan (Dnr KS2021/0545-2)
Sammanfattning
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara VGR som kan vara det.
Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till att bereda och utreda frågan om att begära att
få ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från
kommunerna, då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.
VGR har skickat frågan på remiss till alla kommuner inom VGR. Remissen ska vara VGR
tillhanda den 30 september.
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med
lästips för fördjupning.
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den
kommunala fysiska planeringen?
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka
kring på regional nivå?
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för
regional planering enligt PBL.
fysiska

I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är.
En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra
till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att
det i samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som
finns i Västra Götaland.
Redan idag samverkar kommuner och region m.fl. kring ett antal områden. VGR är
regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för
kollektivtrafik och regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till
regionens ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional
ADRESS

PLAN
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Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
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utveckling och är en viktig del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning
av dessa frågor är ett steg närmare en effektivare samhällsplanering.
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning,
regional
bostadsförsörjning och kollektivtrafik.
Verksamhetens bedömning är att en regionplan skulle innebära många fördelar för arbetet i
och utvecklingen av kommunen.
Det strategiska arbetet skulle få stöd i den regionala planen samt de övergripande underlag
som kommunen själv inte har resurser till att ta fram. Bedömningen är även att det skulle
vara en styrka för regionen med en regionplan och övergripande strategi. Det skulle
effektivisera det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger effektivisering i
underliggande arbeten med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle även förenkla
den mellankommunala dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra
intressenter eller myndigheter. Det skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen.
Några ytterligare frågor än de som nämnts som behöver hanteras i ett större perspektiv är
verksamhetsmark, besöksnäringen, masshantering, och invandring.
Dock krävs att en tydlig process redovisas hur arbetet med regionplan ska ske så att det
efterfrågade samarbetet uppnås både på tjänstepersonnivå och politisk. En dialog krävs
avseende vilken detaljnivå och vilka frågor som behöver prioriteras i en regionplan för VGR.

Juridisk bedömning
Lagmässigt är en regionplan att betrakta som en översiktsplan, d.v.s. den är vägledande och
inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner kan ge fördelar om de efterlevs
men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om överklagande i detaljplaner
eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot motivera varför
avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.
Bakgrund
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara VGR som kan vara det. Som ett led i att
åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla
reformen så att den omfattar fler län”.
Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat VGR om regionen bedömer att det
finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har
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lyfts på beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få
synpunkter från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om
att VGR skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i kommunalförbunden som
återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell remiss, samt
att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.
Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning är att en regionplan skulle innebära många fördelar för arbetet i
och utvecklingen av kommunen.
Det strategiska arbetet skulle få stöd i den regionala planen samt de övergripande underlag
som kommunen själv inte har resurser till att ta fram. Bedömningen är även att det skulle
vara en styrka för regionen med en regionplan och övergripande strategi. Det skulle
effektivisera det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger effektivisering i
underliggande arbeten med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle även förenkla
den mellankommunala dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra
intressenter eller myndigheter. Det skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen.
Några ytterligare frågor än de som nämnts som behöver hanteras i ett större perspektiv är
verksamhetsmark, besöksnäringen, masshantering, och invandring.
Dock krävs att en tydlig process redovisas hur arbetet med regionplan ska ske så att det
efterfrågade samarbetet uppnås både på tjänstepersonnivå och politisk. En dialog krävs avs.
vilken detaljnivå och vilka frågor som behöver prioriteras i en regionplan för VGR.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har framför allt koppling till målet om en ökad samordning mellan infrastruktur
och byggnation och att underlätta för invånare och företag som vill reducera
klimatutsläppen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Då ärendet handlar om samhällsplanering på ett övergripande sett berörs många av målen
såsom rent vatten och sanitet, Hållbar energi, industri, infrastruktur och övergripande
hållbara städer samt att bekämpa klimatpåverkan.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Det främsta styrdokumentet som berörs är kommunens översiktsplan som har en avgörande
koppling till en eventuell kommande regionplan.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Ärendet berör medborgaren genom att det skulle innebära en tydlighet i ett tidigt skede vad
som är utgångspunkten i kommunens översiktliga planering.
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Ekonomisk bedömning
Bedömningen är att ärendet inte har någon direkt ekonomisk påverkan men kan komma att
ge resursmässiga vinster för kommunen, avseende bl.a. strategisk planering samt påverkan på
kommunens utveckling.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens protokoll samt bilaga med svar på remissfrågorna skickas som
remissvar till Västra Götalandsregionen.

Fredric Norrå
verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

regionstyrelsen@vgregion.se Ange i ämnesraden ”Kungälvs kommun –
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.

För kännedom till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson, Fredric Norrå, Anders Holm SoU
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Remissvar VGR regionplaneprogram
Vilken inställning har kommunen till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar
för regional fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.
VGR önskar svar på följande frågeställningar:

Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka
Västra Götaland?
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör kunna
bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör då
gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.
Bedömningen är att kommunen Instämmer i att det är viktigt att regionen stärks som helhet
och får gemsamma prioriteringar som är väl förankrade. Det blir ett sätt att underlätta
samarbetet med de mellankommunala frågorna utifrån gemensamma ställningstaganden.
Behov och prioriteringar blir tydliga och tungt vägande underlag i dialog med staten avseende
investeringar. Regionen får en gemensam bild, vilket blir en styrka för regionens utveckling. I
likhet med nuvarande GR strukturbild skulle ett övergripande strukturbild för regionen ge ett
stöd till att utveckla nya kopplingar i regionen. En Regionplan skulle innebära en samordning
av den strategiska planeringen.

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja
den kommunala fysiska planeringen?
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha ett regionalt perspektiv, ska ge ett
stöd för kommuner och andra aktörer i deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och
propositionen skrivs att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska
underlätta den kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och
planeringen av övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.
Bedömningen är att Regionplanen skulle effektivisera det strategiska arbetet i kommunen och
stärka det mellankommunala samarbetet. Med regionplanen som stöd skulle det strategiska
arbetet i kommunen mer kunna koncentreras till lokala frågor och fördjupningsarbete som i sin
tur effektiviserar den fysiska planeringen samt genomförandet. Regionplanen skulle vara ett
viktigt stöd i kommuner med begränsade resurser för bl.a. strategisk planering. Kommunen
skulle få tillgång till rapporter och utredning som kommunen själv inte har resurser till att ta
fram. Omfattning och strategisk placering av bostäder, verksamhetsmark och infrastruktur
m.m. skulle vara förankrad i ett gemensamt underlag.
Regionplanen skulle ge ett tydligare underlag för kommunen vid beslut om lokalisering i den
egna översiktsplanen, detaljplanering eller andra beslut. Detta utifrån att alla kommuner
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arbetar utifrån gemensamma mål. D.v.s. det är inte bara en kommun som resonerar på ett visst
sätt utan det är ett gemensamt ansvar. En regionplan skulle kunna förbättra det
mellankommunala arbetet.

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov
av att samverka kring på regional nivå?
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och klimatfrågor, samt energiförsörjning. I
förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta
frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län.
Planeringen ska således gälla frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den
enskilda kommunens.
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?
Det flesta frågor i strategisk planering berör ett bredare perspektiv än den enskilda kommunen
och kan behöva hanteras på regional nivå men kanske i olika omfattning.
Några ytterligare områden som inte nämnts är verksamhetsmark, besöksnäringen,
masshantering, och bostäder kopplat till invandring.

Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?
Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med
grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns.
Exempel på samverkansformer mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det
regionala transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra Götaland är vi
unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med berörda aktörer
utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en grundläggande fråga.
Det är viktigt för kommunen att känna delaktighet och få medverka i den regionala
planeringen. Delaktighet behövs för både politiker och tjänstepersoner. Tydliga gemensamma
processbilder behöver tas fram för att redogöra för hur arbetet kommer att gå till och att visa
på en processen som är transparent. T.ex. skulle ett församråd kunna genomföras innan det
formella samrådet mellan VGR och GR samt kommunerna.
I det pågående arbetet inom det regionala transportinfrastrukturarbetet och för det
strategiska arbetet inom kollektivtrafiken finns idag oklarheter över processen.
GR skulle fortsatt ha en viktig roll liknande den som finns idag och hantera gemensamma
frågor inom delregionen. Det är fortsatt så att kommunerna inom storstadsregionen har
specifika frågor att samverka kring och att dessa ligger på en mer detaljerad nivå än en
regionplan. Men det är viktigt att kommunen medverkar direkt i VGRs arbete och inte via GR.
Detta skulle kännas otillräckligt. För Kungälvs kommun är det viktigt att ingå i arbetet inom GR
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med dess specifika frågor men även i det större perspektivet med kopplingar åt andra håll, där
inte Göteborg är central punkt.

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om
att ansvara för regional planering enligt PBL.
Kommunen ser positivt på att VGR hemställer om att få ansvar för regional fysisk
planering enligt PBL i Västra Götaland.
Bedömningen är att det skulle stärka och gynna regionen som helhet samt de kommuner som
finns inom VGR. Det skulle effektivisera det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger
effektivisering i underliggande arbeten med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle
även förenkla den mellankommunala dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra
intressenter eller myndigheter. Det skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen.
För att regionplanen ska ge dessa fördelar krävs det ett samarbete vid framtagande av denna,
så att kommunen använder den i arbetet med främst den egna översiktsplanen men även i
många andra processer.
En tydlig processbild behöver tas fram över hur framtagande av regionplanen och samverkan
ska ske. Det finns otydligheter i det pågående arbetet mellan kommun/GR/VGR.
En dialog kommer att behövas kring vilken detaljnivån som krävs på regionplanen för VGR bl.a.
utifrån de sätt som arbetas med i andra regioner. Dessutom är frågan hur VGR ser på ett
eventuellt uppdrag att ta fram en regionplan vilket inte framgår av remissen.

Övriga synpunkter
Inga övriga synpunkter.

15 Remissvar - VGR som regionorgan - KS2021/0545-2 Remissvar - VGR som regionorgan : Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som regionplaneorgan

1 (4)

Remiss
Datum 2021-03-15
Diarienummer RS 2021-01146

Remiss om regional fysisk planering enligt
PBL- VGR som regionplaneorgan
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs fick
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla
reformen så att den omfattar fler län”.
Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i
kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.
Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med
lästips för fördjupning.
Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på
eftermiddagen. Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionstyrelsen@vgregion.se
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Remissens frågeställningar
Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.
Vi önskar svar på följande frågeställningar:
• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra
Götaland?
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den
kommunala fysiska planeringen?
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka
kring på regional nivå?
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för
regional planering enligt PBL.
• Övriga synpunkter

Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:

Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha
för att stärka Västra Götaland?
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan
stödja den kommunala fysiska planeringen?
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens.
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?
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I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har
exempelvis följande frågor lyfts fram:

Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?
- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet,
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara
regionplaneorgan enligt PBL?

Övriga synpunkter
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.
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Svar på remissen
Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation –
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.
Frågor angående remissen besvaras
av anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se
Med vänliga hälsningar
Västra Götalandsregionen

Sändlista remiss
Kommunerna i Västra Götaland
Göteborgsregionens kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund
Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Region Halland
Region Jönköping
Region Värmland
Region Örebro
Länsstyrelsen Västra Götaland
Trafikverket Region Väst
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Fakta om lagstiftningen
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t
ex översikts- och detaljplaner.
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.
När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:
1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,
2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,
3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,
4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter
som berörs,
5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa
planer förhåller sig till regionplanen,
6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och
7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter
I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden
och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet.
Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Regionplanen är inte bindande.
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Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig
till kommunens planering och överklaganden. Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en
översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen
av bebyggelse och byggnadsverk.
I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad
som skulle kunna vara frågor av regional betydelse. ”Med detta menas frågor som är regionala till
sin karaktär eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande
fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anläggningar, huvudstråk, städer eller tätorter av
särskild regional betydelse (s.k. regionala kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, gränsregionala relationer, eller
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för
strandskyddsområden och landsbygdsutveckling i strandskyddsnära lägen.”
En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra
Götaland.
Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer
kring och här kan finnas erfarenheter.
Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare
en effektivare samhällsplanering.

Behovet av Regional fysisk planering
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas
och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning
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över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.
En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som
finns. Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens kommunalförbund, Varberg är
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns
gentemot Norge och våra grannlän.
Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala
utvecklingsstrategin, VG2020. I remissvaren på den nyligen
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL
Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.
Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen.
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på
den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.
Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till
regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den
omfattar fler län”. Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på
planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.

Regional fysisk planering utanför PBL
Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och
infrastrukturplanering.
Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.
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Samverkan är en förutsättning
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det finnas tydliga
samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med grannregioner behöver
utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer
mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.
I Västra Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med
berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en
grundläggande fråga.

Regional utblick, exempel från andra regioner
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska
kommunerna hösten 2020 in en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan. Region
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en
kommande regionplan.
Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering sedan
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i
frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter,
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes
regionala utvecklingsstrategi.

Bild från samrådsförslag “Regionplan för Skåne 2022-2040”.
Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera
regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm
(RUFS 2050), togs fram 2018.
Region Östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering
utanför PBL. Region Östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika
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planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.

Avslutande kommentar
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2021
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska sedan en
regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I
förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen
innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.

Lästips, länkar
•

Förarbeten till PBL-förändringen:
SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt
propositionen 2017/18:266
En ny regional planering - Regeringen.se
•

Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603
- Riksdagen
•
•

På Boverkets hemsida finns mer information att läsa

Information om Region Skånes förslag till regionplan:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/
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§ 28/2021

Remissvar - VGR som regionorgan (Dnr KS2021/0545)
Sammanfattning
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara VGR som kan vara det.
Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till att bereda och utreda frågan om att begära att
få ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från
kommunerna, då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.
VGR har skickat frågan på remiss till alla kommuner inom VGR. Remissen ska vara VGR
tillhanda den 30 september.
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med
lästips för fördjupning.
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den
kommunala fysiska planeringen?
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka
kring på regional nivå?
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för
regional planering enligt PBL.
fysiska

I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är.
En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra
till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att
det i samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som
finns i Västra Götaland.
Redan idag samverkar kommuner och region m.fl. kring ett antal områden. VGR är
regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för
kollektivtrafik och regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till
regionens ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional
utveckling och är en viktig del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning
av dessa frågor är ett steg närmare en effektivare samhällsplanering.
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning,
regional
bostadsförsörjning och kollektivtrafik.

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Verksamhetens bedömning är att en regionplan skulle innebära många fördelar för arbetet i
och utvecklingen av kommunen.
Det strategiska arbetet skulle få stöd i den regionala planen samt de övergripande underlag
som kommunen själv inte har resurser till att ta fram. Bedömningen är även att det skulle
vara en styrka för regionen med en regionplan och övergripande strategi. Det skulle
effektivisera det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger effektivisering i
underliggande arbeten med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle även förenkla
den mellankommunala dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra
intressenter eller myndigheter. Det skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen.
Några ytterligare frågor än de som nämnts som behöver hanteras i ett större perspektiv är
verksamhetsmark, besöksnäringen, masshantering, och invandring.
Dock krävs att en tydlig process redovisas hur arbetet med regionplan ska ske så att det
efterfrågade samarbetet uppnås både på tjänstepersonnivå och politisk. En dialog krävs
avseende vilken detaljnivå och vilka frågor som behöver prioriteras i en regionplan för VGR.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar - VGR som regionorgan
Bilaga Remissvar VGR regionplaneprogram
Bilaga Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som
regionplaneorgan
Bilaga Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens protokoll samt bilaga med svar på remissfrågorna skickas som
remissvar till Västra Götalandsregionen.
__________
Beredningen för samhälle och utveckling lämnar en anteckning till protokollet.
Expedieras till:

regionstyrelsen@vgregion.se Ange i ämnesraden ”Kungälvs kommun –
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.

För kännedom till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson, Fredric Norrå, Anders Holm SoU

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Anteckning till protokollet från beredningen för samhälle och utveckling
Remissvar - VGR som regionorgan (Dnr KS2021/0545)
Beredningen för Samhälle och Utveckling ställer sig väldigt tveksamma till en
Regional Planering ur perspektiven:
- Demokratiperspektivet, medborgaren kommer längre från beslutet
- Kommunala självbestämmandet minskar
- Kostnader ökar med ännu större organisation
- De mindre kommunerna riskerar att få än mindre att säga till om
- Risk att Göteborg ökar sitt mandat
Vi kan samordna utan att göra en Regional plan och det kan vi göra inom rådande
VGR, det finns områden där vi kan samordna men det kan ske inom nuvarande
VGR.
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§ 114/2021

Remissvar - VGR som regionorgan (Dnr KS2021/0545)
Sammanfattning
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara VGR som kan vara det.
Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till att bereda och utreda frågan om att begära att
få ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från
kommunerna, då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.
VGR har skickat frågan på remiss till alla kommuner inom VGR. Remissen ska vara VGR
tillhanda den 30 september.
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med
lästips för fördjupning.
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den
kommunala fysiska planeringen?
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka
kring på regional nivå?
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för
regional planering enligt PBL.
fysiska

I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är.
En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra
till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att
det i samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som
finns i Västra Götaland.
Redan idag samverkar kommuner och region m.fl. kring ett antal områden. VGR är
regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för
kollektivtrafik och regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till
regionens ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional
utveckling och är en viktig del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning
av dessa frågor är ett steg närmare en effektivare samhällsplanering.
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning,
regional
bostadsförsörjning och kollektivtrafik.
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Verksamhetens bedömning är att en regionplan skulle innebära många fördelar för arbetet i
och utvecklingen av kommunen.
Det strategiska arbetet skulle få stöd i den regionala planen samt de övergripande underlag
som kommunen själv inte har resurser till att ta fram. Bedömningen är även att det skulle
vara en styrka för regionen med en regionplan och övergripande strategi. Det skulle
effektivisera det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger effektivisering i
underliggande arbeten med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle även förenkla
den mellankommunala dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra
intressenter eller myndigheter. Det skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen.
Några ytterligare frågor än de som nämnts som behöver hanteras i ett större perspektiv är
verksamhetsmark, besöksnäringen, masshantering, och invandring.
Dock krävs att en tydlig process redovisas hur arbetet med regionplan ska ske så att det
efterfrågade samarbetet uppnås både på tjänstepersonnivå och politisk. En dialog krävs
avseende vilken detaljnivå och vilka frågor som behöver prioriteras i en regionplan för VGR.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar - VGR som regionorgan
Bilaga Remissvar VGR regionplaneprogram
Bilaga Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som
regionplaneorgan
Bilaga Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL
Bilaga Protokollsutdrag - Remissvar - VGR som regionorgan - Beredningen för samhälle och
utveckling
Bilaga Anteckning till protokollet BSU
Yrkande
Ove Wiktorsson (C): Kungälvs kommuns svar på remiss är att Kungälvs kommun anser att
samverkan mellan kommuner, kommunalförbund, region och stat är positivt och att
samverkan mellan dessa parter på det stora hela fungerar väl. Kungälvs kommun anser dock
att ett stort regionplaneorgan i Västra Götaland riskerar att medföra en olämplig
maktförskjutning från kommunerna och kommunalförbunden till VGR samt innebära en
ökad administrativ börda för såväl kommuner, kommunalförbund och region. I dagsläget
anser vi också att VGR har hitintills inte uttryckt någon egen syn på regionalplanefrågan.
Därmed går det heller inte i dagsläget att bedöma hur VGR skulle axla rollen som
regionplaneorgan eller vilka konsekvenser det skulle få för regionens kommuner.
Sammanfattningsvis bedömer Kungälvs kommun att nackdelarna och riskerna med att
införa ett nytt regionplaneorgan överväger fördelarna. Kungälvs kommun anser därmed att
VGR ej bör påbörja processen med en hemställan till regeringen att få statens uppdrag att
bedriva regional fysisk planering enligt PBL.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.
Justeras sign
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Omröstning begärs inte.
Förslag till Kommunstyrelsen
Kungälvs kommun anser att samverkan mellan kommuner, kommunalförbund,
region och stat är positivt och att samverkan mellan dessa parter på det stora hela
fungerar väl. Kungälvs kommun anser dock att ett stort regionplaneorgan i Västra
Götaland riskerar att medföra en olämplig maktförskjutning från kommunerna och
kommunalförbunden till VGR samt innebära en ökad administrativ börda för såväl
kommuner, kommunalförbund och region. I dagsläget anser vi också att VGR har
hitintills inte uttryckt någon egen syn på regionalplanefrågan. Därmed går det
heller inte i dagsläget att bedöma hur VGR skulle axla rollen som regionplaneorgan
eller vilka konsekvenser det skulle få för regionens kommuner.
Sammanfattningsvis bedömer Kungälvs kommun att nackdelarna och riskerna med
att införa ett nytt regionplaneorgan överväger fördelarna. Kungälvs kommun anser
därmed att VGR ej bör påbörja processen med en hemställan till regeringen att få
statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt PBL
__________
Expedieras till:

regionstyrelsen@vgregion.se Ange i ämnesraden ”Kungälvs kommun –
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.

För kännedom till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson, Fredric Norrå, Anders Holm SoU
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§ 114/2021

Remissvar - VGR som regionorgan (Dnr KS2021/0545)
Sammanfattning
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara VGR som kan vara det.
Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till att bereda och utreda frågan om att begära att
få ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från
kommunerna, då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.
VGR har skickat frågan på remiss till alla kommuner inom VGR. Remissen ska vara VGR
tillhanda den 30 september.
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med
lästips för fördjupning.
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den
kommunala fysiska planeringen?
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka
kring på regional nivå?
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för
regional planering enligt PBL.
fysiska

I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är.
En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra
till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att
det i samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som
finns i Västra Götaland.
Redan idag samverkar kommuner och region m.fl. kring ett antal områden. VGR är
regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för
kollektivtrafik och regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till
regionens ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional
utveckling och är en viktig del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning
av dessa frågor är ett steg närmare en effektivare samhällsplanering.
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning,
regional
bostadsförsörjning och kollektivtrafik.

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign

15 Remissvar - VGR som regionorgan - KS2021/0545-5 Protokollsutdrag - Remissvar - VGR som regionorgan - Utskottet för Samhälle och utveckling : Protokollsutdrag - Remissvar - VGR som regionorgan - Utskottet för Samhälle och utveckling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-09-07
23 (28)

Verksamhetens bedömning är att en regionplan skulle innebära många fördelar för arbetet i
och utvecklingen av kommunen.
Det strategiska arbetet skulle få stöd i den regionala planen samt de övergripande underlag
som kommunen själv inte har resurser till att ta fram. Bedömningen är även att det skulle
vara en styrka för regionen med en regionplan och övergripande strategi. Det skulle
effektivisera det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger effektivisering i
underliggande arbeten med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle även förenkla
den mellankommunala dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra
intressenter eller myndigheter. Det skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen.
Några ytterligare frågor än de som nämnts som behöver hanteras i ett större perspektiv är
verksamhetsmark, besöksnäringen, masshantering, och invandring.
Dock krävs att en tydlig process redovisas hur arbetet med regionplan ska ske så att det
efterfrågade samarbetet uppnås både på tjänstepersonnivå och politisk. En dialog krävs
avseende vilken detaljnivå och vilka frågor som behöver prioriteras i en regionplan för VGR.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar - VGR som regionorgan
Bilaga Remissvar VGR regionplaneprogram
Bilaga Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som
regionplaneorgan
Bilaga Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL
Bilaga Protokollsutdrag - Remissvar - VGR som regionorgan - Beredningen för samhälle och
utveckling
Bilaga Anteckning till protokollet BSU
Yrkande
Ove Wiktorsson (C): Kungälvs kommuns svar på remiss är att Kungälvs kommun anser att
samverkan mellan kommuner, kommunalförbund, region och stat är positivt och att
samverkan mellan dessa parter på det stora hela fungerar väl. Kungälvs kommun anser dock
att ett stort regionplaneorgan i Västra Götaland riskerar att medföra en olämplig
maktförskjutning från kommunerna och kommunalförbunden till VGR samt innebära en
ökad administrativ börda för såväl kommuner, kommunalförbund och region. I dagsläget
anser vi också att VGR har hitintills inte uttryckt någon egen syn på regionalplanefrågan.
Därmed går det heller inte i dagsläget att bedöma hur VGR skulle axla rollen som
regionplaneorgan eller vilka konsekvenser det skulle få för regionens kommuner.
Sammanfattningsvis bedömer Kungälvs kommun att nackdelarna och riskerna med att
införa ett nytt regionplaneorgan överväger fördelarna. Kungälvs kommun anser därmed att
VGR ej bör påbörja processen med en hemställan till regeringen att få statens uppdrag att
bedriva regional fysisk planering enligt PBL.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.
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Omröstning begärs inte.
Förslag till Kommunstyrelsen
Kungälvs kommun anser att samverkan mellan kommuner, kommunalförbund,
region och stat är positivt och att samverkan mellan dessa parter på det stora hela
fungerar väl. Kungälvs kommun anser dock att ett stort regionplaneorgan i Västra
Götaland riskerar att medföra en olämplig maktförskjutning från kommunerna och
kommunalförbunden till VGR samt innebära en ökad administrativ börda för såväl
kommuner, kommunalförbund och region. I dagsläget anser vi också att VGR har
hitintills inte uttryckt någon egen syn på regionalplanefrågan. Därmed går det
heller inte i dagsläget att bedöma hur VGR skulle axla rollen som regionplaneorgan
eller vilka konsekvenser det skulle få för regionens kommuner.
Sammanfattningsvis bedömer Kungälvs kommun att nackdelarna och riskerna med
att införa ett nytt regionplaneorgan överväger fördelarna. Kungälvs kommun anser
därmed att VGR ej bör påbörja processen med en hemställan till regeringen att få
statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt PBL
__________
Expedieras till:

regionstyrelsen@vgregion.se Ange i ämnesraden ”Kungälvs kommun –
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.

För kännedom till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson, Fredric Norrå, Anders Holm SoU
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§ 28/2021

Remissvar - VGR som regionorgan (Dnr KS2021/0545)
Sammanfattning
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara VGR som kan vara det.
Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till att bereda och utreda frågan om att begära att
få ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från
kommunerna, då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.
VGR har skickat frågan på remiss till alla kommuner inom VGR. Remissen ska vara VGR
tillhanda den 30 september.
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med
lästips för fördjupning.
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den
kommunala fysiska planeringen?
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka
kring på regional nivå?
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för
regional planering enligt PBL.
fysiska

I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är.
En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra
till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att
det i samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som
finns i Västra Götaland.
Redan idag samverkar kommuner och region m.fl. kring ett antal områden. VGR är
regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för
kollektivtrafik och regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till
regionens ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional
utveckling och är en viktig del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning
av dessa frågor är ett steg närmare en effektivare samhällsplanering.
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning,
regional
bostadsförsörjning och kollektivtrafik.
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Verksamhetens bedömning är att en regionplan skulle innebära många fördelar för arbetet i
och utvecklingen av kommunen.
Det strategiska arbetet skulle få stöd i den regionala planen samt de övergripande underlag
som kommunen själv inte har resurser till att ta fram. Bedömningen är även att det skulle
vara en styrka för regionen med en regionplan och övergripande strategi. Det skulle
effektivisera det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger effektivisering i
underliggande arbeten med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle även förenkla
den mellankommunala dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra
intressenter eller myndigheter. Det skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen.
Några ytterligare frågor än de som nämnts som behöver hanteras i ett större perspektiv är
verksamhetsmark, besöksnäringen, masshantering, och invandring.
Dock krävs att en tydlig process redovisas hur arbetet med regionplan ska ske så att det
efterfrågade samarbetet uppnås både på tjänstepersonnivå och politisk. En dialog krävs
avseende vilken detaljnivå och vilka frågor som behöver prioriteras i en regionplan för VGR.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar - VGR som regionorgan
Bilaga Remissvar VGR regionplaneprogram
Bilaga Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som
regionplaneorgan
Bilaga Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens protokoll samt bilaga med svar på remissfrågorna skickas som
remissvar till Västra Götalandsregionen.
__________
Beredningen för samhälle och utveckling lämnar en anteckning till protokollet.
Expedieras till:

regionstyrelsen@vgregion.se Ange i ämnesraden ”Kungälvs kommun –
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.

För kännedom till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson, Fredric Norrå, Anders Holm SoU

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING
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Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och
Danmark (Dnr KS2021/0974-3)
Sammanfattning
Hexicon AB planerar att anlägga vindkraftsparken Mareld med flytande fundament i
Sveriges ekonomiska zon och genomför nu samråd och vill ha synpunkter på verksamhetens
utformning och vad som särskilt bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till företaget senast 9 juli 2021 för att sedan kunna
beakta dessa i den fortsatta processen. Kommunen har fått förlängd svarstid t.o.m.
september.
Detta samrådsunderlag syftar till att ge en övergripande beskrivning av planerad verksamhet.
Samrådsunderlag ingår i processen och utgör underlag för avgränsningssamråd inför
genomförande av en specifik miljöbedömning samt upprättande av MKB enligt 6 kapitlet 28
§ miljöbalken, inför tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.
Vindkraftsparken föreslås placeras mellan fastlandet vid Lysekil och Skagen/Danmark.
Parkens avstånd till svenska fastlandet är cirka 30 km.
Vindkraftsparken Mareld planeras att ha ett hundratal verk på förankrade flytande
fundament och producera cirka 12 TWh/år.
De flytande fundament som föreslås gör att parken kan lokaliseras till djupare vatten och
därmed kan placeras längre ut från land. Det innebär enligt sökanden att de ger mindre
störningar på fågelliv och friluftsliv samt ger en betydligt mindre visuell påverkan samt att
anläggningsarbetena på botten blir betydligt mindre omfattande och medför mindre
spridning av sediment och buller på plats jämfört med bottenanlagda fundament eftersom
endast förankringar krävs. Vindkraftsverken kan förmonterats på land och därefter bogseras
ut vilket förkortar tiden för anläggningsarbetena ute i havet. Vindkraftsverken förväntas ha
en livslängd på cirka 30 år.
I stora delar av det planerade vindkraftsområdet finns ett utpekat riksintresse för yrkesfiske
och genom området sträcker sig även ett riksintresse för sjöfart samt att Försvaret har
riksintresse i närheten av området. Närheten till Natura 2000 områden för den planerade
vindkraftsparken är en viktig aspekt som behöver belysas i MKB. Konsekvenser av möjliga
effekter på bottenfauna under anläggning och drift kommer utredas och bedömas i den
kommande MKB, däremot avgränsas MKB från bottenvegetation då makroalger inte finns
inom den planerade vindkraftsparken.
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Det finns även utpekade riksintressen för det rörliga friluftslivet, vilka omfattar skärgårdarna
utmed den svenska västkusten samt ett riksintresse för sjöfarten som leder genom planerad
vindkraftspark.
Strax intill den planerade vindkraftsparken ligger två MPA (Marine Protected Areas)
utpekade i OSPAR:s nätverk för att skydda och bevara arter, habitat och ekosystem i den
marina miljön.
Det förekommer många olika sorters fisk och skaldjur i området och konsekvenser av
möjliga effekter på fisk under anläggning och drift kommer att utredas och bedömas i den
kommande MKB. Andra viktiga aspekter att belysa inkluderar påverkan på flytt- och sjöfågel
som kan passera igenom projektområdet. Undervattensbuller som eventuellt kan påverka säl
och tumlare är andra aspekter som behöver belysas.
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på havsplaner som ska ge vägledning om
hur havsområden i Sverige ska användas. Planerna syftar till att styra mot den framtida
användning som lämpar sig bäst för de olika områdena. Planerna redovisades till regeringen
i slutet av 2019 och förväntas fastställas av regeringen under 2021. För det aktuella området
anges (G) generell användning där ingen särskild användning har företräde och (n) där
särskild hänsyn ska tas till naturvärden samt prickade områden för yrkesfiske.
I Västerhavet föreslås områden för energiutvinning för att bidra till Sveriges mål om 100
procent förnybar elproduktion till år 2040.
Bedömningen är att kommunen inte har några synpunkter på den avgränsning som gjorts
avseende innehåll i kommande MKB där t.ex. fisk, tumlare, säl, relevanta flytt- och sjöfåglar,
fladdermöss samt påverkan på riksintressen m.m. ingår. Att minimera påverkan på
kustzonens attraktivitet i enlighet med den fördjupade kustzonsplanerings målsättning är
viktigt att betona och där blir det kommande arbetet med fotomontage, synbarhetsanalys
inklusive animering av hinderbelysning mycket viktigt.
Vad det går att utläsa av kartmaterial så inkräktar det föreslagna vindparksområdet på ett
område där det parallellt pågår ett avgränsningssamråd för vindpark Poseidon. Bedömningen
är därav att vindparkerna bör prövas samtidigt så att den totala påverkan kommer fram och
utreds.

Juridisk bedömning
Detta samrådsunderlag ingår i processen att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
för tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och syftar till att ge en
övergripande beskrivning av planerad verksamhet. Det utgör underlag för
avgränsningssamråd inför genomförande av en specifik miljöbedömning samt upprättande
av MKB enligt 6 kapitlet 28 § miljöbalken. Verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt 3 § Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, varför
inget särskilt undersökningssamråd genomförs. Avgränsningssamrådet syftar till att samråda
kring den planerade verksamheten samt tillse att MKB får den omfattning och innehåll som
behövs för prövningen.
Totalt uppskattas hela MKB-processen ta två till tre år innan anläggningsskedet kan påbörjas.
Prövning av vindkraftsparker i Sveriges ekonomiska zon sker enligt lagen om Sveriges
ekonomiska zon (1992:1140) och tillståndsprövningen görs av regeringen

missvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark - KS2021/0974-3 Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark : Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark

3(6)

(Miljödepartementet) eller den myndighet som regeringen bestämmer. Kablarna som
förbinder vindkraftsverken inom parken bedöms vara prövningspliktiga enligt lag (1966:314)
om kontinentalsockeln och tillstånd meddelas av regeringen (Näringsdepartementet).
Konsekvenserna av nedläggning av kablarna bedöms vara lämplig att redovisa i en gemensam
MKB med konsekvenserna för vindkraftsparken.
Närhet till Natura 2000-områden kan innebära att även en särskild Natura 2000 - prövning
enligt 7 kap 28a§ i miljöbalken blir aktuellt. Prövningen görs i sådana fall av länsstyrelsen.
Vindkraftsområdet ligger nära Natura 2000-området Bratten, vilket skulle kunna medföra att
en prövning krävs. Samrådet omfattar därför även vindkraftområdets förhållande till Natura
2000 och vid behov kommer tillstånd att sökas enligt 7 kap. 28a§ miljöbalken.
Bakgrund
Hexicon AB är ett svenskägt bolag med många års erfarenhet från offshoreindustrin och
vindkraftsparker i andra delar av världen. Hexicon planerar nu, med sin egenutvecklade
teknik och design med flytande plattformar, att etablera havsbaserade vindkraftsparker i
Sverige.
Hexicon har ingått ett samutvecklingsavtal med det norska bolaget Aker Offshore Wind om
att gemensamt vidareutveckla projektmöjligheter i Sverige. Bolagen avser att etablera ett 5050 joint venture samarbete med ambitionen att genomföra flera svenska projekt med en
sammanlagd kapacitet på flera gigawatt. Aker Offshore Wind är en norsk utvecklare av
havsbaserad vindkraft med fokus på anläggningar i djupa hav.
Synpunkterna som efterfrågas i remissen kan till exempel röra MKB innehåll och
utformning samt om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning
samt om de miljöeffekter planerad verksamhet kan antas medföra direkt eller indirekt samt
övriga upplysningar som är av betydelse för processen att ta fram ansökningshandlingar. En
formell remiss kommer att komma när ansökan är inlämnad till regeringen i ett senare
skede.
Under hela processen ges tillfälle att ge synpunkter på inriktning och utformning av MKB. I
ett första skede genomförs nu samråd om vindkraftsparkens anläggande, drift och
avveckling. För exportkabeln från parken, som även berör kustnära havs-och landområden,
kommer samråd genomföras i ett senare skede när anslutningspunkten är vald.

Vindkraftsparken föreslås placeras mellan fastlandet vid Lysekil och Skagen/Danmark.
Parkens avstånd till svenska fastlandet är cirka 30 km.
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Vindkraftsparken Mareld planeras att ha ett hundratal verk på förankrade flytande
fundament och producera cirka 12 TWh/år.

För det aktuella området i Havsplanen anges (G) generell användning där ingen särskild
användning har företräde och (n) där särskild hänsyn ska tas till naturvärden samt prickade
områden för yrkesfiske.

Verksamhetens bedömning
Bedömningen är att kommunen inte har några synpunkter på den avgränsning som gjorts
avseende innehåll i kommande MKB där t.ex. fisk, tumlare, säl, relevanta flytt- och sjöfåglar,
fladdermöss samt påverkan på riksintressen m.m. ingår. Att minimera påverkan på
kustzonens attraktivitet i enlighet med den fördjupade kustzonsplanerings målsättning är
viktigt att betona och där blir det kommande arbetet med fotomontage, synbarhetsanalys
inklusive animering av hinderbelysning mycket viktigt.
Vad det går att utläsa av kartmaterial så inkräktar det föreslagna vindparksområdet på ett
område där det parallellt pågår ett avgränsningssamråd för vindpark Poseidon. Bedömningen
är därav att vindparkerna bör prövas samtidigt så att den totala påverkan kommer fram och
utreds.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet kan kopplas till det strategiska målet att underlätta för invånare och företag som vill
reducera klimatutsläppen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet kopplar direkt till målet Hållbar energi för alla och delmålet öka andelen hållbar
energi. Övrigt mål som är relevant är Hav och marina resurser samt Bekämpa
klimatförändringarna.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Den Fördjupade strukturbilden för Kustzonen är en överenskommelse för framtida
planering inom Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Där anges för zonen Öppet hav
följande:
Hållbara maritima näringar är i hög grad beroende av resurser i det öppna havet. Det gäller
fiske och annan livsmedelproduktion men även energiproduktion och utvinning av ämnen
och material. En målsättning måste vara att samverka med besöksnäringen och minimera
negativ påverkan på kustzonens attraktivitet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
ovan.

Ärendet har en koppling till medborgare utifrån de aspekter som nämns under rubriken
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Ekonomisk bedömning
Ärendet berör inte den kommunala ekonomin.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteskrivelse lämnas som remissvar i ärendet.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

mareld@hexicon.eu , märk gärna meddelandet med ”Yttrande Mareld S1”

Linda Andreasson, Fredric Norrå SoU
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Inbjudan till samråd om en planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och
Danmark
Hexicon AB planerar att anlägga vindkraftsparken Mareld med flytande fundament i Sveriges
ekonomiska zon och genomför nu samråd. Bolaget lämnar i samrådet information om planerad
verksamhet och vill ha synpunkter på verksamhetens utformning och vad som särskilt bör beaktas
i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Synpunkterna kan till exempel röra MKB innehåll och
utformning samt om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt
om de miljöeffekter planerad verksamhet kan antas medföra direkt eller indirekt.
Samrådsunderlag bifogas. Observera att vi tidigare kommunicerat denna vindkraftspark under
namnet Måseskär.
Vi önskar att få era skriftliga synpunkter senast 9 juli, 2021 för att sedan kunna beakta dessa i den
fortsatta processen. Synpunkter lämnas till e-postadress mareld@hexicon.eu, märk gärna
meddelandet med ”Yttrande Mareld S1”.
Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse och arbetas in i MKB. Samrådsunderlaget och
senare även samrådsredogörelsen kommer att finnas tillgängligt på
hemsidan www.hexicon.eu under Projects.
För att få bättre upplösning på bilagan kan den med fördel laddas ned
här https://www.hexicon.eu/wp-content/uploads/2021/05/bilaga_mareld.pdf.

Vänligen sprid detta underlag till berörda som ska delta i samrådet hos er.
Med vänlig hälsning
Eduard Dyachuk
Projektledare Hexicon

16 Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark - KS2021/0974-3 Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark : Samrådsunderlag Mareld med bilaga

Hexicon AB

Mareld vindkraftspark
Samrådsunderlag

Stockholm 2021-05-21

16 Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark - KS2021/0974-3 Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark : Samrådsunderlag Mareld med bilaga

Inbjudan till samråd om en planerad vindkraftspark
till havs
Hexicon AB planerar att anlägga en vindkraftspark med flytande
fundament i Sveriges ekonomiska zon och genomför nu samråd.
Bolaget lämnar i samrådet information om planerad verksamhet och
vill ha synpunkter på verksamhetens utformning och vad som särskilt
bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Synpunkterna kan
till exempel röra MKB innehåll och utformning samt om den planerade
verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt om de
miljöeffekter planerad verksamhet kan antas medföra direkt eller
indirekt.
Vi önskar att få era skriftliga synpunkter senast 9 juli, 2021 för att
sedan kunna beakta dessa i den fortsatta processen. Synpunkter
lämnas till e-postadress mareld@hexicon.eu, märk gärna
meddelandet med ”Yttrande Mareld S1”. Alternativt kan synpunkter
skickas via brev till:
Hexicon AB
Att: Yttrande Mareld S1
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm
Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse och arbetas in i
MKB. Samrådsunderlaget och senare även samrådsredogörelsen
kommer att finnas tillgängligt på hemsidan www.hexicon.eu under
Projects.
Med vänlig hälsning,
Eduard Dyachuk
Projektledare Hexicon
+46 707 360 840
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Sammanfattning
Hexicon AB är ett svenskägt bolag med många års erfarenhet från offshoreindustrin
och vindkraftsparker i andra delar av världen. Hexicon planerar nu, med sin
egenutvecklade teknik och design med flytande plattformar, att etablera
havsbaserade vindkraftsparker i Sverige. Hexicon AB planerar därför att ansöka om
tillstånd för att anlägga vindkraftsparken Mareld i Västerhavet, i Sveriges
ekonomiska zon, mellan fastlandet vid Lysekil och Skagen/Danmark. Parkens
avstånd till svenska fastlandet är cirka 30 km.
Vindkraftsparken Mareld planeras att ha ett hundratal verk på förankrade flytande
fundament och producera cirka 12 TWh/år.
En fördel med flytande fundament är att parken kan lokaliseras till djupare vatten
och därmed kan placeras längre ut från land. Det innebär att de ger mindre
störningar på fågelliv och friluftsliv samt ger en betydligt mindre visuell påverkan.
En annan fördel med vindkraftverk på flytande fundament är att
anläggningsarbetena på botten blir betydligt mindre omfattande och medför mindre
spridning av sediment och buller på plats jämfört med bottenanlagda fundament
eftersom endast förankringar krävs. Vindkraftsverken kan förmonteras på land och
därefter bogseras ut vilket förkortar tiden för anläggningsarbetena ute i havet.
Detta samrådsunderlag ingår i processen att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) för tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och syftar till
att ge en övergripande beskrivning av planerad verksamhet. Det utgör underlag för
avgränsningssamråd inför genomförande av en specifik miljöbedömning samt
upprättande av MKB enligt 6 kapitlet 28 § miljöbalken. Verksamheten kan antas
medföra betydande miljöpåverkan enligt 3 § Förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar,
varför
inget
särskilt
undersökningssamråd
genomförs. Avgränsningssamrådet syftar till att samråda kring den planerade
verksamheten samt tillse att MKB får den omfattning och innehåll som behövs för
prövningen.
Samrådsunderlaget går igenom intressen som kan påverkas av anläggning och drift
av den planerade vindkraftsparken vilka sedan kommer belysas ytterligare i
kommande MKB. Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad inom två utpekade
områden som enligt förslaget till havsplan är avsett för generell användning. I stora
delar av det planerade vindkraftsområdet finns ett utpekat riksintresse för
yrkesfiske. Genom området sträcker sig även ett riksintresse för sjöfart. Försvaret
har riksintresse i närheten av området.
Det finns Natura 2000 områden i närheten av den planerade vindkraftsparken varför
detta är en viktig aspekt som kommer att belysas i MKB.
Konsekvenser av möjliga effekter på bottenfauna under anläggning och drift
kommer utredas och bedömas i den kommande MKB, däremot avgränsas MKB från
bottenvegetation då makroalger inte finns inom den planerade vindkraftsparken.

ii
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Det förekommer många olika sorters fisk och skaldjur i området och konsekvenser
av möjliga effekter på fisk under anläggning och drift kommer att utredas och
bedömas i den kommande MKB. Andra viktiga aspekter att belysa inkluderar
påverkan på flytt- och sjöfågel som kan passera igenom projektområdet.
Undervattensbuller som eventuellt kan påverka säl och tumlare är andra aspekter
som behöver belysas.

iii
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1.

Inledning

1.1

Havsbaserad vindkraft
Utbyggnaden av vindkraft är avgörande för att kunna ställa om samhället till att bli
fossilfritt och nå klimatmålen. Till skillnad från de flesta andra energislag medför
vindkraftsproduktionen inga utsläpp till mark, luft eller vatten, och inget bränsle
behöver utvinnas, transporteras eller slutförvaras.
Behovet av ny förnybar elproduktion i Sverige är stort. Idag står den förnybara
elproduktionen för cirka 60 % varav den största delen kommer från vattenkraft
medan Sveriges mål för 2040 är 100 % förnybar elproduktion. Energimyndigheten
bedömer att elproduktionen behöver utökas med 100 TWh till 2040-talet och att
minst 20 % av dessa ska utgöras av havsbaserad vindkraft (Energimyndigheten,
2021).
Havsbaserad vindkraft är en effektiv förnybar energikälla och etablering av vindkraft
till havs medför ett antal fördelar. Potentialen för utvecklingen av havsbaserade
vindkraftsparker, med flytande fundament i synnerhet, är praktiskt taget
obegränsad. Med hänsyn till begränsningar och konflikter med andra intressen är
potentialen fortfarande väldigt stor, vilket leder till att stora områden ute i havet är
lämpliga för förnybar elproduktion. De stora ytor som finns till havs möjliggör en
utbredd användning av havsbaserad vindkraft och utvinning av de bästa
vindresurser med starka och jämna havsvindar. De goda vindförhållandena gör det
möjligt för vindparkerna att uppnå en högre och jämnare elproduktion. För
havsbaserad vindkraft, med bottenfasta och flytande fundament, ligger
kapacitetsfaktorn idag på 45-60%, det vill säga hur ofta maximal eleffekt kan
utvinnas. Detta gör havsbaserad vindkraft unik eftersom den ger en mer stabil
produktionsprofil jämfört med andra intermittenta förnybara källor.
Den tekniska utvecklingen av havsbaserad vindkraft går fort och själva
vindkraftverken blir större. I Figur 1 åskådliggörs antalet och storleken på
vindkraftverk för att producera 100 TWh. Under de senaste åren har kostnaderna
för havsbaserad vindkraft sjunkit kraftigt och det finns nu en stor potential för
utbyggnad i Sverige. Flytande fundament möjliggör etablering av vindkraftsparker
i områden där vattendjupet är större och medelvinden högre. Områdena kan ligga
längre ut från kusten och påverkan på havslandskapsbilden, den visuella
upplevelsen av vindparkerna blir mindre. Med en lång kust har Sverige stora
havsområden med goda förutsättningar för vindkraft avseende vindresurs,
havsbottenförhållanden och tillgång till hamnar. Havsbaserad vindkraft kan vara en
viktig teknik för uppnå 2040-målet om ett 100% förnybart elsystem i Sverige.
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Figur 1. Antal vindkraftverk som behövs för att producera 100 TWh beroende på
storlek på verket. Bild lånad från Energimyndigheten (Naturvårdsverket E. o.,
2020)
Det är fördelaktigt med en jämn fördelning av elproduktion över landet. I norra
Sverige planeras för närvarande storskalig landbaserad vindkraftutbyggnad. Det
råder dock ett framtida kapacitetsunderskott av elproduktion i mellersta och södra
Sverige där efterfrågan är störst och där kärnkraften ska ersättas.
För att möta detta behov/underskott med förnybar elproduktion krävs att planering
för ny kapacitet i det svenska elsystemet inleds snarast. Hexicons planerade
vindkraftspark Marled har fullt utbyggd en potential att producera cirka 12 TWh
årligen. Detta motsvarar års elförbrukningen för cirka 3 miljoner hushåll. Det kan
även jämföras med hela Västra Götalands elförbrukning som är cirka 18,4 TWh
enligt SCB. Anslutningen till elnätet planeras att ske i mellersta Sverige, i det som
Svenska Kraftnät kallar ”elområde Stockholm SE 3” där det idag är ett underskott
på elproduktionen.
Regeringen har föreslagit en förordning (2007:1119 med instruktion för
Affärsverket Svenska Kraftnät) som ska leda till minskade anslutningskostnader för
elproduktion till havs. Där föreslås en utbyggnad av transmissionsnätet till
havsområden för att kunna ansluta flera elproduktionsanläggningar till en station
och därmed underlätta och möjliggöra för aktörer att utveckla vindkraft till havs.
Detta ligger i linje med EU:s strategi om den storskaliga utbyggnaden av
havsbaserade vindkraftsparker (60 GW till 2030 och 300 GW till 2050) och deras
anslutningar till stationer (European commission, 2021).
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1.2

Administrativa uppgifter och bolaget

Kontaktperson
E-post

Hexicon AB
Org nr 556795-9894
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm
Eduard Dyachuk
Mareld@hexicon.eu

Telefon

+46 707 360 840

Författare till
samrådsunderlaget

Ramboll Sverige AB genom Håkan Lindved,
hakan.lindved@ramboll.se

Juridiskt ombud

Cirio Advokatbyrå genom Peter Högström,
Peter.Hogstrom@cirio.se

Sökanden

Hexicon AB är ett svenskt bolag som utvecklar vindkraftsprojekt till havs. Hexicon
har initierat en rad projekt med flytande vindkraft som utvecklats tillsammans med
partners i olika länder, bland annat i Sydkorea, Skottland, England, Spanien och nu
även i Sverige. Havsbaserad vindkraft i Sverige är i ett tidigt skede med stor
potential och Hexicon är den dedikerade utvecklaren av flytande vindkraft på
hemmamarknaden.
Hexicon har ingått ett samutvecklingsavtal med det norska bolaget Aker Offshore
Wind om att gemensamt vidareutveckla projektmöjligheter i Sverige. Bolagen avser
att etablera ett 50-50 joint venture samarbete med ambitionen att genomföra flera
svenska projekt med en sammanlagd kapacitet på flera gigawatt.
Aker Offshore Wind är en norsk utvecklare av havsbaserad vindkraft med fokus på
anläggningar i djupa hav. Med sin globala verksamhet ser Aker Offshore Wind fram
emot att jobba i Sverige vilket bolaget anser som en mycket intressant marknad
med nära avstånd och förbindelsen till Norge.

1.3

Samrådsförfarande
Förestående samråd omfattar vindkraftsområdet med vindkraftverk, internkabelnät
och transformatorstationer. Det är ännu inte bestämts var exportkabeln från
vindkraftsparken ska angöra land eftersom det är oklart var de föreslagna
havsbaserade stationerna ska anläggas och om det anläggs någon som kan
utnyttjas. Därför kommer ett separat samråd och prövning av denna del av
projektet att ske i ett senare skede.
Planerad vindkraftspark omfattas av de verksamheter som enligt 3 § Förordning
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska antas medföra betydande
miljöpåverkan. Detta innebär att ett avgränsningssamråd genomförs i den specifika
miljöbedömningsprocessen enligt 6 kap 29-34 §§ i miljöbalken.
Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd för Mareld vindkraftspark.
Syftet är att i ett tidigt skede informera om projektet samt inhämta synpunkter för
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fortsatt planering. Samrådsunderlaget beskriver projektets syfte, bakgrund,
omfattning, utformning och förväntad omgivningspåverkan.
Avgränsningssamrådet genomförs med myndigheter, organisationer, föreningar,
övriga intressenter och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten,
se avsnitt 11.4.

2.

Lagstiftning och tillståndsprocess

2.1

Tillämpliga bestämmelser
Vindkraftsområdet ligger utanför svenskt territorialvatten i Sveriges ekonomiska
zon. Prövning av vindkraftsparker i Sveriges ekonomiska zon sker enligt lagen om
Sveriges ekonomiska zon (1992:1140) och tillståndsprövningen görs av regeringen
(Miljödepartementet) eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Kablarna som förbinder vindkraftsverken inom parken bedöms vara
prövningspliktiga enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln och tillstånd
meddelas av regeringen (Näringsdepartementet). Konsekvenserna av nedläggning
av kablarna bedöms vara lämplig att redovisa i en gemensam MKB med
konsekvenserna för vindkraftsparken.
Närhet till Natura 2000-områden kan innebära att även en särskild Natura 2000prövning enligt 7 kap 28a§ i miljöbalken blir aktuellt. Prövningen görs i sådana fall
av länsstyrelsen. Vindkraftsområdet ligger nära Natura 2000-området Bratten vilket
skulle kunna medföra att en prövning krävs. Samrådet omfattar därför även
vindkraftområdets förhållande till Natura 2000 och vid behov kommer tillstånd att
sökas enligt 7 kap. 28a§ miljöbalken.
Exportkabel som överför producerad el till land prövas enligt lag om
kontinentalsockel, miljöbalken och ellagen i särskild ordning när en
anslutningspunkt bestämts. Prövningsprocessen omfattar ett samråd inför
upprättande av MKB. Anläggning av exportkabeln omfattas dock inte av detta
samråd eller samrådsunderlag.

2.2

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt
lagstiftningen
om
Sveriges
ekonomiska
zon
ska
en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas vid tillståndsprövning. En specifik
miljöbedömning ska göras med syfte att erhålla rätt kunskap om projektet,
avgränsa utredningsarbetet och konsekvensbeskrivning till att omfatta det som är
väsentligt och att utreda olika alternativa lokaliseringar och utformningar av den
planerade verksamheten. Den specifika miljöbedömningen syftar även till att
inhämta information om förutsättningarna för planerad verksamhet och även
effekterna av densamma. Informationen utgör beslutsunderlag i planerings- och
MKB-processen.
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Som en del i den specifika miljöbedömningen genomförs avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt
berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer, de kommuner och den
allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. Vid samråd informeras om
planerad verksamhet och alla ges tillfälle att ge synpunkter på inriktning och
utformning av MKB.
Under hela processen ges tillfälle att ge synpunkter på inriktning och utformning av
MKB. I ett första skede genomförs nu samråd om vindkraftsparkens anläggande,
drift och avveckling. För exportkabeln från parken, som även berör kustnära havsoch landområden, kommer samråd genomföras i ett senare skede när
anslutningspunkten är vald.
En samlad bedömning av vilken påverkan vindkraftsparken kommer att få är
önskvärd. Därför kommer en utformning att eftersträvas så att tillståndsprövningar
enligt olika delar av lagstiftningen kan relatera till särskilda delar i MKB.
I avgränsningssamrådet redovisas även förändringar i miljön som bedöms
uppkomma och vilka värden dessa förändringar kan komma att påverka. Genom att
tidigt analysera vilka värden och aspekter som kan komma att påverkas kan
relevant underlagsmaterial i form av inventeringar och utredningar utföras på rätt
nivå. En tidig analys av förväntad miljöpåverkan ger även en samlad bild av
projektets konsekvenser vilken innebär att justeringar avseende utformning av
parken och skyddsåtgärder kan implementeras.

2.3

Prövning
Efter det att ansökan med MKB och teknisk beskrivning lämnats till regeringen vidtar
ett kompletterings- och remissförfarande där det är möjlig att framföra yttranden
om tillåtlighet, villkor för verksamheten med mera. När ärendet är tillräckligt utrett
meddelar regeringen beslut.

3.

Verksamhetsbeskrivning

3.1

Lokalisering
Hexicon AB planerar att ansöka om tillstånd för att anlägga en vindkraftspark i
Skagerrak cirka 35 km utanför Lysekil. Parken ligger i Sveriges ekonomiska zon
mellan Sverige och Danmark och utanför Sveriges territoriala vatten. Lokaliseringen
visas i Figur 2. Den närmsta delen av vindkraftsparken ligger cirka 30 km från den
danska udden Grenen vid Skagen. Medelvindhastigheten i området är cirka 10 m/s
(Energydata.info, 2021).
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Figur 2. Lokalisering av vindkraftsparken.

3.2

Planerad verksamhet i siffror

Att projektera och etablera en vindpark är en lång process och förutsättningarna
kommer att hinna förändras innan byggstart. Med den snabba teknikutveckling som
sker är det i ansökningsskedet inte möjligt att fastslå det slutliga valet av
verksmodell och utformning. Antalet verk och storlek i planerad vindkraftspark kan
därmed inte anges exakt i detta läge. I Figur 3 visas en illustration över ett
vindkraftverk där rotordiameter, frigång och totalhöjd illustreras. Exempel på
tekniska data för vindkraftsparken som idag bedöms bli maximala mått visas i Tabell
1.
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Figur 3. Illustration av vindkraftverk.
Tabell 1. Sammanfattande tekniska data för planerad vindkraftspark.
Parametrar
Antalet vindkraftverk, max
Vindkraftsparkens yta

230
499 km2

Rotordiameter på verk
Frigång
Totalhöjd, max

330 m
20 m
350 m

Uppskattad årlig elproduktion

12 TWh

3.3

Vindkraftparkens utformning

Utöver de flytande fundamenten med vindkraftverk, består de havsbaserade
anläggningarna av förankring, internkabelnät, transformatorstationer och
exportkabel (ingår ej i detta samråd), se Figur 4.

Figur 4. Vindkraftsparkens utformning – principskiss
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Att använda flytande fundament innebär att vindkraftsparken kan lokaliseras på
djupare vatten och därmed en möjlighet att lokaliseras längre ut från land. Om
parken ligger längre ut från kusten minskar normalt störningar på fågelliv och
friluftsliv samt ger en betydligt mindre visuell påverkan. En annan fördel med
flytande fundament är anläggningsarbetena på botten blir betydligt mindre
omfattande och medför mindre spridning av sediment och buller på plats jämfört
med bottenanlagda fundament. Vindkraftsverken med de flytande fundamenten
förmonteras vid land och bogseras ut därefter vilket förkortar tiden för
anläggningsarbetena ute till havs.

3.4

Vindkraftverk
Det sker en snabb utveckling av själva vindkraftverken i allmänhet och
havsbaserade vindkraftverk i synnerhet. Vindkraftverken blir högre, rotordiametern
större och verken får högre effekt. I februari 2021 lanserades världens största
vindkraftverk med rotordiametern på 236 m och effekt på 15 MW. Detta kan
jämföras med att de största vindkraftverken som lanserades 2011 med en diameter
på 164 m och en effekt på 8 MW. Till följd av denna utveckling förväntas det att 30
MW verk med rotordiameter på 330 m lanseras mellan 2025 och 2030, vilket
därmed kan vara en trolig storlek på verk i den planerade vindkraftsparken. I Tabell
2 illustreras skillnader mellan vindkraftsverk av storleken tillgänglig idag (10 MW)
jämfört med en som kan förväntas 2025 – 2030 (30 MW).
Tabell 2. Storlek på vindkraftsverk i relation till effekt.
Effekt per verk
Rotor diameter (m)
Frigång (m)
Totalhöjd (m)

10 MW
210
20
230

30 MW
330
20
350

Med större vindkraftverk behövs det färre verk för samma totala installerade effekt.
Till exempel, för 2 GW installerad eleffekt behövs det 200 vindkraftverk med 10 MW
styck alternativt 67 verk med 30 MW styck.

3.5

Flytande fundament med förankring
I dagsläget kan flytande fundament delas in i tre huvudgrupper: sparfundament,
semi-flytande samt TLP (tension leg plattform), se Tabell 3. Hexicons
egenutvecklade och patenterade teknik, med två verk på en plattform som vrider
sig mot vinden, är en hybrid mellan semi-flytande och TLP-tekniker. Val av mest
lämpad teknik sker under tidig projektering efter undersökningar av förhållandena
i området.
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Tabell 3. Exempel på verk på olika flytande fundament och olika
förankringssystem.
Spar

Semiflytande

TLP

Hexicon

Behov av
djupa
vatten för
installation

Ja

Nej

Nej

Nej

Komplicera
d
installation

Ja

Nej

Ja

Nej

Bottenförhållanden är avgörande för val av förankring. I Figur 5 visas exempel på
några ankartyper som kan fungera för flytande fundament.

Figur 5. Exempel på förankring av flytande fundament.
Förankringssystem tillsammans med fundamentens dimensioner anläggs på ett sätt
som begränsar fundamentens avdrift på havsytan under varierande
väderförhållanden. Detta görs bland annat för att begränsa längden på den
dynamiska delen av elkabel som hänger emellan fundament och havsbotten, se
Figur 7. Ju mer spända förankringslinorna är desto mindre kommer det flytande
fundamentet förflyttas på havsytan. Själva spänningen av förankringslinorna beror
på typ av förankring och fundament, till exempel semi-flytande fundament med
kättings-linor har nästan ingen förspänning medan linor för TLP fundament har en
viss spänning. Fundamentens förflyttning påverkas också av antalet förankringslinor
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och de lokala vattendjupen. Med flytande fundamentets avdrift förväntas en viss
vertikal rörelse av förankringslinor (ej horisontell längs havsbotten), vars värde
beror på bland annat förankringen och väderförhållanden.
Förankringsradie (horisontellt avstånd mellan ankare och fundamenten) varierar
mellan förankringssystem. Ju mer spända linorna är desto mindre förankringsradie
förväntas. Förankringen med kättingslinor på 130 m vattendjup kan förväntas att
ha en radie upp till 950 m medan förankringsradie för TLP fundament kan i princip
vara obefintlig, se Figur 6.

Figur 6. Illustration av förankringsradie för två olika fundament med varsitt
förankringssystem: semi-flytande (vänster) och TLP (höger).
Val av fundamenttyp och förankring kommer att ske i projekteringsskedet bland
annat efter att havsbottensförhållanden är undersökta. Med valda fundamenttyp
och förankringssystem kommer det vara möjligt att beräkna deras rörelser för valda
dimensioner.

3.6

Översikt av elöverföring
Överföringen av el från vindkraftverken till land går igenom tre huvudsystem:
internkabelnät, transformatorstationer och exportkabel till land (exportkabeln ingår
inte i detta samråd). Via internkabelnätet överförs elen från varje turbin på flytande
fundament till en transformatorstation, en s.k. offshore substation (OSS). I OSS
transformeras elen till högre spänning för att minimera förlusterna då elen överförs
vidare till land genom exportkabeln. Beroende på parkens utformning och dess
totala kapacitet, spänningsnivå i internkabelnät samt det lokala elbehovet på land
kan det vara aktuellt med en eller fler OSS och exportkablar i en park.

3.6.1

Internkabelnät
Internkabelnätet för flytande fundament består av två huvudtyper av kablar:
dynamisk och statisk kabel, se Figur 4. Den dynamiska kabeln är en hängande del
av kabeln mellan flytande fundament och havsbotten och är en viktig skillnad i
konstruktionen mellan bottenfasta och flytande vindkraftsparker. Den dynamiska
kabeln är utformad för att klara rörelserna från plattformen och krafterna från
havsströmmar under dess livslängd. Kabeln hängs normalt i en ”lazy-wave”
konfiguration som använder flytkraftsmoduler fästa lokalt på kabeln. Detta gör att
kabelns konfiguration kan förlängas och formas med rörelserna hos det flytande
fundamentet. Det finns flera möjliga konfigurationer av den dynamiska kabeln och
designen är direkt kopplad till bland annat kabeltvärsnittet, plattformens dynamiska
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rörelser, marinbiologisk påväxt samt strömmar. En illustration av en ”lazy-wave”
konfiguration finns i Figur 7.

Figur 7. Internkabelnät för flytande fundament – principskiss.
När den dynamiska kabeln når havsbotten är den normalt ansluten till en mindre
komplex statisk kabel enligt Figur 7. Beroende på havsbottentyp kan den statiska
kabeln grävas ner någon meter ned i havsbotten som en typ av skydd mot
påverkan.
Arrangemanget av internkabelnät i parken är föremål för en optimeringsprocess för
att komma fram till den mest effektiva layouten när det gäller strömförluster,
kostnadsminskning och redundansnivå. Flera alternativa arrangemang som radiella,
grenade och stjärnanslutningar studeras under optimeringsprocessen.
3.6.2

Transformatorstation (OSS)
Som nämnts ovan bestäms kraven på OSS till havs baserat på bland annat närheten
till nätanslutningspunkten på land och den totala kapaciteten för vindkraftsparken.
Hittills har endast bottenfasta fundament använts, se Figur 9, men
vindkraftsindustrin har börjat undersöka flytande transformatorstationer som
möjliggör utplacering på större vattendjup. Fasta fundament som kan användas är
till exempel monopile-, jacket- eller gravitationsfundament, se Figur 8.
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Figur 8. Exempel på typer av fundament, monopile-, jacket- respektive
gravitationsfundament, vänster till höger (Illustration: Ramboll).
OSS
består
av
en
transformatoranläggning
och
dess
fundament.
Transformatoranläggningen ligger säkert över vattennivån och rymmer den
elektrisk utrustning som möjliggör exporten av elen till land. OSS utformas så att
elen exporteras med minimala förluster och att vindkraftsparkens drift lätt och
säkert kan kontrolleras.

Figur 9 Illustration av en bottenfast transformatorstation i en vindpark till havs
(Illustration: Ramboll).

3.7

Mätutrustning
Även om det finns data på väderförhållanden ute i havs finns det behov av fysiska
mätningar under projektens gång. Dessa görs dels för att minska osäkerheter kring
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bland annat vindresurs som är direkt kopplad till elproduktion, dels för att kalibrera
modeller och anpassa utformning av anläggningen (framförallt fundament,
förankringen, kablar) till de lokala förhållandena på bästa sätt. Dessa
mätningskampanjer brukar pågå i 1-2 år tidigt i projektet.
En etablerad metod för att mäta vindresurs är att göra detta med anemometrar på
en mätmast ute i havs. Masten monteras på havsbotten och är i höjd med
vindkraftverks nav. Under senare år har användningen av flytande bojar med
mätutrustning ökat i användningen för havsbaserade vindkraftsprojekt. Dessa är så
kallade Floating Lidars, F-Lidars, är utrustade med mätare av vindresurs på olika
höjder ovan havsyta med hjälp av laser (Lidar står för “light detection and ranging").
Dock kan det finnas begränsningar med F-Lidars mätningar kring till exempel
turbulensnivåer i luften.
Dessa mätningsmetoder kommer att utvärderas under projektets gång. Valet av typ
och antal av mätutrustningar kommer att ske med hänsyn till tillgänglig teknik och
dess tillämplighet till projektets förhållanden.

3.8

Anläggningsskede
Anläggningsskedet för en flytande vindkraftspark skiljer sig från en bottenfast
vindkraftspark. Övergripande ingår följande aktiviteter vid anläggning av flytande
vindkraftsverk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eventuell preparering av havsbotten
Installation av ankare och förankringslinor och/eller kätting i havet
Installation av elkablar i havet
Installation av vindkraftverk på de flytande fundamenten vid en hamn
Bogsering av fundamenten till vindparksområdet
Koppling och förspänning av förankringslinor till fundamentet
Anslutning av elkablar till fundamenten
Installation av transformatorstation

Eftersom vindkraftverken kan monteras på fundamenten i ett hamn- eller
varvsområde krävs vanligtvis inga tunga lyftoperationer till havs till skillnad från
vid installation av bottenfasta vindkraftverk. Detta minskar påverkan lokalt på
havsbotten eftersom det annars används så kallade jack-up fartyg som använder
stödben på havsbotten som medför tillfälliga störningar på havsbotten och
grumling av sediment.

3.9

Driftskede
Under en vindkraftsparks driftsfas kommer underhåll och reparationer att behöva
utföras. Kopplat till transformatorstation kan vid behov kontor och personalbostad
anläggas.
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Vindkraftsverken kommer att utrustas med hinderljus enligt Transportstyrelsens
föreskrift TSFS 2010:155. Det innebär bland annat att vindkraftverk i parkens
ytterkant ska förses med vitt blinkande ljus och övriga verk förses med ett
lågintensivt rött ljus.

3.10

Avveckling
Vindkraftsverken förväntas ha en livslängd på cirka 30 år. Vindkraftsparkens
anläggningar avvecklas efter dess livslängd och utrustningen omhändertas. I
avvecklingsskedet används oftast samma princip som vid anläggning men i omvänd
ordning. Kablar, förankringsanordningar och eventuella fundament på havsbotten
kan antingen övervägas att lämnas på plats eller tas om hand på land och
materialåtervinnas.
De flytande fundamenten kopplas loss från förankringen och bogseras tillbaka till
land, där de demonteras och/eller renoveras, återvinns eller kasseras på ett säkert
sätt. Förtöjningssystemet inklusive, ankare och förtöjningslinor kopplas loss och
hämtas med ankarhanteringsfartyg.

4.

Alternativ

4.1

Huvudalternativ
Huvudalternativet innebär att vindkraftsparken anläggs enligt beskrivningen i
avsnitt 3. Hexicons planerade vindkraftspark Mareld har fullt utbyggd en potential
att producera cirka 12 TWh årligen. Anläggningsarbetet beräknas pågå cirka två till
tre år.
Påverkan, effekter och konsekvenser bedöms dels för anläggningsskedet, dels för
en situation då vindkraftsparken är i drift och vid avveckling.

4.2

Nollalternativ
Nollalternativet ska beskriva förhållandena om ansökt verksamhet inte kommer till
stånd. Nollalternativet innebär därmed att ingen vindkraftspark i området anläggs.
Därmed uteblir påverkan på utpekade intressen till exempel sjöfart, totalförsvaret
och yrkesfisket. Det blir därmed heller ingen påverkan på andra aspekter i området.
Detta alternativ innebär att för att uppnå Energimyndighetens strategi och mål om
havsbaserad vindkraft behöver motsvarande vindkraftspark eller annan
elproduktion anläggas på annan plats. Det kan även innebära att tillskottet av
elproduktion i elområde SE3 (Stockholm) uteblir.
Fiske med trål kan fortsätta i samma utsträckning som det gör i nuläget.
I MKB kommer konsekvenserna i nollalternativet att jämföras med konsekvenserna
för den planerade verksamheten.
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4.3

Alternativ lokalisering
Hexicon har låtit genomföra en lokaliseringsutredning som utvärderat ett stort antal
platser där anslutning av producerad el kan ske till elområde SE3 och SE4. I
utvärderingen har hänsyn tagits till såväl tekniska parametrar som olika intressen i
havsområdena. Parametrar som använts i utvärderingen är till exempel medelvind,
batymetri, vattendjup, maringeologi, fartygstrafik, vrak och fiskeaktivitet.
Med utgångspunkt från lokaliseringsutredningen har Hexicon identifierat ett antal
platser där bolaget har för avsikt att fortsatt utreda och pröva möjligheterna att
anlägga och driva vindkraftsparker. Det planerade vindkraftsområdet Mareld är en
av dessa platser där goda möjligheter för en vindkraftspark har bedömts föreligga.
Genom att använda sig av flytande fundament har därmed en plats valts där
påverkan på botten blir så liten som möjligt jämfört med att använda sig av
traditionella fasta bottenfundament. Alternativ lokalisering kommer att närmare
beskrivas i MKB.

4.4

Alternativ utformning
En alternativ utformning av vindkraftsparken kan vara att anlägga flera mindre verk
än de planerade. Ett mindre verk genererar mindre elproduktion varför flera verk
då är nödvändiga för att uppnå samma kapacitet. Genom att anlägga flera verk
förväntas ytan som behöver tas i anspråk bli större och därmed påverka fler
intressen. Alternativ utformning och storlek på vindkraftsparken kommer att
belysas i MKB.
Med
en traditionell utformning
av
havsbaserade vindkraftverk med
bottenfundament skulle parken behöva anläggas på grundare vatten, det vill säga
närmare kusten. Detta alternativ bedöms generellt påverka bland annat friluftsliv
och naturmiljön i större utsträckning än föreslagen utformning.

5.

Planförhållanden
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på havsplaner som ska ge
vägledning om hur havsområden i Sverige ska användas. Planerna syftar till att
styra mot den framtida användning som lämpar sig bäst för de olika områdena.
Planerna redovisades till regeringen i slutet av 2019 och förväntas fastställas av
regeringen under 2021.
Av det förslag till havsplan som tagits fram för ”Utsjöområde väst Orust” är den
planerade vindkraftsparken belägen inom två områden (V331 och V348) där
generell användning anges, se Figur 10. Generell användning innebär att ingen
särskild användning har företräde. Områdena innehåller dock riksintressen för
sjöfart och yrkesfiske vilket finns beskrivet i kapitel 7.1. Område V348 är enligt
havsplanen även utpekat med särskild hänsyn till höga naturvärden på grund av
fiskleks- och däggdjursområde med särskilt hög miljöpåverkan.
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Figur 10. Havsplanering och planerad vindkraftspark inom Utsjöområde väst
Orust.

6.

Miljöförhållanden och avgränsning
Nedan beskrivs relevanta miljömässiga och socioekonomiska parametrar för den
planerade verksamheten samt den sakliga avgränsningen för planerad MKBprocess. Intressen som skulle kunna påverkas av vindkraften finns redovisade i
Figur 11.
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Figur 11. Intressen som skulle kunna påverkas av en vindkraftspark
Påverkan på omgivande miljö under projektets anläggningsskede uppstår vid
anläggningsarbeten som orsakar bland annat undervattensbuller och viss grumling
i samband med nedläggning av kablar och förankring av flytande fundament.
Anläggningsarbetet beräknas pågår under cirka två till tre år.
Under driftskedet kommer påverkan uppstå till följd av miljörelaterad påverkan från
vindkraftsparken samt genom det ianspråktagande av havsområdet den medför.
Parken kommer att medföra ett visst hinder för sjötrafik och yrkesfiske.
Naturvärden som kan påverkas kan till exempel vara luftburet buller och att
rotorbladen utgör en fara för fåglar och fladdermöss. I samband med reparationsoch underhållsarbeten kan viss påverkan uppstå. I avvecklingsskedet bedöms
grumling och buller kunna uppkomma.
En flytande vindkraftspark innebär mindre negativa effekter för vissa naturvärden.
I och med att flytande fundament används istället för bottenmonterade fundament
så bedöms positiva effekter kunna uppkomma för fisk, bottenfauna och marina
däggdjur genom att området blir mindre stört genom minskad aktivitet av andra
verksamheter.
I kommande MKB avser Hexicon att närmare beskriva och utreda påverkan, effekter
och konsekvenser från vindkraftsparken. Konsekvenserna bedöms utifrån nuläget
men kommer också att jämföras mot ett så kallat nollalternativ, det vill säga
situationen om planerad verksamhet inte genomförs. Konsekvenserna bedöms
utifrån en skala från positivt till negativt. I MKB kommer även de åtgärder som
planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa
miljöeffekterna av verksamheten att beskrivas mer i detalj.
Kumulativa effekter uppstår när flera olika effekter samverkar med varandra. Det
kan handla om att olika typer av effekter från en och samma verksamhet samverkar
eller att effekter från olika verksamheter samverkar. Exempelvis kan andra
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vindkraftsparker i närheten tillsammans med den planerade verksamheten påverka
intressen på ett annat sätt en de enskilda verksamheterna var för sig. Annan
verksamhet i området som kan bidra till kumulativa effekter är till exempel
fartygstrafik och fiske. Kumulativa effekter, i form av tillståndsgivna verksamheter
och åtgärder samt befintliga förhållanden, kommer beskrivas i kommande MKB.

6.1

Riksintressen och områdesskydd

6.1.1

Riksintresse Vindbruk
Riksintresseområden för vindbruk har angetts av Energimyndigheten och regleras
enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Ett område av riksintresse för vindbruk ska skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningar för energiproduktionen. Inom riksintresse för vindbruk kan det finnas
riksintressen för totalförsvaret som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. Om
dessa riksintressen är oförenliga ska försvarsintresset ges företräde enligt 3 kap 910§ miljöbalken.

6.1.1.1

Nulägesbeskrivning
Det finns inga utpekade riksintressen med avseende på vindbruk i närheten av den
planerade vindkraftsparken. Däremot finns sådana på Orust och fastlandet, se Figur
12.

Figur 12. Karta över riksintresse för vindbruk och den planerade vindkraftsparken.
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6.1.1.2

Möjliga effekter
De delar av planerad vindkraftspark som skulle kunna påverka ett riksintresse för
vindbruk negativt är om anläggningsarbetena stör annan utbyggnad eller en
existerande park. Några sådana effekter förutses inte.

6.1.1.3

Avgränsning
Områden av riksintresse för vindbruk kommer att redovisas i MKB men påverkan
bedöms inte behöva redovisas.

6.1.2

Natura 2000

6.1.2.1

Nulägesbeskrivning
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som syftar till att skydda och bevara
biologiska mångfalden. Natura 2000-områden kan utses med utgångspunkt
endera av EU:s två naturvårdsdirektiv, Fågeldirektivet respektive ArtHabitatdirektivet. Områden som utses för att uppfylla Fågeldirektivet kallas
(Special Protected Area). Skyddsområden som definieras utifrån ArtHabitatdirektivets kriterier benämns SCI (Sites of Community Importance).

den
från
och
SPA
och

I Figur 13 visas Natura 2000 områden i närheten av planerad vindkraftspark. De
två större Natura 2000-områdena Bratten och Skagens Gren og Skagerrak
presenteras utförligare nedan. Vidare finns flera andra Natura 2000-områden längs
kusten däribland Måseskär (SE0520058) som ligger cirka 25 km från den planerade
vindkraftsparken. Måseskär är ett SCI-område som är utpekat för naturtypen rev
samt knubbsäl.
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Figur 13. Natura 2000-områden i närheten av planerad vindkraftspark. Bratten är
området norr om parken och Skagens Gren og Skagerak är beläget sydväst om
parken.
Bratten
Bratten (SE0520189) är ett Natura 2000-område som ligger strax norr om den
planerade vindkraftsparken. Området är ett utpekat SCI-område och även ett
skyddat område enligt OSPAR, ett så kallat MPA (Marine Protected Area), se avsnitt
6.1.9. Utpekade naturtyper utifrån Habitatdirektivet är rev (1170) samt bubbelrev
och undervattenskratrar (pockmarks) (1180). Bevarandeplanen för området gäller
för både Natura 2000 och OSPAR (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2017a). De
främsta bevarandevärdena i Bratten är enligt bevarandeplanen de djupa
revmiljöerna (1170) som består av block och hällar med förekomst av hornkoraller,
större svampdjur och för Sverige många sällsynta eller ovanliga arter. Har finns
också s.k. ”pockmarks” (1180), skapade av metangas från havsbotten och där berg
och block kommit i dagen. Genom att inkludera mjukbottnarna i området kan också
prioriterade naturtyper enligt OSPAR skyddas. I området finns också flera
broskfiskar som finns upptagna på OSPARS lista över hotade och/eller minskande
arter, se avsnitt 6.1.9.
Skagens Gren og Skagerrak
Natura 2000-området Skagens Gren og Skagerrak (DK00FX112) ligger inom danskt
vatten ca 500 m från det planerade vindkraftsparken. Området är ett SCI-område.
Den största delen av Natura 2000-området ligger till havs men en liten del finns
också på land (Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, 2016). I Tabell 4
anges utpekade arter och naturtyper inom området. Endast naturtypen sandbankar
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(1110) finns i havet medan resten av naturtyperna i Tabell 4 hittas på land. Natura
2000-området är överlappande med ett MPA inom OSPAR:s nätverk av skyddade
områden, se avsnitt 6.1.9.
Tabell 4. Utpekade art och naturtyper i Natura 2000-området Skagens Gren og
Skagerrak.

6.1.2.2

Naturtyper

Naturtyper

Arter

Sandbankar (1110)

Fördyner (2110)

Tumlare (1351)

Vita dyner (2120)
Risdyner (2140)
Sandvidedyner (2170)

Grå dyner (2130)
Havtornsdyn (2160)
Trädklädda dyner
(2180)

Dynvåtmarker (2190)

Naturligt näringsrika
sjöar (3150)

Myrsjöar (3160)

Mindre vattendrag
(3260)

Möjliga effekter
Under anläggning av den planerade vindkraftsparken kan förändringar uppstå i
vattenkvalitén på grund av suspenderat sediment, sedimentation och frisättning av
föroreningar vilket kan påverka vissa av de utpekade naturtyperna och arterna.
Det är framförallt under anläggningsskedet som högre ljudnivåer av
undervattensbuller kan uppkomma. Ljud från fartygstrafik överstiger ofta de
ljudnivåer som kommer från ett vindkraftverk under driftskedet. Undervattensbuller
skulle eventuellt kunna påverka utpekade arter inom Natura 2000-områdena.

6.1.2.3

Avgränsning
Förutom Bratten och Skagens Gren og Skagerrak bedöms ingen påverkan
uppkomma på de utpekade arter och naturtyperna i övriga Natura-2000 områden
eftersom de är belägna på långt avstånd från vindkraftsparken. Natura 2000områden på land kommer inte att påverkas av den planerade vindkraftsparken.
Natura 2000-områden Bratten och Skagens Gren og Skagerrak har skyddade
habitat som inte bedöms påverkas av vindkraftsparken. I den inledande
bedömningen bedöms därmed ingen prövning enligt 7 kap 28a§ i miljöbalken
krävas. Möjliga effekter på arter och naturtyper på området kommer dock att
utredas vidare och bedömas i MKB.

6.1.3

Riksintresse Naturvård och skyddade områden

6.1.3.1

Nulägesbeskrivning
Det finns flera riksintressen naturvård enligt 3 kap 6§ miljöbalken längs med
svenska kusten. Riksintresset Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård
utgörs av skärgårds- och odlingslandskap och ligger knappt 3 mil öster om
vindkraftsparken. En av intressets värden är områdets alla öar och skär som är
viktiga för säl och sjöfågel.
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Figur 14. Riksintresse naturvård och naturreservat.
6.1.3.2

Möjliga effekter
Det närmaste riksintresset för naturvård och naturreservat i vattnet ligger på ett så
pass stort avstånd att ingen påverkan kommer uppkomma från exempelvis
suspenderat sediment, sedimentation och frisättning av föroreningar. Riksintresset
för naturvård och naturreservat på land kommer inte att påverkas av den planerade
vindkraftsparken.

6.1.3.3

Avgränsning
Områden av riksintresse för naturvård och naturreservat kommer att redovisas i
MKB men påverkan bedöms inte behöva redovisas.

6.1.4

Riksintresse Kulturmiljö
Riksintressen för kulturmiljövården har angetts av Riksantikvarieämbetet och
regleras enligt 3 kap § 6 miljöbalken. Ett område av riksintresse är en kulturmiljö
som är unik eller speciell i en region, riket eller internationellt sett. Områden som
är av riksintresse för kulturmiljövård ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada kulturmiljön.

6.1.4.1

Nulägesbeskrivning
Vid planerat vindkraftsområde finns det inga riksintressen för kulturmiljövård enligt
3 kap § 6 miljöbalken. Det närmsta utpekade riksintresset för kulturmiljövård ligger
knappt 3 mil öster om den planerade vindkraftsparken. Området heter ”Nordvästra
Orustskärgården”. Fiskelägen, Måseskärs fyrplats och industriella lämningar från
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sillperioderna visar hur människan nyttjat skärgården framförallt från 1500-talet
och framåt i det utpekade området.
6.1.4.2

Möjliga effekter
De delar av en vindkraftspark som på något sätt skulle kunna påverka ett
riksintresse för kulturmiljö negativt är anläggning av exportkabeln. Samrådet
omfattar dock inte anläggning av en exportkabel.

6.1.4.3

Avgränsning
Områden av riksintresse för kulturmiljö kommer att redovisas i MKB men påverkan
bedöms inte behöva redovisas.

6.1.5

Riksintresse Friluftsliv

6.1.5.1

Nulägesbeskrivning
Det finns utpekade riksintressen för det rörliga friluftslivet, vilka visas i Figur 15.
Riksintressena omfattar skärgårdarna utmed den svenska västkusten.

Figur 15. Riksintressen för rörligt friluftsliv.
6.1.5.2

Möjliga effekter
Varken anläggning eller drift av vindkraftsparken innebär något intrång i
riksintressena för friluftslivet utöver den visuella påverkan. Genom att använda sig
av flytande fundament kan parken placeras på djupa vatten på ett stort avstånd
från land jämfört med bottenmonterade vindkraftsverk. Vid vissa väderförhållanden
kommer dock parken att vara synlig från platser inom riksintresseområdena, särskilt
i det yttre kustbandet, se vidare avsnitt 6.10 och bilaga.
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6.1.5.3

Avgränsning
Områden av riksintresse för friluftsliv kommer att redovisas i MKB men avseende
påverkan är det endast den visuella effekten från vindkraftsparken under drift som
kommer att behandlas.

6.1.6

Riksintresse Totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvaret regleras i 3 kapitlet 9 § miljöbalken. Riksintressen
för totalförsvarets militära del omfattar dels riksintressen som kan redovisas, dels
riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas. Riksintressen för
totalförsvarets militära del innefattar bland annat skjut- och övningsfält, flygplaster,
sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar. Dessa utgör enligt
Försvarsmakten en grundläggande produktionsresurs för Försvarsmaktens samtliga
förband.

6.1.6.1

Nulägesbeskrivning
Nedan redovisas endast de områden av betydelse, samt dess tillhörande
påverkansområde, som till följd av sekretess inte kan redovisas, se Figur 16. Det
finns ett utpekat riksintresse för försvaret öster om den planerade vindkraftsparken.
Det är utpekat som ett sjöövningsområde, (märkt TM0308 Skagen). Övningar och
utbildning för väpnad strid måste kunna genomföras utan störningar av såväl
fysiska som tekniska hinder anger Försvarsmakten i sin beskrivning av
sjöövningsområde.

Figur 16. Karta över riksintressen för totalförsvaret i närheten av planerad
vindkraftspark.
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6.1.6.2

Möjliga effekter
Vindkraftsområdet kan komma i konflikt med militära intressen. För
sekretessbelagda intressen är det inte möjligt att uttala sig om eventuella effekter.
En dialog och samråd kommer att föras med Försvarsmakten.

6.1.6.3

Avgränsning
Omfattning av utredningar av påverkan på militära intressen behöver avgränsas i
samråd med Försvarsmakten. I det fall det bedöms kunna uppstå effekter kommer
dessa att redovisas i MKB.

6.1.7

Riksintresse Yrkesfiske
Riksintresse för yrkesfisket regleras i 3 kap 5 § miljöbalken och pekas ut av Havsoch vattenmyndigheten. Vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för
vattenbruk ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringarnas bedrivande. En viktig förutsättning för att fiske ska kunna bedrivas
inom ett avgränsat havsområde är att det finns hamnar som kan tillhandahålla
service till fiskefartygen samt att det finns landningsmöjligheter. De viktigaste
hemma- och/eller angöringshamnarna bedöms också utgöra riksintresse för
yrkesfisket.

6.1.7.1

Nulägesbeskrivning
Den planerade vindkraftsparken ligger till stor del inom ett utpekat riksintresse för
yrkesfiske, Norra Skagerrak utsjöområde, se Figur 17. Området är ett utpekat
fångstområde för räka (Fiskeriverket, 2006). Söder om den planerade
vindkraftsparken ligger ytterligare ett fångstområde, Södra Skagerrak utsjöområde,
som är utpekat för havskräfta, torsk och ”flatfisk m.fl. bottenfiskar” (Fiskeriverket,
2006). Cirka 21 km öster om den planerade vindkraftsparken ligger ytterligare ett
riksintresse för yrkesfiske, Norra Skagerraks trålgränsområde, som är ett
fångstområde för räka och havskräfta (Fiskeriverket, 2006).
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Figur 17. Riksintresse för yrkesfiske och den planerade vindkraftsparken.
6.1.7.2

Möjliga effekter
Möjliga effekter på yrkesfisket beskrivs i avsnitt 6.12.2. De möjliga effekterna
bedöms vara samma på yrkesfisket som för riksintresset yrkesfiske under
anläggning och drift.

6.1.7.3

Avgränsning
Eventuell skada på riksintresset yrkesfiske under anläggning och drift kommer att
utredas vidare och beskrivas i kommande MKB.

6.1.8

Riksintresse Kommunikationer
Trafikverket pekar ut de hamnar och farleder, samt områden i övrigt, som har
sådana speciella funktioner för sjötransportsystemet att de mark- och
vattenområden
som
berörs
bedöms
vara
av
riksintresse
för
kommunikationsanläggningar enligt 3 kap. 8§ miljöbalken.

6.1.8.1

Nulägesbeskrivning
Det finns ett riksintresse för sjöfarten som leder genom planerad vindkraftspark.
Det sträcker sig från Skagen till Oslofjorden och har sjövägsnummer 13 med ett
skyddat djup på 19 m och en skydda höjd på 75 m. I höjd med den planerade
vindkraftsparken sträcker sig även ett riksintresse för sjöfart från Skagen till
Brofjorden (sjövägsnummer 14).
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Figur 18. Riksintresse för sjöfart och farleder tillsammans med den planerade
vindkraftsparken.
6.1.8.2

Möjliga effekter
Vindkraftsparken behöver utformas så att påverkan blir så liten som möjligt på
sjöfarten. För att göra detta kan det vara aktuellt att inom området till exempel
endast anlägga internkablar i riksintressen för sjöfart. Parkens utformning behöver
fortsatt diskuteras med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.
Eventuella störningar på befintlig utmärkning (bojar, fyrar eller annan utmärkning)
för sjöfarten måste utredas, exempelvis om hinderljusen kan störa fyrljus eller om
torn skymmer utmärkningen eller stör radar.

6.1.8.3

Avgränsning
Påverkan på riksintresset för sjöfart samt en riskanalys för sjöfarten kommer att
utredas och beskrivas i MKB.

6.1.9

Internationellt skydd

6.1.9.1

Nulägesbeskrivning
Strax intill den planerade vindkraftsparken ligger två MPA (Marine Protected Areas)
utpekade i OSPAR:s nätverk för att skydda och bevara arter, habitat och ekosystem
i den marina miljön. Dessa MPA-områden överlappar de två Natura 2000-områdena
Bratten och Skagens Gren og Skagerrak i Danmark, se avsnitt 6.1.2. Tabell 5 visar
utpekade arter och habitat enligt OSPAR inom de två områdena. Figur 19 visar
närliggande MPA ingående i OSPAR:s nätverk.
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Tabell 5 Utpekade arter och habitat enligt OSPAR inom Bratten (OSPAR, 2021a)
och Skagens Gren og Skagerrak (OSPAR, 2021b).
Bratten
Ål (Anguilla anguilla)
Torsk (Gadus morhua)
Håbrand (Lamna nasus)

Skagens Gren og Skagerrak
Tumlare (Phocoena phocoena)

Slätrocka (Dipturus batis)
Pigghaj (Squalus acanthias)
Tumlare (Phocoena phocoena)
Deep sea sponge aggregation
Colonies of pennatules and burrowing
megafauna
Soft coral gardens

Figur 19. MPA områden i närheten av vindkraftsparken.
Inga världsarv eller biosfärsområden enligt Unesco eller andra områden med
internationell skyddsstatus finns vid den planerade vindkraftsparken. IBA-områden
(Important Bird and Biodiversity Areas) redovisas i avsnitt 6.7.
6.1.9.2

Möjliga effekter
Under anläggning av den planerade vindkraftsparken kan förändringar uppstå i
vattenkvalitén på grund av resuspenderat sediment, sedimentation och frisättning
av föroreningar vilket kan påverka utpekade habitat och arter.
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Det är framförallt under anläggningen som högre ljudnivåer av undervattensbuller
kan uppkomma. Ljud från fartygstrafik överstiger ofta de ljudnivåer som kommer
från ett vindkraftverk under driftskedet. Undervattensbuller skulle eventuellt kunna
påverka vissa utpekade arter inom MPA-områdena.
Under våren 2021 samråder Danmark om utökat striktare marint skydd i bland
annat Skagerrak. Vissa föreslagna områden med utökat skydd ligger inom Natura
2000-området Skagen og Gren. Skyddet kan innebära att fiske i områdena helt
förbjuds.
6.1.9.3

Avgränsning
Förutom Bratten och Skagens Gren og Skagerrak, är avstånden till övriga MPAområden så stora att ingen påverkan kommer att ske på dessa områden från
exempelvis suspenderat sediment, undervattensbuller, sedimentation och
frisättning av föroreningar.
Konsekvenser av möjliga effekter på utpekade arter och habitat inom MPAområdena Bratten och Skagens Gren og Skagerrak kommer att utredas vidare och
bedöms i MKB.

6.2

Djupförhållanden och hydrologi
Skagerrak är en del av Nordsjön som står i förbindelse till Atlanten. Kattegatt ligger
söder om Skagerrak och står i förbindelse med Östersjön över Bält och Öresund.
Djupen i den planerade vindkraftsparken varierar mellan 182-432 m.
I Skagerrak finns det flera permanenta strömmar, se Figur 20. Längs den svenska
västkusten strömmar ett ytligt Östersjövattnet norrut i den Baltiska strömmen.
Strömmen förstärks av inflöden av sötvatten från land främst från Göta och Nordre
älv. Längs norska kusten får strömmen påfyllning av i första hand av älven Glomma
och kallas här Norska kustströmmen. Längs den danska Nordsjökusten har den
Jutska strömmen en västlig riktning. Vid Skagen släpper den från land och strömmar
oftast österut mot den svenska västkusten där den blandas med och förstärker den
Baltiska strömmen (SMHI, 2011). Den Jutska strömmen kan beroende på
vindstyrka och vindriktning från Skagen gå åt olika håll. Den kan tränga in i
Kattegatt, fortsätta mot den svenska västkusten eller böja av nordost mot
Väderöarna (Fonselius, 1990). Parallellt med Jutska strömmen rinner en ytström
med atlantiskt vatten, Atlantströmmen, en del av Golfströmmen. Golfströmmen är
en nordostgående ström genom Atlanten som transporterar med sig varmare vatten
till bland annat Nordsjön. På västkusten finns också regelbundna tidvattenströmmar
som ömsom förstärker den nordgående strömmen ömsom försvagar den (SMHI,
2011).
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Figur 20. Strömmar i Skagerrak och plats för planerad vindkraftspark. Karta
baserad på SMHI (2011).
Språngskikt är en skarp horisontell gräns mellan olika vattenmassor som inte
blandas med varandra pga. salthalt- och temperaturskillnader (densitetskillnader).
Ett språngskikt som beror av skillnader i salthalt kallas haloklin och om
språngskiktet beror av en temperaturskillnad kallas det termoklin. Haloklinen i
Skagerrak bildas av skillnaderna i salthalt mellan den Baltiska strömmen som lägger
sig ovanpå det inkommande saltare nordsjövattnet. Den Jutska strömmen bildar
också en haloklin då sötvatten blandas in när den rör sig längs kusten vilket gör att
den lägger sig ovanpå det saltare nordsjövattnet. I övriga delar av Skagerrak finns
det ingen utpräglad haloklin. Under sommaren bildas en termoklin i vattenmassan.
Den är inte tillräckligt stark för att tränga igenom den Baltiska strömmen men övriga
delar av Skagerrak kan den beroende på sommarens längd och intensitet
förekomma ned till ett djup på cirka 30 m. Under vintern försvinner termoklinen och
det är samma temperatur i hela vattenmassan, eller ned till där en haloklin påträffas
(Fonselius, 1990).
Salthalten i ytvattnet är starkt påverkat av framförallt den Baltiska strömmen. Tidvis
kan den Baltiska strömmen breda ut sig över hela Skagerraks yta. I Skagerraks
djupvatten är saltförhållandena närmast oceaniska och närmar sig 35 psu vilket inte
skiljer sig från Nordsjöns vatten (Fonselius, 1990).
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6.3

Sediment och föroreningar
Enligt SGU utgörs bottensubstratet i området av postglacial lera, gyttjelera och
lergyttja. SGU har några provtagningspunkter i aktuellt område där analys med
avseende på metaller och organiska föroreningar har genomförts (Figur 21). De
provsvar som använts kommer från provpunkterna 07A0078, 08V0001, 08V0002,
08V0003, 08V004, 08V005, 08A0084, 08A0082 och 07A0077 för metaller och
punkterna 07A0078, 08V005 och 08A0094 för organiska föroreningar.
Baserat på de analyser som genomförts i området kan konstateras att sedimenten
troligen inte innehåller föroreningar av särskild betydelse. Proverna i
vindkraftsområdet visar dock halter av krom motsvarande klass 4 och 5
(Naturvårdsverket, 1999) men dessa prover är tagna i början av 90-talet. De kan
ha utförts med annan analysmetod varför de ej behöver vara vägledande. Klass 4
och klass 5 betyder att halterna har stor avvikelse eller mycket stor avvikelse från
framtagna jämförvärden. De övriga analyserade metallerna och de organiska
föroreningarna motsvarar halter i klass 1-3 (mycket låga till måttligt höga halter).

Figur 21 SGU:s provtagningspunkter i området med avseende på metaller
respektive organiska föroreningar.
En del av bottnarna är klassade som ackumulationsbottnar av SGU. På dessa
bottnar sker en kontinuerlig ackumulation av finkornigt sedimentmaterial. En
ackumulationsbotten skiljer sig från transport och erosionsbottnar med avseende
på egenskaper som kornstorlek, lerhalt, total organisk kolhalt och
redoxförhållanden. Ackumulationsbottnarna består av finmaterial som lera och
lergyttja och har hög vattenhalt. Dessa bottnar innehåller även naturligt hög halt
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organiskt material. Hög halt av organiskt material kräver mycket syrgas vid
nedbrytningsprocesserna vilket innebär att områden oftast är anoxiska från ytan
eller strax under. Dessa områden kan även innehålla föroreningar i högre
utsträckning. Utifrån analyserna som SGU redovisat kan den planerade
vindkraftsparken ligga i ett område med ackumulationsbotten, det behöver dock
utredas vidare då det inte är entydigt.
Under anläggningsskedet kan sediment frigöras och spridas i vattenmassan
(grumling). Om sedimenten är förorenade kan detta bidra till en ökad
föroreningsspridning i närområdet. Effekterna av grumling bedöms dock bli
begränsade då det inte sker en fast installation utan enbart ankringsmetoder som
beskrivet i kapitel 3.

6.4

Bottenvegetation- och bottenfauna

6.4.1

Nulägesbeskrivning
Bottenvegetation
Bottenvegetation består normalt av makroalger och olika typer av sjögräs.
Vegetationens utbredning är dock beroende av tillgång till ljus för fotosyntesen.
Eftersom det planerade projektområdet ligger på över 100 m djup bedöms ingen
bottenvegetation finnas i området.
Bottenfauna
Den bentiska faunan utgörs av ryggradslösa arter som finns på (epifauna) och i
(infauna) havsbottnen. I begreppet bottenfauna ingår också skaldjur, ett namn som
används inom exempelvis fiskenäringen för att beskriva ryggradslösa djur med
exoskelett, som till exempel olika arter av kräftdjur. Hur artsammansättningen av
bottenfaunan ser ut beror på typ av bottensediment, salthalt, syresättning, tillgång
till organiskt material osv. Enligt SGU, se avsnitt 6.3, utgörs bottensedimentet vid
planerad vindkraftspark av framförallt lera, det vill säga mjukbotten. Det går inte
att utesluta att det finns platser mindre platser med hårdbotten i form av
stenar/block eller eventuellt berg i dagen. Utöver de naturligt styrande faktorerna
för artsammansättningen har den antropogena påverkan i form av bottentrålning
betydelse för hur bottenfaunan ser ut.
Flera undersökningar har gjorts i och kring den planerade vindkraftsparken
(Karlsson, Berggren, Lundin, & Sundin, 2014; Länsstyrelserna Västra Götaland,
Halland och Skåne, 2016; Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2017b). På
mjukbottnarna har olika arter av sjöpennor, cylinderrosor, ormstjärnor, sjöborrar,
havsborstmaskar, snäckor osv påträffats. Här kan man också påträffa de viktiga
kommersiella arterna av bottenfaunan som nordhavsräka (Pandalus borealis) och
havskräfta (Nephrops norvegicus). På en eventuell hårdbotten i området återfinns
arter i form av olika nässeldjur som ex. dödmanshand (Alcyonium digitatum) och
bägarkorall (Caryophyllia smithii), olika mossdjur, svampdjur, sjöborrar,
ormstjärnor, osv.
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I svenska artprojektets marina inventering har bottenprovtagningar genomförts
inom den planerade vindkraftsparken (Karlsson, Berggren, Lundin, & Sundin, 2014).
Rödlistade arter som påträffades vid provtagningen visas i Tabell 6.
Tabell 6. Rödlistade arter (SLU Artdatabanken, 2021b) som påträffades i
bottenfaunaprov från området för den planerade vindkraftsparken (Karlsson,
Berggren, Lundin, & Sundin, 2014) .

6.4.2

Arter
Sköldormstjärna (Amphilepis norvegica)
Skaftmussla (Nuculana pernula)
Större piprensare (Funiculina quadrangularis)

Rödlistning
Nära hotad (NT)
Sårbar (VU)
Sårbar (VU)

Stylatula elegans
Ögonfranstrollhummer (Munida sarsi)
Virgularia tuberculata

Sårbar (VU)
Sårbar (VU)
Sårbar (VU)

Entalina tetragona
Andromedasjöstjärna (Psilaster andromeda)

Nära hotad (NT)
Nära hotad (NT)

Möjliga effekter
Under anläggning av den planerade vindkraftsparken kan förändringar uppstå i
bottenfaunans habitat på grund av suspenderat sediment, sedimentation och
frisättning av föroreningar.
Habitatet för bottenfaunan kommer att påverkas där vindkraftverken och
internkabelnätverk vilket medför direkt ianspråktagande av havsbotten. Tillförsel av
hårda strukturer på mjukbottnar, se avsnitt 6.3, kan ge upphov till ökad
artdiversiteten lokalt.

6.4.3

Avgränsning
Påverkan på bottenvegetation kommer inte att bedömas i MKB då makroalger eller
sjögräs inte finns inom den planerade vindkraftsparken. Effekter av eventuell påväxt
på fundamenten kan komma att bedömas.
Påverkan på bottenfauna kommer att bedömas i MKB.

6.5

Fisk

6.5.1

Nulägesbeskrivning
I Skagerraks djupvatten är förhållandena oceaniska med höga salthalter, se avsnitt
6.2, vilket innebär att många marina fiskarter kan påträffas i projektområdet. I
Skagerrak finns cirka 100 fiskarter med stadigvarande förekomst, av vilka många
är relativt sällsynta. Därtill kommer fiskarter med mer sydlig utbredning, som
påträffas mer eller mindre regelbundet. Även enstaka arter med mer nordlig
utredning kan förekomma. Sammantaget kan över 170 fiskarter påträffas i
Skagerrak (Kullander, Nyman, Jilg, & Delling, 2012).
Vilka bottenlevande fiskar som förekommer i området för den planerade
vindkraftsparken beror till stor del på bottensubstratet. Enligt SGU, se avsnitt 7.3,
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utgörs bottensedimentet i området framförallt av lera, dvs. mjukbotten. Det går
emellertid inte att utesluta att det även finns inslag av hårdbotten i form av
stenar/block eller berg i dagen. På mjukbottnarna kan arter som rödtunga
(Glyptocephalus cynoglossus), rödspätta (Pleuronectes platessa) och slätvar
(Scophthalmus rhombus) påträffas. På eventuella hårdbottnar kan arter så som
långa (Molva molva) och havskatt (Anarhichas lupus) påträffas.
Fiskarter som torsk (Gadus morhua) eller taggmakrill (Trachurus trachurus) lever
nära botten. Andra fiskarter lever pelagiskt som ex. sill (Clupea harengus), skarpsill
(Sprattus sprattus), kolja (Melanogrammus aeglefinus) och gråsej (Pollachius
virens).
6.5.2

Möjliga effekter
Under anläggningen av den planerade vindkraftsparken kan förändringar uppstå i
vattenkvalitén på grund av suspenderat sediment och frisättning av föroreningar
vilket kan påverka fiskens beteende på olika sätt.
Vindkraftverkens ianspråktagande av havsbotten kan också påverka fiskarnas
habitat. Tillförsel av hårda strukturer på mjukbottnar, se avsnitt 6.3, kan eventuellt
medföra att fiskarter associerade med hårdbotten ökar lokalt i området.
Undervattensbuller kan orsak beteendeförändringar, skador och i värsta fall
mortalitet hos fisk. Det är framförallt under anläggningsskedet som högre ljudnivåer
av undervattensbuller kan uppkomma. Ljud från fartygstrafik överstiger ofta de
ljudnivåer som kommer från vindkraftverk under driftskedet.
Runt elkablar uppstår elektromagnetiska fält (EMF) där det magnetiska fältet
eventuellt kan påverka ål (Anguilla anguilla). Ålen använder sig av jordens
magnetiska fält för att kunna navigera över stora ytor till Sargassohavet där de
leker. Magnetfältet runt elkabeln sjunker mycket snabbt med avståndet och redan
efter någon meter är styrkan noll. Elkablarna skulle därför kunna påverka ålens
förmåga att orientera sig efter det jordmagnetiska fältet och fördröja vandringen
för ålen vilket medför en ökad energiförbrukning (Lagenfelt, Andersson, &
Westerberg, 2012). Studier har dock visat att det magnetiska fältet som uppstår
kring elkablarna inte påverkar ålens vandring (Westerberg, Lagenfelt, Andersson,
Wahlberg, & Sparrevik, 2006), vilket också stöds av laboratoriestudier där
magnetfält på 95 μT (50 Hz)1 inte uppvisade några effekter på ålens simbeteende
(CSA, 2019). Ålen tar inte den snabbaste vägen till Saragasso havet för att leka.
Vandringen tar 1-3 år med en hastighet på 3-47 km/dag och i perioder vandrar de
i motsatt riktning (Righton, o.a., 2016).
Vindkraftsverken bidrar till att skapa skuggor i dess närområde. Skuggor bildas av
verken i sig men även av rotorbladen som rör sig beroende av vindhastigheten.
Dessa olika typer av skuggor kan påverka fisk i närområdet.

1

I jämförelse är styrkan på jordens statiska magnetfält cirka 50 μT.
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6.5.3

Avgränsning
Ingen påverkan av betydelse bedöms uppkomma på ålens vandring och därför
kommer magnetiska fältets påverkan på ål inte vidare bedömas i MKB.
Konsekvenser av möjliga effekter på fisk under anläggning och drift kommer utredas
och bedömas i den kommande MKB.

6.6

Marina däggdjur

6.6.1

Nulägesbeskrivning
Tumlare och sälar är de enda stationära marina däggdjuren i Skagerrak.
Tumlare
Tumlaren (Phocoena phocoena) är listad i bilaga II och IV i art- och habitatdirektivet
vilket innebär att tumlaren ska upprätthålla gynnsam bevarandestatus och att
särskilda bevarandeområden (Natura 2000) ska upprättas för arten. Det närmsta
Natura 2000-området i relation till den planerade vindparken med skydd för tumlare
är det danska området Skagens Gren og Skagerrak (DK00FX112), cirka 0,5 km från
parken. Längst med Sveriges västkust finns även Natura 2000-området
Kosterfjorden-Väderöfjorden (SE0520170), ca 37 km från det planerade
parkområdet, där tumlare också är en utpekad art.
I svenska vatten förekommer tumlare i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Till följd
av det vetenskapliga projektet SAMBAH (Statisk akustisk övervakning av tumlare i
Östersjön) (SAMBAH, 2016) har förekomsten av tumlare i dessa vatten blivit bättre
känd och visat att det rör sig om tre skilda populationer med begränsat genetiskt
utbyte: Östersjöpopulationen, Bälthavspopulationen och Nordsjöpopulationen.
Tumlarna i Skagerrak är en del av Nordsjöpopulationen och är klassad som
livskraftig (LC) enligt svenska rödlistan 2020.
Tumlarna i Skagerrak (Skagerrakpopulationen) uppehåller sig i på olika platser
beroende på säsongen, se Figur 22, där de från vår/sommar till höst/vinter rör sig
väster ut mot Nordsjön (Sveegaard, Teilmann, Tougaard, & Dietz, 2011).
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Figur 22. Distributionen av tumlare beroende på säsong där: A – vår, B – sommar,
C – höst och D – vinter. Skagerrakpopulationen är markerad i kartan men en blå
färg och Bälthavspopulationen med en grön färg. Kartorna visar en
kärnområdesanalys där tätheten av tumlarna har delats i olika områden där den
mörkare färgen indikerar en högre täthet. Områden med hög täthet är markerade
med svart kontur. Figuren är hämtad från Sveegaard, Teilmann, Tougaard, &
Dietz (2011).
Sälar
Både knubbsäl (Phoca vitulina) och gråsäl (Halichoerus grypus) förekommer i
Västerhavet och är listade i bilaga II i habitatdirektivet. Arterna är enligt svenska
rödlistan 2020 listade som livskraftiga (LC). Den största utbredningen av gråsäl
längs Sveriges kuster finns i Östersjön, endast enstaka individer av gråsäl
förekommer längst med västkusten. Att arterna finns upptagna i direktivets bilaga
II innebär att särskilda bevarandeområden (Natura 2000) ska upprättas. Knubbsäl
finns även upptagen som skyddad art inom de svenska områdena: Gullmarsfjorden
(SE0520171), Måseskär (SE0520058) och Pater Noster-skärgården (SE0520176)
som alla ligger längst med Sveriges västkust cirka 25-30km från det planerade
vindparksområdet.
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Både gråsäl och knubbsäl uppehåller sig huvudsakligen i kustnära områden där det
finns tillgång till större ytor med grunda bottnar där de födosöker ned till ca 40-50
m djup (SLU Artdatabanken, 2021a). Någon omfattande förekomst av säl är inte
sannolik inom det planerade vindparkområdet där vattendjupet uppgår till 182-432
m.
6.6.2

Möjliga effekter
Påverkan på marina däggdjur är främst kopplat till undervattensljud under
anläggningsskedet. Vid anläggning och avveckling av havsbaserad vindkraft bör
känsliga reproduktionsperioder för marina arter undvikas. Motsvarande
hänsynstagande kan behövas i viktiga uppväxt- och parningsområden, eller
känsliga miljöer såsom utsjöbankar med höga naturvärden. Ljud från fartygstrafik
överstiger ofta de ljudnivåer som uppkommer från vindkraftverk under driftskedet.

6.6.3

Avgränsning
Eftersom påverkan kan uppkomma under anläggningsfasen kommer marina
däggdjur att behandlas vidare i MKB där ljud från anläggningsarbeten och vid drift
kommer att utredas och beskrivas.

6.7

Fåglar

6.7.1

Nulägesbeskrivning
Skagerrak hyser viktiga områden för fåglar vad gäller viloplatser, födosök,
häckning, uppväxt och övervintring. Vissa arter uppehåller sig i Skagerrak under
hela året medan andra flyttar till eller från området under vintern. Utbredningen av
olika fågelarter i Skagerrak skiljer sig därför mycket mellan olika årstider.
En stor del av den nordiska fågelfaunan består av flyttfåglar och dessa måste
genomföra sina resor så snabbt, säkert och effektivt som möjligt. Därför följer
många arter land eller kustlinjer så långt det går och undviker att flyga långa
sträckor över öppet hav.
De mest relevanta fågelområdena i Skagerrak, med avseende på planerad
vindkraftspark, finns vid de utpekade IBA-områdena Skagerrak-Southwest Trench
samt vid Skagen. Dessa två områden presenteras närmare nedan.
IBA-områden
BirdLifes IBA-program (Important Bird and Biodiversity Areas – IBA) har genererat
ett världsomspännande nätverk av viktiga områden för fåglar och biologisk
mångfald. I många regioner har IBA-inventeringar använts för att identifiera
potentiella Ramsarområden och Natura 2000-områden (SPA) enligt EU:s
fågeldirektiv. I Figur 23 visas IBA i närområdet till den planerade vindkraftsparken.
Skagerrak-Southwest Norwegian trench (DK121)
IBA-området Figur 23 utgörs av 1 600 000 hektar i Sverige, Danmark och Norge.
Området är viktigt för pelagiska arter såsom havssula, gråtrut, sillgrissla, tordmule,
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alkekung och storlabb (Tabell 7) (BirdLife International, 2021b). Gällande alkekung
visar beräkningar på att cirka 25% av den biogoegrafiska populationen använder
området som övervintringsplats (Skov, Durinck, Leopold, & Tasker, 1995).
Skagen (DK125)
Består av 1 800 hektar i spetsen på halvön Skagen. Området är en mycket viktig
flaskhals för bland annat flyttande rovfåglar (BirdLife International, 2021a). Många
rovfåglar, men även andra artgrupper, tar den kortaste sträckan över öppet hav
som möjligt, därav hamnar många vid Skagens spets under flyttningen innan de
flyger till/från övriga nordiska länder.

Figur 23. IBA-områdena Skagerrak-Southwest Norwegian trench och Skagen
intolkat i karta tillsammans med Natura 2000-områden och vindkraftsparken.
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Tabell 7. Tabell över utpekade arter i IBA-området Skagerrak-Southwest
Norwegian trench, sydväst om Lysekil (BirdLife International, 2021b; Skov,
Durinck, Leopold, & Tasker, 1995).

6.7.2

Art

Period

Vinter
Flyttning

Genomsnittlig
population (19801993)
14 000
3 300

% av den
biogeografiska
populationen
3,0
11,8

Havssula
Storlabb
Gråtrut
Tordmule

Vinter
Vinter

32 000
45 000

1,2
4,5

Alkekung
Sillgrissla

Vinter
Icke häckningstid

705 000
46 300

25,6
1,2

Möjliga effekter
Under anläggningsskedet kan arbeten på havsbotten medföra att sediment rörs upp
och sprids i vattenmassan vilket möjligen direkt eller indirekt påverka sjöfåglar som
söker föda i vatten både direkt och indirekt. Den ökade fartygstrafiken och närvaron
av anläggningsfartyg kan också orsaka tillfälliga visuella störningar och luftburet
buller som kan störa fåglar i området.
Under driftskedet föreligger följande potentiell påverkan vid en marin
vindkraftspark: att fåglar kolliderar med vindkraftverk, att fåglar som undviker
vindkraftverk stängs ute från födosöksområden samt barriäreffekter vilka uppstår
när fåglar som undviker vindkraftverk ska passera området.

6.7.3

Avgränsning
Eftersom det finns risk för påverkan på fåglar under anläggnings- och driftskedet
kommer konsekvenser för relevanta flytt- och sjöfåglar att behandlas i MKB.

6.8

Fladdermöss

6.8.1

Nulägesbeskrivning
Fladdermöss representeras i Sverige av 19 arter, och det förekommer en stor
variation i hur arterna är utspridda geografiskt i landet och hur de beter sig. Många
arter gör förflyttningar under höst och vår men endast ett fåtal anses generellt
lämna landet på hösten för att flytta till kontinenten. De arter som lämnar Sverige
gör det ofta på samma sätt som fåglar, de följer land och kust så långt det är möjligt.
Fladdermöss kan även jaga över havet, trots att de inte är under flyttning, vilket
har observerats på flera platser.
Samtliga fladdermusarter är fridlysta enligt Artskyddsförordningens § 4 vilket
innebär ett generellt förbud mot att avsiktligt fånga, döda, skada eller störa djuren.
Artskyddsförordningens förbud innefattar även skador på djurens livsmiljöer. Ett
dussin av de svenska arterna är rödlistade enligt den svenska rödlistan.
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6.8.2

Möjliga effekter
Påverkan på fladdermöss till havs är främst kopplat till kollision med
vindkraftverkens rotorblad eller att de sugs in bakom dem och då drabbas av inre
blödningar som uppstår av tryckförändring. Risken att fladdermöss dödas av
vindkraftverk varierar kraftigt mellan olika arter, där många sällan dödas medan
andra är högriskarter. Bland högriskarterna finner man ofta de som jagar insekter
högt över öppna områden, och med avseende på havsbaserad vindkraft, de arter
som potentiellt har sina flyttningsvägar förbi området för planerad vindkraftspark.

6.8.3

Avgränsning
Eftersom det finns risk för påverkan på fladdermöss under framförallt driftskedet
kommer denna aspekt att behandlas i MKB.

6.9

Kulturmiljö/marinarkeologi

6.9.1

Nulägesbeskrivning
Kulturmiljö inkluderar värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar. Dessa finns
registrerade i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. En genomgång av
registrerade objekt via Länsstyrelsens kartdata visar att registrerade byggnader och
sjöutmärkning i form av gammal kummel och båk finns närmare kusterna och inget
finns registrerat så långt ut som vid vindkraftsparken. Marinarkeologi mer specifikt
handlar om föremål och andra spår som människor har lämnat efter sig vid vatten
– på havsbotten och i sjöar, vid stränder och på öar. I detta fall skulle det kunna
vara aktuellt med förlista vrak. Data om marinarkeologi från Riksantikvarieämbetet
inom det aktuella området visas i Figur 24.
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Figur 24. Kulturhistoriska lämningar i planerade vindkraftsparken eller strax
utanför.
Samtliga 18 objekt i Figur 24 är registrerade som fartygs/båtlämningar på 178-250
m djup. Enligt kulturmiljölagen är ska ett fartyg som förlist innan 1850 betraktas
som en fornlämning. Inget av dessa objekt är registrerade som fornlämning.
6.9.2

Möjliga effekter
I och med att det inte bedöms finnas några kulturmiljöer att skydda så bedöms
verksamheten inte ha några effekter på kulturmiljön. I det fall något påträffas vid
anläggningsarbetena kan skador uppstå till följd av ingrepp, förankring, användning
av undervattenutrustning eller genom havsbottenundersökningar.
Inför
anläggningsarbetena kommer havsbotten att undersökas för att så långt som
möjligt upptäcka eventuella marinarkeologiska objekt. Om sådana objekt påträffas
kommer anläggningsarbeten i närområdet inte att genomföras för att minimera
påverkan.
Skyddsåtgärder kommer att vidtas genom att bland annat hålla avstånd till
kulturmiljöobjekten men även genom särskilda försiktighetsåtgärder då
anläggningsarbetena utförs. Normalt sett lämnas en skyddszon kring fynd som
sedan undviks vid planering av anläggningarna.

6.9.3

Avgränsning
Vattendjupet inom vindkraftområdet är stort, 182-432 m. Vid så stora djup återfinns
inte boplatslämningar varför detta inte kommer att beskrivas vidare i MKB.
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En undersökning av aktuell sjöbotten föreslås genomföras i planerade
undersökningar. Eventuell påverkan på kulturmiljöobjekt på havsbottnen under
anläggningsskedet samt möjliga försiktighets- och skyddsåtgärder kommer att
beskrivas vidare i MKB.

6.10

Friluftsliv

6.10.1

Nulägesbeskrivning
Skärgårds- och havsområdena runt den planerade vindkraftsparken utgör viktiga
friluftsområden för många människor året om. Båtliv och fiske är exempel på
friluftslivsaktiviteter som bedrivs till havs. Det kan även innebära besök i
kulturmiljöer, upplevelser av fyrplatser och vrakdykning. Havsmiljöer är viktiga för
välbefinnande, naturupplevelser och livskvalitet. Friluftslivsområdena innefattas
ofta i riksintressen för friluftsliv. Naturområden och marina skyddade områden kan
också vara viktiga för friluftslivet.
Skärgårdsområdena i Bohuslän är omtyckta besöksmål för fritidsrekreation året
runt. Skärgården består av tusentals öar och skär som lockar till många olika
frilufts- och rekreations aktiviteter. Under framförallt sommarhalvåret förekommer
ett utbrett båtliv i hela området.

6.10.2

Möjliga effekter
Den närmsta delen av vindkraftsområdet ligger cirka 30 km från land. På ett så
stort avstånd kommer vindkraftverken att uppfattas marginellt med människans
synskärpa enligt studier av visuell påverkan ifrån havsbaserade vindkraftsparker
(consultans, 2020; Sullivan R, 2012). Vindkraftsområdet kommer att vara synligt
under vissa väderförhållanden vilket kan ge en visuell förändring. En exempelbild
som åskådliggör hur den planerade vindkraftsparken skulle kunna upplevas från
Klädesholmen finns i bilaga.
Vindkraftsparken ger upphov till luftburet buller under drift. Buller kommer inte att
vara hörbart från land. En grov uppskattning av bullerutbredningen från parken
visar att ljudnivåerna 2 km från parken uppgår till cirka 40 dBA. En fritidsbåt som
seglar i närheten av parken kommer alltså att exponeras för visst buller och en
ändring av landskapsbilden.

6.10.3

Avgränsning
Påverkan och effekter på friluftslivet under drift- och anläggningsskedet från
vindkraftsparken kommer att studeras vidare i MKB. Fotomontage tillsammans med
animeringen av hinderbelysning av vindkraftsparken kommer att tas fram från vissa
utvalda platser.

6.11

Sjöfart och farleder

6.11.1

Nulägesbeskrivning
Sjöfartsverket har det operativa ansvaret för sjöfarten till havs. De bevakar bland
annat framkomligheten, utmärkningen och kapaciteten i ett sjötrafikstråk eller en
farled, hur sjötrafiken påverkas av planerad byggnation i närheten av farleder.
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Begreppet farled omfattar de vattenområden som sjöfarten nyttjar. I allmänhet
menas de vattenvägar som är markerade med streckade svarta linjer i sjökortet och
som efter behov försetts med sjömärken (bojar, prickar med mera) för att visa var
det finns tillräckligt djupt vatten. Ingen allmän farled sträcker sig genom
vindkraftsparken utan enbart riksintresset för sjöfart, se avsnitt 7.1.8. Sjöfarten har
idag fritt utrymme att passera projektområdet på sin väg genom Skagerrak och
Kattegatt.
6.11.2

Möjliga effekter
Anläggande av vindkraftsparken kan eventuellt ge tillfälliga små störningar när
bygg- och anläggningsfartygen korsar fartygsleder. Olika anläggningsfartyg
involverade i installationen kommer att finnas i området. Ett tillfälligt
säkerhetsområde ska fastställas runt vissa anläggningsfartyg. Detta innebär att
övrig fartygstrafik kan störas och behöva navigera runt vindkraftområdet.
Vindkraftsparken kan utgöra en säkerhetsrisk för sjöfart i etablerade farleder.
Omdirigering av trafik eller justering av vindkraftsområdets gränser kan bli aktuellt.
Turbiner kan orsaka störningar på fartygens radarsystem.

6.11.3

Avgränsning
Eventuell påverkan på sjöfart och fartygsleder kommer att utvärderas i kommande
MKB.

6.12

Yrkesfiske

6.12.1

Nulägesbeskrivning
Svenskt yrkesfiske bedrivs både längs kusten och till havs. Den svenska fiskeflottan
består generellt sett av många mindre fartyg som använder passiva redskap som
nät, burar, tinor, ryssjor och fällor (för exempelvis torsk, sill/strömming och ål) och
färre större fartyg som använder aktiva redskap, i huvudsak olika typer av trål och
pelagiska fångstredskap. Fisket med aktiva redskap kan delas in efter de som fiskar
bottenlevande arter (exempelvis räka/kräfta, torsk och plattfiskar) och de som
fiskar pelagiska arter (exempelvis sill/strömming, makrill och skarpsill). Fisket med
passiva redskap sker huvudsakligen längs kusten (Bergenius, o.a., 2018).
Viktiga arter för yrkesfisket i Skagerrak är sill, skarpsill, havskräfta, nordhavsräka,
torskfiskar så som torsk, gråsej och kolja. Andra viktiga kommersiella fiskarter är
till exempel makrill, taggmarkrill och olika arter av plattfiskar (Havs- och
vattenmyndigheten, 2021b). Den planerade vindkraftsparken ligger i ett utpekat
riksintresse för yrkesfiske, se avsnitt 6.1.7, som är ett fångstområde för räka
(nordhavsräka, Pandalus borealis).
Nordhavsräka fiskas med trål i de djupare delarna av Skagerrak och Nordsjön, längs
norska rännan. Norge stod för 63 procent av fångsterna 2019 medan Danmark och
Sverige stod för 21 respektive 16 procent. Havskräfta fiskas huvudsakligen med
bottentrål, men även med burar, och är den tredje mest värdefulla arten för svenskt
fiske. De svenska landningarna av havskräfta utgjorde 22 procent av totalfångsten
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(8 435 ton) i Skagerrak och Kattegatt under 2018. I Skagerrak finns det både
vårlekande och höstlekande sill som fångas bland annat med trål (Havs- och
vattenmyndigheten, 2021a). Sillen är den art i Skagerrak som den svenska
fiskeflottan landar mest av (Havs- och vattenmyndigheten, 2021b).
Torsk fångas i Nordsjön och Skagerrak med många olika fångstredskap, till exempel
bottentrålar, vad, nät och krok. Den icke kustlevande torsken i Skagerrak
härstammar från de delpopulationer i Nordsjön som använder Skagerrak som
uppväxtområde. Ägg, larver och juvenil fisk driver in i Skagerrak och återvänder
senare ut i Nordsjön för att leka efter 2–4 år. Därför behandlas Skagerrak och
Nordsjön som ett gemensamt förvaltningsområde för torsk. År 2020 var
lekbeståndets storlek bland de lägsta sedan 1960-talet och fiskeridödligheten var
relativt hög för torsken (Havs- och vattenmyndigheten, 2021a).
Den allmänna regeln är att EU:s fiskefartyg har lika tillträde till fiskevatten och
fiskeresurser i alla EU:s vatten. Utöver detta skrivs ömsesidiga avtal mellan
tredjeländer, som inte ingår i EU, om att få fiska inom EU:s vatten
(Europaparlamentet, 2021). Detta innebär att inte bara den svenska fiskeflottan har
tillträde till att fiska inom området för den planerade vindkraftsparken utan även
andra länders fiskeflottor.
Figur 25, Figur 26 och Figur 27 visar fiskeansträngningen för pelagisk trålning samt
pelagisk not/vad, bottentrålning respektive bottennot/-vad i EU:s vatten kring den
planerade vindkraftsparken. Fiskeansträngning är en summering av allt fiske
oavsett fiskefartygens nationella hemvist.
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Figur 25. Fiskeansträngningen per år (mW timmar/år) för pelagisk trålning samt
pelagisk not/vad under 2015-2018 för fartyg över 12 m i EU:s vatten (EMODnet,
2021).

Figur 26. Fiskeansträngningen per år (mW timmar/år) för bottentrålning (med
trålbord) mellan 2015-2018 för fartyg över 12 m i EU:s vatten (EMODnet, 2021).
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Figur 27 Fiskeansträngningen per år (mW timmar/år) för bottennot/-vad under
2015-2018 för fartyg över 12 m i EU:s vatten (EMODnet, 2021).
6.12.2

Möjliga effekter
Under anläggningsskedet av den planerade vindkraftsparken kan det bli aktuellt att
av säkerhetsskäl begränsa tillträdet till vissa områden. Detta kan eventuell påverka
yrkesfisket som då inte kan fiska i dessa områden. Under driftskedet kan
restriktioner gällande redskapsanvändning bli aktuellt. Yrkesfisket kan då inte
bedrivas på samma sätt som innan anläggningen av vindkraftsparken.
Under anläggningsskedet av den planerade vindkraftsparken kan tillfälliga
förändringar uppstå i vattenkvalitet på grund av suspenderat sediment vilket kan
påverka fiskens beteende på olika sätt och därmed deras fångstbenägenhet.
Vindkraftverkens direkta ianspråktagande av havsbotten kan också påverka
fiskarnas habitat. Tillförsel av hårda strukturer på mjukbottnar, se avsnitt 6.3, kan
eventuellt innebära att fiskarter och bottenfauna associerade med hårdbotten ökar
lokalt i området.
Det är framförallt under anläggningsskedet som högre ljudnivåer av
undervattensbuller
kan
uppkomma.
Undervattensbuller
kan
orsaka
beteendeförändringar, skador och i värsta fall mortalitet hos fisk.
Undervattensbuller kan därmed tillfälligt påverka fiskarnas fångstbenägenhet. I
driftskedet överstiger ljud från fartygstrafik ofta de ljudnivåer som uppkommer från
vindkraftverk.
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6.12.3

Avgränsning
Påverkan på yrkesfisket under anläggning och drift kommer att utredas vidare och
beskrivas i kommande MKB.

6.13

Militära områden

6.13.1

Nulägesbeskrivning
Riksintresseområden för totalförsvaret beskrivs i avsnitt 6.1.6. Vindkraftsparken är
inte lokaliserad inom några officiella militära övningsområden till sjöss och/eller
skjutområden som kan avlysas i samband med övningar.
Den planerade vindkraftparken ligger sannolikt i ett riskområde (område E) där
enskilda dumpningspositioner finns av kemiska stridsmedel. I området sänktes
fartyg med ammunition innehållande senapsgas och troligen andra kemiska
stridsmedel. Fartygen ligger på cirka 220 m djup (Kustbevakningen, 2003).
Ytterligare information om militära intressen förväntas erhållas i samband med
samråd.

6.13.2

Möjliga effekter
Intrång på militära övningsområden i svenskt vatten sker om tillfälliga
övningsområden inom vindkraftsparken inte finns redovisade på sjökort eller som
riksintressen.
I undersöknings- och anläggningsskedet kan oaktsamhet leda till att eventuella
stridsmedel detonerar vilket kan vara skada både människor och djur samt påverka
livsmiljön i området.

6.13.3

Avgränsning
Områden som används vid Försvarsmaktens övningar eller av annan militär
betydelse kommer att studeras vidare tillsammans med eventuella fartyg som
innehåller stridsmedel. Möjliga interaktioner med vindkraftsprojektet kommer att
utvärderas i MKB.

6.14

Infrastruktur

6.14.1

Nulägesbeskrivning
Kablar, rörledningar och andra vindkraftsparker är de huvudsakliga typerna av fast
befintlig infrastruktur som kan påträffas i eller i anslutning till vindkraftsområdet.
Utöver de fasta installationerna förekommer radiosignaler i luftrummet. Det kan
även passera flygplan och helikoptrar i luftrummet ovanför vindkraftsparken.
Det finns inga öppet redovisade rör eller kablar för olja, gas, el eller telefoni som
passerar genom området för planerad vindkraftspark (Helcom, 2021; HMNTech,
2021).
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6.14.2

Möjliga effekter
Vid anläggning av vindkraftsparken kan eventuella befintliga kablar skadas om inte
skyddsåtgärder vidtas. Arbeten på havsbotten i närheten av befintliga kablar kan
också innebära att underhållsarbete på dessa endast kan utföras i begränsad eller
ingen utsträckning under anläggningsperioden.
Vindkraftsparken kan utgöra en säkerhetsrisk för luftfarten då vindkraftverken kan
utgöra flyghinder. Sverige är anslutet till FN-organet International Civil Aviation
Organization (ICAO) och är därmed skyldig att upprätta en elektronisk terräng- och
hinderdatabas för byggnader och anläggningar som kan tänkas utgöra en fara för
flygsäkerheten. En flyghinderanmälan ska skickas in till Försvarsmakten en viss tid
innan anläggningen är färdig. Luftfartsverket förvaltar över Försvarsmaktens
hinderdatabas.
Vindkraftverk riskerar att störa radiolänkförbindelser, vilket skulle kunna få effekt
på sändning och mottagning av signaler.

6.14.3

Avgränsning
Påverkan på befintliga fysiska installationer från anläggningsarbetet och möjlig
samexistens med andra projekt kommer att utvärderas i MKB. Ingen påverkan
bedöms ske under driftsfasen varför det inte hanteras vidare i MKB.
Det kan finnas rörledningar, kablar eller radiolänkar som inte redovisas öppet. I
samband med en vindkraftsprojektering behöver därför ytterligare utredning och
samråd ske med post och-telestyrelsen, myndigheten för samhällsskydd och
beredskap samt Försvarsmakten. Vad gäller luftfart behöver även samråd ske med
Luftfartsverket och eventuellt berörda flygplatser. Möjligheter till samexistens
kommer att utvärderas i MKB.

6.15

Platser för utvinning av råmaterial

6.15.1

Nulägesbeskrivning
Utvinning av material omfattar huvudsakligen koldioxidlagring och sandutvinning.
Det finns inget svenskt intresse för eller laglig möjlighet att få tillstånd för utvinning
av fossila kolväten i svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon.
Koldioxidlagring innebär att koldioxid från utsläpp till luft avskiljs och lagras i
geologiska formationer djupt ner under havsbotten. Idag sker ingen koldioxidlagring
och det förekommer inga föreslagna installationer för infångning och lagring av
koldioxid i Sverige. Potentialen för framtida lagring utreds dock och inom Norden
finns en avsevärd potential för geologisk lagring av koldioxid.
Sandextraktion innebär att vissa fraktioner av sand och grus utvinns ur havsbotten
för att användas främst till konstruktionsändamål. SGU har tillsammans med Havsoch vattenmyndigheten lokaliserat några områden som möjliga för ett geologiskt
och miljömässigt hållbart sanduttag. Inget av dessa finns i nära anslutning till
planerad vindkraftspark.
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6.15.2

Möjliga effekter
Vindkraftsområdet och de havsbaserade kablarna skulle kunna utgöra hinder för
utvinning av råmaterial och lagring av koldioxid.

6.15.3

Avgränsning
Inget utpekat område för sandutvinning eller koldioxidlagring ligger i anslutning till
vindkraftsområdet och aspekten kommer därför inte att behandlas ytterligare i MKB.

7.

God havsmiljö och miljökvalitetsnormer
Havsmiljödirektivet syftar till att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i
Europas hav. Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom kapitel 5 i miljöbalken
och i havsmiljöförordningen (2010:1341) samt genom HVMFS 2012:18.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för havsmiljön är ett juridiskt styrmedel som används
för att se till att god miljöstatus upprätthålls eller uppnås.

7.1

God miljöstatus
Det finns 11 deskriptorer, se Tabell 8, i bilaga 2 till Havs- och vattenmyndighetens
författningssamling (HVMFS) 2012:18. Varje deskriptor är indelad i ett eller flera
kriterier. Kriterier är beskrivningar av vilka förhållanden god miljöstatus innebär
inom den deskriptor de hör till. Varje kriterium ska ha indikatorer (det saknas ännu
på några). Indikatorerna är vad man mäter/undersöker i miljöövervakningen för att
kunna bedöma uppfyllelsen av de förhållanden som anges i kriteriet.
Tabell 8. De elva deskriptorerna för god miljöstatus.
God miljöstatus
Deskriptor 1. Biologisk mångfald
Deskriptor 2. Främmande arter
Deskriptor 3. Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur
Deskriptor 4. Marina näringsvävar
Deskriptor 5. Övergödning
Deskriptor 6. Havsbottnens integritet
Deskriptor
Deskriptor
Deskriptor
Deskriptor
Deskriptor

7. Bestående förändringar av hydrografiska villkor
8. Koncentrationer och effekter av farliga ämnen
9. Farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel
10. Marint skräp
11. Undervattensbuller

Det planerade vindkraftsområdet ligger inom havsbassängen Skagerraks
utsjövatten. En bedömning av belastning och påverkan görs vart sjätte år av Havs
och vatten-myndigheten, den senaste gjordes 2018 (Havs- och vattenmyndigheten,
2018). De flesta deskriptorer bedömdes då ej uppnå god status men utmärkande
för Skagerraks utsjövatten är att den bedömdes ha god miljöstatus med avseende
på övergödning (deskriptor 5) till skillnad från många andra vattenbassänger.
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Eventuell påverkan på deskriptorerna och därmed god miljöstatus för havsmiljön
kommer att behandlas mer ingående i MKB.

7.2

Miljökvalitetsnormer för havsmiljön
För att nå god miljöstatus har elva MKN för havsmiljön fastställts som kan sorteras
in mot bakgrund av de belastningar i miljön som visas i Tabell 9. MKN för havsmiljön
hittas i bilaga 3 till HVMFS 2012:18. Varje MKN ska ha minst en indikator (det
saknas ännu på några). Indikatorerna är vad man mäter/undersöker i
miljöövervakningen för att kunna bedöma om MKN följs.
Tabell 9. Belastningar i miljön där de elva olika MKN delas in under.
Belastningar i miljön
A. Tillförsel av näringsämnen och organiskt material
B. Tillförsel av farliga ämnen
C. Biologisk störning
D. Fysisk störning
E. Skräp och buller
En eventuell påverkan på MKN för havsmiljön kommer att behandlas mer ingående
i MKB.

8.

Riskbedömning
Risker vid anläggning och drift av vindkraftsparken kommer att analyseras. Riskerna
omfattar navigationsrisker och risker avseende till exempel ej detonerad
ammunition (UXO), utsläpp i samband med haverier och eldsvåda.

8.1

Navigationsrisker
Anläggning och drift av vindkraftsparken kan innebära risker för sjöfarten. En
riskanalys planeras därför som förutses omfatta följande aktiviteter:
•
•
•

8.1.1

Trafikanalys - vilken kommer att ligga till grund för riskanalysen.
Riskanalys för tredjepartsfartyg under anläggningsskedet
Riskanalys för tredjepartsfartyg under driftskedet

Trafikanalys
En kartläggning av fartygstrafiken i vindkraftsområdet utgör basen för den
kvantitativa analysen av risken för kollisioner under anläggningsskedet. Därtill
kommer den att säkerställa en gemensam utgångspunkt för hela riskanalysen.
Analysen kommer som minimum att innehålla:
•
•
•

En karta över trafikintensiteten
Identifiering av huvudstråken för fartygstrafik
Beräkning av trafiken i huvudstråken
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•
•
•
8.1.2

Analys av fartygen och dess storlek (längd, bredd, djupgående)
Identifiering av ankringsplatser och andra områden med särskilda regler för
fartygstrafik
De nya trafikstråk som kan uppkomma vid eventuella restriktioner för trafik
och säkerhetszoner vid vindkraftsparken

Riskanalys för tredjepartsfartyg under anläggningsskedet
Riskanalysen för tredjepartsfartyg under anläggningsskedet baseras på
trafikanalysen samt kunskap om anläggningsfartygen och arbetsplan. Riskanalysen
kommer att innehålla:
•
•
•

En estimering av kollisionsfrekvensen mellan anläggningsfartygen och
tredjepartsfartyg.
En beskrivning av riskreducerande åtgärder till exempel säkerhetszoner
runt anläggningsfartyget och anläggningsområde.
Rekommendationer gällande implementering av riskreducerande åtgärder.

Jämförelse görs mot acceptenskriterier för risk. Risker där spill av miljöskadliga
ämnen kan uppstå är framförallt under anläggningsskedet då kollision mellan fartyg
och anläggningsfartyg kan ske. Inför och under anläggningsskedet kommer
förberedelser göras för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att skador
uppkommer till exempel genom att säkerhetszoner runt anläggningsfartyg och
platser för vindkraftsverk upprättas.
8.1.3

Riskanalys för tredjepartsfartyg under driftskedet
Beroende av havsbottens struktur kommer kablar att läggas ner under havsbotten
eller skyddas genom utläggning av sten. Sannolikheten för att ankare eller
trålredskap ska fastna i en kabel på botten är därmed liten. Vid varje vindkraftverk
kommer dock kablar och förankringsvajrar att hänga fritt i vattenmassan vilket
medför att till exempel redskap kan fastna. En bedömning av risken för
tredjepartsfartyg
under
driftskedet
kommer
att
bedömas
i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Sannolikheten för att fartyg kolliderar med vindkraftverk bedöms som liten men de
negativa konsekvenserna blir stora om en olycka mot förmodan skulle ske.

8.2

Övriga risker
Risker kommer att identifieras i vindkraftsprojektets alla faser. Möjliga åtgärder för
att undanröja risker kommer undersökas och utvärderas. För projektet kommer en
s.k. HSSE plan (Health, Safety, Security and Environment) tas fram för att
systematiskt hantera risker. Risker utöver navigationsrisker som hittills identifierats
framgår nedan.
•

I samband med anläggning kan ej detonerad ammunition (UXO) påträffas i
form av minor, torpeder och liknande. Undersökningar kommer att
genomföras för att identifiera UXO och röja dessa om konflikt med
anläggningsarbeten uppkommer.
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•

•

Utsläpp kan ske av oljor och liknande vid anläggningsarbeten från
arbetsfartyg och under drift från vindkraftverken i form av smörjfetter och
oljor. Skyddsåtgärder för att minska riskerna finns tillgängliga.
Elektriska komponenter i verken kan medföra brandfara. System kan
installeras för att minska riskerna och konsekvenserna av en brand.

I övrigt kommer en miljö- och räddningsplan att upprättas för att hantera risker
under drift.

9.

Planerade undersökningar och utredningar
Nedan sammanfattas i korthet de fältundersökningar och utredningar som planeras.
En ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln har
parallellt påbörjats för att kunna utforska havsbotten i undersökningssyfte.

9.1

Geofysiska och geoteknisk undersökning
Syftet med de geofysiska och geotekniska undersökningarna är att ge projektet
information om förutsättningarna för anläggning av en vindkraftspark.
Undersökningarna ligger till grund för konceptval och utformning. Dessutom
kommer undersökningarna ligga till grund för utredning av förekomst av
stridsmedel (minor med mera), bedöma topografi och sedimentförhållanden på
havsbottnen samt förekomst av vrak och andra kulturmiljövärden. Vidare kommer
underlaget användas för att tolka förutsättningarna för bottenvegetation och
bottenfauna.
Geofysiska undersökningar som planeras omfattar:
•
•

•
•

Multibeam som är ett flerstrålande ekolod som ger en tredimensionell bild
av havsbotten. Även bottens hårdhet kan klassificeras.
Side scan sonar som används för att bedöma karaktären på havsbottens
ytlager samt för att detektera och bestämma positionen på föremål på
botten
Magnetometer som mäter magnetfält, kan till exempel användas för att
hitta skeppsvrak
Sub-bottom profile – som ger information om förhållandena under
havsbottens ytlager

Geotekniska undersökningar som planeras omfattar:
•
•
•

Gripprovtagning för sedimentundersökning
Spetstrycksondering, Cone Penetration Tests (CPT)
Vibrocore
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9.2

Metrologisk undersökning
Undersökningar kommer att genomföras med instrument som mäter till exempel
våghöjd, vindhastighet, strömriktning och eventuellt tidvatten. En flytande lidar (FLidar) och/eller mätmast kommer att användas för att samla in data, se 3.7.

9.3

Sedimentundersökning
En sedimentundersökning av området med avseende på föroreningar och
bottenförhållanden bedöms behöva göras. Undersökningen ger också information
om förutsättningar för bottenfauna i området.

9.4

Bottenfauna och bottenvegetation
Vindraftsområdet kommer att undersökas med avseende på förekomst av
bottenfauna.
Vindkraftområdet omfattas till största delen av den icke-fotiska zonen varför
bottenvegetation inte behöver undersökas inom området.

9.5

Fisk
För miljökonsekvensbeskrivningen behövs ett underlag för bedömning av
betydelsen av området som leklokal, uppväxtområde och uppehållsområde för fisk.
Värdebeskrivning för fisk och skaldjur görs genom en desktop-studie baserat på
fångstuppgifter och undersökningar.

9.6

Tumlare
Vindkraftområdet ligger nära ett Natura 2000-område där tumlare är en utpekad
art. Fältundersökningar av tumlarförekomst i vindkraftområdet övervägs. Dessa
kommer i så fall genomföras med hjälp av klickljudsdetektorer.

9.7

Fågel och fladdermöss
I MKB planeras att i första hand genomföra en skrivbordsstudie av fåglar och
fladdermöss baserat på tillgängligt data och kommunikation med fågelföreningar
och andra fågelexperter.

9.8

Yrkesfiske
En sammanställning av yrkesfisket planeras samt analys av VMS data för att se var
fiske i området bedrivs.

9.9

Modellering av buller
Beroende av vilken typ av fundament och anläggningsmetod som tillämpas kan
modellering av undervattensljud komma att utföras för anläggningsskedet.

9.10

Sjöfart och farleder
Utredning och trafikanalys över fartygsrörelser och riskbedömning för både
anläggnings- och driftskedet kommer att utföras.

9.11

Stridsmedel
Ett arv från första och andra världskriget är förekomsten av stridsmedel i de svenska
havsområdena. Detta är dels resultatet av utplacerade minor under krigsåren, dels

53

16 Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark - KS2021/0974-3 Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark : Samrådsunderlag Mareld med bilaga

dumpning av stridsmedel (både konventionella och kemiska) till havs under
efterkrigstiden. För att undersöka eventuell förekomst av stridsmedel, planeras
tolkning av främst geofysiska data.

9.12

Marin arkeologi
Geofysiska undersökningar planeras för marin arkeologi. Syftet är att få ett underlag
för bedömning av vindkraftsområdets betydelse avseende arkeologiska lämningar.
Hela området kommer att undersökas.
Undersökningen sker genom tolkning av geofysiska data med avseende på
kulturhistoriska lämningar. I vissa fall kan mer detaljerade undersökningar i form
av visuell verifikation behöva utföras.

9.13

Landskapsbild
Fotomontage och synbarhetsanalys inklusive animeringen av hinderbelysningen
planeras att genomföras på vissa utvalda platser.

10.

Genomförda utredningar
Nedan redogörs för utredningar/modelleringar med mera som genomförts.

10.1

Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsstudie för bästa val av plats för vindkraftsparken har genomförts och
kommer bifogas MKB.

10.2

Landskapsbild
En exempelbild för hur synliga vindkraftverken är beroende på avstånd har tagits
fram, se Bilaga.

11.

Fortsatt process

11.1

Tidplan för den planerade verksamheten
Nedan sammanfattas den preliminära tidsåtgången för vindkraftsparken under dess
livstid:
•
•
•
•

11.2

Undersökningar: 1-2 år
Anläggning: 2-3 år
Drift: minst 30 år
Avveckling: 1-2 år

Tidplan MKB-processen
I Figur 28 visas ett exempel på tidplan över den tillståndsprocess som krävs. Tiderna
för de olika tillståndsprocesserna, och deras inbördes ordning, är inte bestämda
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men figuren visar ett möjligt scenario för fortsatt processtidplan. Totalt uppskattas
hela MKB-processen ta två till tre år innan anläggningsskedet kan påbörjas.

Figur 28. Schematisk tidplan för prövningsprocessen för den planerade
vindkraftsparken.

11.3

Fortsatt samrådsprocess

11.3.1

Prövning av vindkraftspark
Inför etableringen av vindkraftsparken kommer fortsatta avstämningar att
genomföras med relevanta sakägare och myndigheter efter att det nu aktuella
avgränsningssamrådet genomförts.
Geofysiska och geotekniska undersökningar av havsbotten i vindkraftsparken
kommer att kräva tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Prövningsförfarandet
planeras påbörjas under våren 2021. Det kan komma att bli aktuellt med
geotekniska borrningar vilket sker i ett separat prövningsförfarande enligt
kontinentalsockellagen som i så fall omfattar upprättande av en MKB med
tillhörande samrådsprocess.

11.3.2

Prövning av exportkabel
I ett senare skede bedöms en prövning enligt kontinentalsockellagen av anläggning
av exportkabeln inom ekonomisk zon och territorialvatten krävas. Denna prövning
kommer sannolikt att omfatta tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken
men kan också komma att omfatta andra delar av miljöbalken beroende av var
kabeln dras iland. Inom territorialvatten kräver en exportkabel även nätkoncession
enligt ellagen.
Även här blir det aktuellt
kontinentalsockellagen.

11.3.3

med

att

söka

undersökningstillstånd

enligt

Strategi för den fortsatta processen
De samrådsunderlag som tas fram för planerade samråd kommer så långt som
möjligt att samordnas och nyttjas i tillståndsprocesserna som krävs i projektet.
Detta för att samma information ska kommuniceras om projektet men även för att
effektivisera arbetsinsatser och möjliggöra att tillståndsprocesserna samordnas i så
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stor
utsträckning
som
möjligt.
Det
innebär
också
att
den
miljökonsekvensbeskrivning som tas fram kommer att täcka in de prövningar som
genomförs parallellt, t ex prövningar enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon,
kontinentalsockellagen och miljöbalken, där så är möjligt. Genom denna
samordning blir den samlade bilden av projektet tydligare.

11.4

Samrådskrets
Hexicon har inledningsvis bedömt att följande myndigheter och organisationer ingår
i samrådskretsen:
Myndigheter
Boverket
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten

Fyrbodals Kommun Förbund
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Göteborgs kommun
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Kammarkollegiet

Orust kommun
Polismyndigheten
Post – och telestyrelsen (inkl
tillståndshavare för radio- och
teleförbindelser)
Riksantikvarieämbetet
SGI
SGU
Sjöfartsverket
SMHI

Konkurrensverket
Kungälv kommun
Kustbevakningen

Sotenäs kommun
Statens maritima och
transporthistoriska museer
Svenska Kraftnät
Tanum kommun
Tjörn kommun

Luftfartsverket

Totalförsvarets forskningsinstitut

Lysekils kommun
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Trafikverket
Transportstyrelsen

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
Naturvårdsverket

Uddevalla kommun
Öckerö kommun

Organisationer och föreningar
Föreningen Svensk Sjöfart
Greenpeace
Havs- och kustfiskarnas
producentorganisation (HKPO)
Naturskyddsföreningen
Sportfiskarna

Svenska Båtunionen
Svenska kryssarklubben
Sveriges fiskares
Producentorganisation (SFPO)
Sveriges hamnar
Sveriges ornitologiska förening

Swedish Pelagic Federation
Producentorganisation (SPFPO)
Svenska Bioenergiföreningen

Sveriges Ornitologiska Förening
Birdlife Sweden
Världsnaturfonden WWF
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Övriga

11.5

Göteborgs hamn
Havsmiljöinstitutet
Konjunkturinstitutet

Preem
SLU
Stockholms universitets
Östersjöcentrum

Kristinebergs Maritim Center
Landvetter flygplats
Lunds universitet

Umeå Universitet
World Maritime University

Anpassning under MKB-processen samt kontroll under anläggning
och drift
Vartefter samråds- och MKB-processen fortlöper, där förutsättningar för relevanta
aspekter kartläggs, framkommer en tidig analys av projektets förväntade
miljöpåverkan och även en samlad bild av dess konsekvenser. Detta ger underlag
för att anpassningar och skyddsåtgärder kan planeras och utformas successivt i
projektet.
Miljöanpassningen
som
genomförs
i
projektet
genom
miljöbedömningsprocessen kommer att beskrivas samlat i MKB-dokumentet.
Inför byggstart kommer ett kontrollprogram för anläggningsarbetet och därefter ett
för driften av havsvindparken att tas fram. Programmet kommer att utarbetas i
enlighet med vindkraftparken specifika villkor, nationella tillståndskrav och
lagstiftning. Dessutom kommer programmet att utvecklas så att anpassningar och
skyddsåtgärder belyses, kan observeras och effektiviteten av dessa tydliggörs.
Vidare kommer programmet beskriva de förebyggande åtgärder som kan
genomföras för att minimera miljöpåverkan.

11.6

Miljökonsekvensbeskrivning
Av miljöbalkens 6 kap. 35 § framgår vad en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
innehålla. De uppgifter som ska finnas med i en MKB ska ha den omfattning och
detaljeringsgrad som är rimlig med hänsyn till rådande kunskaper och
bedömningsmetoder och som behövs för att ge en samlad bedömning av de
väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra (MB
6 kap. 37 §). MKB-dokumentet föreslås sammanfattningsvis att innehålla (följande
nästa sida).
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Bilaga till Samrådsunderlag Mareld

Fotomontage som visar en möjlig anläggning från Klädesholmen. Avståndet till anläggningen är cirka 40 km.
Bilden studeras bäst på 40 cm avstånd när bilden är 18 cm hög.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-09-07
25 (28)

§ 115/2021

Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och
Danmark (Dnr KS2021/0974)
Sammanfattning
Hexicon AB planerar att anlägga vindkraftsparken Mareld med flytande fundament i
Sveriges ekonomiska zon och genomför nu samråd och vill ha synpunkter på verksamhetens
utformning och vad som särskilt bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till företaget senast 9 juli 2021 för att sedan kunna
beakta dessa i den fortsatta processen. Kommunen har fått förlängd svarstid t.o.m.
september.
Detta samrådsunderlag syftar till att ge en övergripande beskrivning av planerad verksamhet.
Samrådsunderlag ingår i processen och utgör underlag för avgränsningssamråd inför
genomförande av en specifik miljöbedömning samt upprättande av MKB enligt 6 kapitlet 28
§ miljöbalken, inför tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.
Vindkraftsparken föreslås placeras mellan fastlandet vid Lysekil och Skagen/Danmark.
Parkens avstånd till svenska fastlandet är cirka 30 km.
Vindkraftsparken Mareld planeras att ha ett hundratal verk på förankrade flytande
fundament och producera cirka 12 TWh/år.
De flytande fundament som föreslås gör att parken kan lokaliseras till djupare vatten och
därmed kan placeras längre ut från land. Det innebär enligt sökanden att de ger mindre
störningar på fågelliv och friluftsliv samt ger en betydligt mindre visuell påverkan samt att
anläggningsarbetena på botten blir betydligt mindre omfattande och medför mindre
spridning av sediment och buller på plats jämfört med bottenanlagda fundament eftersom
endast förankringar krävs. Vindkraftsverken kan förmonterats på land och därefter bogseras
ut vilket förkortar tiden för anläggningsarbetena ute i havet. Vindkraftsverken förväntas ha
en livslängd på cirka 30 år.
I stora delar av det planerade vindkraftsområdet finns ett utpekat riksintresse för yrkesfiske
och genom området sträcker sig även ett riksintresse för sjöfart samt att Försvaret har
riksintresse i närheten av området. Närheten till Natura 2000 områden för den planerade
vindkraftsparken är en viktig aspekt som behöver belysas i MKB. Konsekvenser av möjliga
effekter på bottenfauna under anläggning och drift kommer utredas och bedömas i den
kommande MKB, däremot avgränsas MKB från bottenvegetation då makroalger inte finns
inom den planerade vindkraftsparken.
Det finns även utpekade riksintressen för det rörliga friluftslivet, vilka omfattar skärgårdarna
utmed den svenska västkusten samt ett riksintresse för sjöfarten som leder genom planerad
vindkraftspark.
Strax intill den planerade vindkraftsparken ligger två MPA (Marine Protected Areas)
utpekade i OSPAR:s nätverk för att skydda och bevara arter, habitat och ekosystem i den
marina miljön.
UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING
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Det förekommer många olika sorters fisk och skaldjur i området och konsekvenser av
möjliga effekter på fisk under anläggning och drift kommer att utredas och bedömas i den
kommande MKB. Andra viktiga aspekter att belysa inkluderar påverkan på flytt- och sjöfågel
som kan passera igenom projektområdet. Undervattensbuller som eventuellt kan påverka säl
och tumlare är andra aspekter som behöver belysas.
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på havsplaner som ska ge vägledning om
hur havsområden i Sverige ska användas. Planerna syftar till att styra mot den framtida
användning som lämpar sig bäst för de olika områdena. Planerna redovisades till regeringen
i slutet av 2019 och förväntas fastställas av regeringen under 2021. För det aktuella området
anges (G) generell användning där ingen särskild användning har företräde och (n) där
särskild hänsyn ska tas till naturvärden samt prickade områden för yrkesfiske.
I Västerhavet föreslås områden för energiutvinning för att bidra till Sveriges mål om 100
procent förnybar elproduktion till år 2040.
Bedömningen är att kommunen inte har några synpunkter på den avgränsning som gjorts
avseende innehåll i kommande MKB där t.ex. fisk, tumlare, säl, relevanta flytt- och sjöfåglar,
fladdermöss samt påverkan på riksintressen m.m. ingår. Att minimera påverkan på
kustzonens attraktivitet i enlighet med den fördjupade kustzonsplanerings målsättning är
viktigt att betona och där blir det kommande arbetet med fotomontage, synbarhetsanalys
inklusive animering av hinderbelysning mycket viktigt.
Vad det går att utläsa av kartmaterial så inkräktar det föreslagna vindparksområdet på ett
område där det parallellt pågår ett avgränsningssamråd för vindpark Poseidon. Bedömningen
är därav att vindparkerna bör prövas samtidigt så att den totala påverkan kommer fram och
utreds.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och
Danmark
Bilaga Inbjudan till samråd om en planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och
Danmark
Bilaga Samrådsunderlag Mareld med bilaga
Tilläggsyrkande
Martin Högstedt (UP): Kungälvs kommun önskar, likt Tjörns med flera kommuner, ingå i
kommande arbets/referensgrupp för kommuner i den fortsatta arbetsprocessen kring
eventuell etablering av havsbaserat vindkraftsprojekt. Kungälvs kommun vill säkerställa att
Länsstyrelsens frågeställningar och synpunkter framkommer tydligt i
miljökonsekvensbeskrivningen för Vindkraft Poseidon.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och
utveckling beslutar att anta Martin Högstedts (UP) yrkande.
Omröstning begärs inte.
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Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteskrivelse lämnas som remissvar i ärendet.
2. Kungälvs kommun önskar, likt Tjörns med flera kommuner, ingå i kommande
arbets/referensgrupp för kommuner i den fortsatta arbetsprocessen kring
eventuell etablering av havsbaserat vindkraftsprojekt.
3. Kungälvs kommun vill säkerställa att Länsstyrelsens frågeställningar och
synpunkter framkommer tydligt i miljökonsekvensbeskrivningen för Vindkraft
Poseidon.
_________
Expedieras till:

För kännedom till:

mareld@hexicon.eu , märk gärna meddelandet med ”Yttrande Mareld S1”

Linda Andreasson, Fredric Norrå SoU
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Danmark (Dnr KS2021/0974)
Sammanfattning
Hexicon AB planerar att anlägga vindkraftsparken Mareld med flytande fundament i
Sveriges ekonomiska zon och genomför nu samråd och vill ha synpunkter på verksamhetens
utformning och vad som särskilt bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till företaget senast 9 juli 2021 för att sedan kunna
beakta dessa i den fortsatta processen. Kommunen har fått förlängd svarstid t.o.m.
september.
Detta samrådsunderlag syftar till att ge en övergripande beskrivning av planerad verksamhet.
Samrådsunderlag ingår i processen och utgör underlag för avgränsningssamråd inför
genomförande av en specifik miljöbedömning samt upprättande av MKB enligt 6 kapitlet 28
§ miljöbalken, inför tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.
Vindkraftsparken föreslås placeras mellan fastlandet vid Lysekil och Skagen/Danmark.
Parkens avstånd till svenska fastlandet är cirka 30 km.
Vindkraftsparken Mareld planeras att ha ett hundratal verk på förankrade flytande
fundament och producera cirka 12 TWh/år.
De flytande fundament som föreslås gör att parken kan lokaliseras till djupare vatten och
därmed kan placeras längre ut från land. Det innebär enligt sökanden att de ger mindre
störningar på fågelliv och friluftsliv samt ger en betydligt mindre visuell påverkan samt att
anläggningsarbetena på botten blir betydligt mindre omfattande och medför mindre
spridning av sediment och buller på plats jämfört med bottenanlagda fundament eftersom
endast förankringar krävs. Vindkraftsverken kan förmonterats på land och därefter bogseras
ut vilket förkortar tiden för anläggningsarbetena ute i havet. Vindkraftsverken förväntas ha
en livslängd på cirka 30 år.
I stora delar av det planerade vindkraftsområdet finns ett utpekat riksintresse för yrkesfiske
och genom området sträcker sig även ett riksintresse för sjöfart samt att Försvaret har
riksintresse i närheten av området. Närheten till Natura 2000 områden för den planerade
vindkraftsparken är en viktig aspekt som behöver belysas i MKB. Konsekvenser av möjliga
effekter på bottenfauna under anläggning och drift kommer utredas och bedömas i den
kommande MKB, däremot avgränsas MKB från bottenvegetation då makroalger inte finns
inom den planerade vindkraftsparken.
Det finns även utpekade riksintressen för det rörliga friluftslivet, vilka omfattar skärgårdarna
utmed den svenska västkusten samt ett riksintresse för sjöfarten som leder genom planerad
vindkraftspark.
Strax intill den planerade vindkraftsparken ligger två MPA (Marine Protected Areas)
utpekade i OSPAR:s nätverk för att skydda och bevara arter, habitat och ekosystem i den
marina miljön.
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Det förekommer många olika sorters fisk och skaldjur i området och konsekvenser av
möjliga effekter på fisk under anläggning och drift kommer att utredas och bedömas i den
kommande MKB. Andra viktiga aspekter att belysa inkluderar påverkan på flytt- och sjöfågel
som kan passera igenom projektområdet. Undervattensbuller som eventuellt kan påverka säl
och tumlare är andra aspekter som behöver belysas.
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på havsplaner som ska ge vägledning om
hur havsområden i Sverige ska användas. Planerna syftar till att styra mot den framtida
användning som lämpar sig bäst för de olika områdena. Planerna redovisades till regeringen
i slutet av 2019 och förväntas fastställas av regeringen under 2021. För det aktuella området
anges (G) generell användning där ingen särskild användning har företräde och (n) där
särskild hänsyn ska tas till naturvärden samt prickade områden för yrkesfiske.
I Västerhavet föreslås områden för energiutvinning för att bidra till Sveriges mål om 100
procent förnybar elproduktion till år 2040.
Bedömningen är att kommunen inte har några synpunkter på den avgränsning som gjorts
avseende innehåll i kommande MKB där t.ex. fisk, tumlare, säl, relevanta flytt- och sjöfåglar,
fladdermöss samt påverkan på riksintressen m.m. ingår. Att minimera påverkan på
kustzonens attraktivitet i enlighet med den fördjupade kustzonsplanerings målsättning är
viktigt att betona och där blir det kommande arbetet med fotomontage, synbarhetsanalys
inklusive animering av hinderbelysning mycket viktigt.
Vad det går att utläsa av kartmaterial så inkräktar det föreslagna vindparksområdet på ett
område där det parallellt pågår ett avgränsningssamråd för vindpark Poseidon. Bedömningen
är därav att vindparkerna bör prövas samtidigt så att den totala påverkan kommer fram och
utreds.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och
Danmark
Bilaga Inbjudan till samråd om en planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och
Danmark
Bilaga Samrådsunderlag Mareld med bilaga
Tilläggsyrkande
Martin Högstedt (UP): Kungälvs kommun önskar, likt Tjörns med flera kommuner, ingå i
kommande arbets/referensgrupp för kommuner i den fortsatta arbetsprocessen kring
eventuell etablering av havsbaserat vindkraftsprojekt. Kungälvs kommun vill säkerställa att
Länsstyrelsens frågeställningar och synpunkter framkommer tydligt i
miljökonsekvensbeskrivningen för Vindkraft Poseidon.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och
utveckling beslutar att anta Martin Högstedts (UP) yrkande.
Omröstning begärs inte.
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Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteskrivelse lämnas som remissvar i ärendet.
2. Kungälvs kommun önskar, likt Tjörns med flera kommuner, ingå i kommande
arbets/referensgrupp för kommuner i den fortsatta arbetsprocessen kring
eventuell etablering av havsbaserat vindkraftsprojekt.
3. Kungälvs kommun vill säkerställa att Länsstyrelsens frågeställningar och
synpunkter framkommer tydligt i miljökonsekvensbeskrivningen för Vindkraft
Poseidon.
_________
Expedieras till:

För kännedom till:

mareld@hexicon.eu , märk gärna meddelandet med ”Yttrande Mareld S1”

Linda Andreasson, Fredric Norrå SoU
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Handläggarens namn
Johanna Embretsén

9/8/2021

Svar på Utbildningsdepartementets remiss avseende en tioårig grundskola
(SOU 2021:33) (Dnr KS2021/1009-2)
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en
tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. Syftet är att
förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans
kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Även
de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
ska utökas med ett år.
Bestämmelserna gällande en tioårig grundskola, en tioårig grundsärskola, en elvaårig
specialskola och en sjuårig sameskola träder i kraft den 1 augusti 2024, och ska tillämpas på
utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2026, alltså läsåret 2026/27.
Kungälvs kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter på utredningen. Kungälvs
kommun ska svara senast den 30 september 2021.
Förvaltningen instämmer i utredningens huvudförslag om att göra grundskolan tioårig
genom att göra förskoleklassen till nya årskurs 1.
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut:
1. Tjänsteskrivelsen antas som Kungälvs kommuns remissvar till
Utbildningsdepartementet gällande ”En tioårig grundskola – Införandet av
en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan (SOU 2021:33).
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Juridisk bedömning
De planerade ändringarna innebär förändringar i skolförfattningarna, bland annat skollagen
och läroplanerna. Huvudsakligen ska dock nya årskurs 1 integreras med de bestämmelser
som i dag gäller för grundskolan. I utredningen framkommer förslag på ändringar i
relevanta författningar.

ADRESS

BILDNING OCH LÄRANDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bakgrund
Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en
tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. Syftet är att
förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans
kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Även
de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
ska utökas med ett år. Utredningen som kommunen fått möjlighet att lämna synpunkter på
är ”En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)”.
Det övergripande syftet med utredningens förslag ska enligt direktivet vara att stärka
kunskapsresultaten. Detta genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans
kursplaner inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har.
Utredningen föreslår bland annat att:







Förskoleklassen upphör som egen skolform och att grundskolan och motsvarande
skolformer utökas med ett år genom en ny första årskurs. Därmed blir grundskolan
tioårig, grundsärskolan tioårig, specialskolan elvaårig och sameskolan sjuårig.
Den garanterade undervisningstiden ska utökas med 534 timmar i grundskolan och
motsvande skolformer, vilket motsvarar tre timmar undervisning per skoldag i nya
årskurs 1.
De bestämmelser som gäller för behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1–3
ska gälla för behörighet att undervisa i grundskolans nya årskurs 1–4.
En förskollärare som har en anställning i förskoleklassen senast den 30 juni 2026 och
som enligt gällande bestämmelser är behörig att undervisa i förskoleklassen ska vara
behörig att undervisa i nya årskurs 1 i grundskolan och sameskolan under en
övergångsperiod om fem år. I grundsärskolan omfattar övergångsperioden åtta år.
Skolverket ska ges i uppdrag att i samverkan med lärosäten erbjuda den fortbildning
som ska ge förskollärare, som har minst fem års erfarenhet av arbete i förskoleklassen
eller nya årskurs 1, behörighet i årskurs 1 och 2. Utbildningen bör omfatta 30
högskolepoäng.

Verksamhetens bedömning
Lågstadiet ska utökas med en ny årskurs 1.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att förskoleklassen upphör som egen
skolform och att grundskolan och motsvarande skolformer utökas med ett år genom en ny
första årskurs. Utredningen har vägt fördelar och nackdelar där bland annat ökad
likvärdighet och förbättrade kunskapsresultat är del av skälen till förändringen.
Förvaltningen har inga ytterligare synpunkter utan instämmer i utredningens bedömning.
Behörighet, behörighetsgivande utbildning och kompetensutveckling.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget vad gäller behörighet, behörighetsgivande
utbildning och kompetensutveckling och att statsbidrag kan sökas för att täcka dessa
kostnader.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Den föreslagna förändringen har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att
ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Syftet med förslaget är att stärka
kunskapsresultaten och ge en ökad likvärdighet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till mål 4 God utbildning för alla, specifikt delmål 4.6 alla människor
ska kunna läsa, skriva och räkna. Av utredningen framgår att fokus i årskurs 1 kommer att
vara att ökad undervisning i svenska, svenska som andraspråk och matematik.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inte aktuellt, då det inte finns några politiska styrdokument med direkt koppling till
ärendet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Reformen som föreslås i utredningen påverkar framförallt barn och elever i kommunen. Ur
barnperspektivet är det positivt att det skapas förutsättningar för att alla elever ska få en
likvärdig utbildning av god kvalitet. Förvaltningen ser även fördelar med att barn endast får
en övergång mellan verksamhetsformerna istället för två som det är i dagsläget.
Ekonomisk bedömning
Utredningen uppmärksammar att förslaget kommer att innebära direkta ekonomiska
konsekvenser för kommunerna framförallt under implementeringsfasen. Kommunerna bör
därför ersättas ekonomiskt, genom ett riktat statsbidrag, i syfte att möjliggöra en
kapacitetsförstärkning samt säkerställa kvaliteten i utbildningen i lågstadiet under den tid
som reformen implementeras. Statsbidraget bör vara tidsbegränsat och möjligt för
huvudmännen att söka från höstterminen 2025 till och med utgången av 2030. Utredningen
belyser att följande moment bör ersättas genom det riktade statsbidraget:
•
•
•
•

Ökat antal undervisningstimmar i lågstadiet.
Mottagande i grundsärskola för sexåringar.
Utökad rätt till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken.
Obligatorisk överlämning av uppgifter vid övergång från förskola eller pedagogisk
omsorg till skola.
• Ytterligare utvecklingssamtal och skriftlig individuell utvecklingsplan.
I utredningen föreslås även att statsbidrag ska utgå för fortbildning som syftar till att
förskollärare ska bli behöriga att undervisa i årskurs 1 och 2 i lågstadiet. Statsbidrag ska även
utgå för fortbildning som syftar till att ge förskollärare behörighet i ett eller flera ämnen i
lågstadiet.
Förvaltningen ser positivt på att utredningen föreslår statsbidrag för att täcka de ökade
kostnaderna som reformen skulle innebära.
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Förslag till beslut
1. Tjänsteskrivelsen antas som Kungälvs kommuns remissvar till Utbildningsdepartementet
gällande ”En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33).
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Dennis Reinhold
Sektorchef Bildning och lärande

Expedieras till:

u.remissvar@regeringskansliet.se

För kännedom till:

mattias.ahlquist@regeringskansliet.se
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Till:

Bifogade filer:

Malin Ekhamre <malin.ekhamre@regeringskansliet.se>
den 1 juni 2021 12:34
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Remissmissiv En tioårig grundskola - Slutlig.pdf

Kategorier:

AMANDA

Kopia:
Ämne:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202133/

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 30 september 2021. Svaren
bör lämnas per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
mattias.ahlquist@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/02645 och remissinstansens namn
i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några
synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.
För andra r emissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss –
hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets
webbplats www.regeringen.se.

Torbjörn Malm
Ämnesråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com

Med vänlig hälsning
Malin Ekhamre
Departementssekreterare
Utbildningsdepartementet
Skolenheten
103 33 Stockholm
www.regeringen.se
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Remiss
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U2021/02645

Utbildningsdepartementet

Remiss av betänkandet En tioårig grundskola (SOU 2021:33)

Remissinstanser

Avesta kommun
Barnombudsmannen
Bollebygds kommun
Boxholms kommun
BRIS – Barnens rätt i samhället
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Elevernas riksförbund
Eslövs kommun
Essunga kommun
Falköpings kommun
Flens kommun
Folkhälsomyndigheten
Friskolornas riksförbund

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se
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Funktionsrätt Sverige
Förvaltningsrätten i Göteborg
Gagnefs kommun
Gnosjö kommun
Göteborg kommun
Hammarö kommun
Heby kommun
Hofors kommun
Härjedalens kommun
Härryda kommun
Högskolan Gävle
Högskolan Väst
Idéburna skolors riksförbund
Integritetsskyddsmyndigheten
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Justitiekanslern
Kalix kommun
Karlskrona kommun
Kungälvs kommun
Lidingö kommun
Linköpings universitet
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Luleå kommun
Lunds kommun
Lärarförbundet
Lärarförbundet Skolledare
Lärarnas Riksförbund
Malmö kommun
Malmö universitet
Mörbylånga kommun
Myndigheten för delaktighet
Norrtälje kommun
Regelrådet
Region Norrbotten
Region Stockholm
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksförbundet Hem & Skola
Robertsfors kommun
Sameskolstyrelsen
Skolväsendets överklagandenämnd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
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Stockholms kommun
Sveriges Elevråd
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Skolledarförbund
Umeå universitet
Uppsala universitet
Vaxholms kommun
Örnsköldsviks kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den
30 september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
u.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
mattias.ahlquist@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/02645
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Torbjörn Malm
Ämnesråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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8/31/2021

Remisssvar - förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och
naturtyper (Dnr KS2021/1013–2)
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning för att underlätta bedömningen
av om en miljökvalitetsnorm kan fastställas eller justeras i de ytvattenförekomster som är,
utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område. Det som styr om en miljökvalitetsnorm
kan fastställas eller om den behöver justeras är om de mål som följer av Natura 2000lagstiftningen uppfylls.
Vägledningens målgrupp är framför allt vattenmyndigheterna samt länsstyrelsernas
beredningssekretariat som tar fram underlagen till besluten. Även handläggare på
länsstyrelserna som utformar bevarandeplaner och handlägger områdesskydd kopplat till
Natura 2000-lagstiftningen berörs liksom prövnings- och tillsynsmyndigheter,
samhällsplanerare och verksamhetsutövare. Detta eftersom miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram ska ligga till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda
verksamheter.
Kungälvs kommun har inga synpunkter på innehållet i förslaget till vägledning. Förslaget
utgör en bra och tydlig genomgång av rättsliga frågor. Det visar också tydligt och
pedagogiskt hur metoden ska användas för arbetet med att fastställa miljökvalitetsnormer i
de ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område.
Metoden beskriver de bedömningar som ska visa om och vilka särskilda krav som finns och
hur de bör hanteras när miljökvalitetsnormer ska fastställas. Vägledningen bedöms som ett
positivt verktyg i bidraget till att uppnå en gynnsam bevarandestatus på både naturtyper och
arter enligt art och habitatdirektivet.

Juridisk bedömning
Vägledningen beskriver främst tillämpningen av
 3 kap. 2 § och 4 kap. 5–6 §§ i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS
2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer,
 8 och 9 §§ i Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om
kartläggning och analys.
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Bakgrund
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en ny vägledning. Vägledningen innehåller en
metod med syfte att kortfattat beskriva de olika steg och bedömningar som
vattenmyndigheten behöver utföra inför att miljökvalitetsnormer för vatten ska bestämmas
för de ytvattenförekomster som är, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område.
Syftet med metoden är att uppnå en mer enhetlig och systematisk arbetsgång för de
bedömningar som vattenmyndigheten behöver göra för att identifiera vilka särskilda krav
som behöver ställas avseende en enskild parameter eller kvalitetsfaktor med anledning av det
skyddade området, innan de fastställer miljökvalitetsnormerna.
Metoden är en integrerad del i vattenmyndigheternas övriga vattenförvaltningsarbete och
framtagande av underlag som behövs för att bland annat fastställa miljökvalitetsnormer.
En viktig del av vägledningen är att underlätta bedömningen av de ekologiska behoven och
de bevarandemål som finns beskrivna i bevarandeplanerna. Bevarandemålen kan ge upphov
till särskilda krav som ska omhändertas när miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsten
fastställs och förslag på åtgärder utformas.
Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som beslutar om
miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram samt länsstyrelsernas
beredningssekretariat som tar fram underlagen till besluten.
En annan viktig målgrupp för denna vägledning, är de handläggare på länsstyrelserna som
utformar bevarandeplaner och handlägger områdesskydd kopplat till Natura 2000lagstiftningen. De kan behöva stödja vattenmyndigheterna i tolkningen av de ekologiska
behoven och i beskrivningen av de särskilda kraven som ska införlivas i
miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsterna.
Även prövnings- och tillsynsmyndigheter, samhällsplanerare och verksamhetsutövare kan ha
användning av vägledningen. Detta eftersom miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ska
ligga till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda verksamheter.
Vattenmyndigheten ska föra ett register enligt 3 kap. 2 § i vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) över ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000område. När vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer för sådana
ytvattenförekomster ska de göra det på ett sådant sätt att de mål som följer av Natura 2000lagstiftningen uppfylls. Vattenmyndigheten ska enligt 3 kap. 2 § HVMFS 2019:25 bedöma
om bestämmelserna för det skyddade området ställer särskilda krav avseende en enskild
parameter eller kvalitetsfaktor. Vattenmyndigheten ska sedan fastställa miljökvalitetsnormen
så att det framgår vilken kvalitetsfaktor eller parameter för ekologisk status alternativt
potential som är justerad med anledning av de krav som följer av det skyddade området.
Detta framgår av 4 kap. 6 § HVMFS 2019:25. Vissa, för vilka vattenmyndigheten ska föra ett
De särskilda kraven framkommer efter en bedömning av de ekologiska behoven och
bevarandemålen för de arter och naturtyper som beskrivs i länsstyrelsernas bevarandeplaner
för Natura 2000-områdena.2
De ekologiska behoven är ofta krav på viss ekologisk kvalitet, kvalitet på strukturer,
funktioner och processer i vattenmiljön. I de fall kraven på ekologisk kvalitet helt eller delvis
fångas upp av de biologiska, fysikalisk-kemiska respektive hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna och de enskilda ingående parametrarna i befintliga bedömningsgrunder,
kan de särskilda kraven omhändertas när miljökvalitetsnormer fastställs enligt HVMFS
2019:25.
Särskilda krav kan leda till justering av en kvalitetsfaktor som ingår i ekologisk status
respektive potential. Med justering av kvalitetsfaktor avses även justering på parameternivå.
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En justering på parameternivå är det som Havs- och vattenmyndigheten ser som
eftersträvansvärt. Justeringar på parameternivå möjliggör att arters och naturtypers
ekologiska behov kan tas omhand utan att detta medför exempelvis höjning av en hel
kvalitetsfaktor.
En justering av en parameter eller kvalitetsfaktor ställer relativt höga krav på kunskap om de
ekologiska behoven hos arterna och naturtyperna som ska skyddas i ytvattenförekomsterna
samt om känsligheten hos de arter och naturtyper för den påverkan som fastställts i
ytvattenförekomsten.
Vattenmyndigheten ska fatta beslut om undantag när kriterierna i 4 kap. 9 § (förlängd
tidsfrist) respektive 4 kap. 10 § (mindre strängt krav) vattenförvaltningsförordningen är
uppfyllda.
Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen får inte tillämpas så att de särskilda kraven
med anledning av Natura 2000-områdena åsidosätts. Tillämpningen av undantag får inte
heller permanent hindra eller äventyra uppfyllandet av kvalitetskraven för andra
ytvattenförekomster inom vattendistriktet, enligt 4 kap. 16 § vattenförvaltningsförordningen.
Verksamhetens bedömning
Förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i
överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper utgör en bra och heltäckande
genomgång av både metoder och rättsliga frågor. Metoden i kapitel 3 är tydlig och
pedagogisk och visar en stegvis arbetsgång för arbetet med att fastställa miljökvalitesnormer i
de ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura-2000 område.
Flödesschemat leder tydligt fram till om miljökvalitesnormen ska fastställas eller behöver
justeras. Metoden visar även tydligt vilket ansvar och arbete som åligger dels länsstyrelsen
och dels vattenmyndigheten.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange kvalitetskrav som
vattnet ska uppnå vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå
normen god status eller god potential och att status inte får försämras.
Arter och livsmiljöer inom områden som ingår i Natura 2000-nätverket ska ha ett särskilt
skydd. I sådana områden är målet att säkerställa att en gynnsam bevarandestatus uppnås för
de arter eller livsmiljöer som omfattas av skyddet. Detta regleras av art- och habitatdirektivet
(92/43/EG) och fågeldirektivet (09/147/EG) som i Sverige har genomförts som
bestämmelser om områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken.
För vattenförekomster som helt eller delvis ingår i Natura 2000-områden enligt 7 kap. 27 §
miljöbalken ska alltså gynnsam bevarandestatus uppnås. I 16 och 17 §§
områdesskyddsförordningen SFS 1998:1252 finns det övergripande beskrivningar av vad
kvalitetskravet innebär. De mer specifika kraven för att nå gynnsam bevarandestatus i ett
Natura 2000-område framgår av den bevarandeplan och/eller skötselplan som ska upprättas
för sådana områden.
I de fall där det finns en konflikt mellan kraven för att uppnå gynnsam bevarandestatus för
ett Natura 2000-område och för att uppnå god ekologisk status eller potential i en
vattenförekomst, går de krav som gäller för att uppnå gynnsam bevarandestatus före. Dessa
krav får generellt sett anses utgöra strängare krav än de allmänna kraven på god status
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eftersom de tar sikte på de särskilda förhållanden som behöver råda i vattenförekomsten för
att nå syftet med skyddet i just det aktuella området.
Det är myndigheter och kommuner som är skyldiga att vidta de åtgärder som är fastställda i
åtgärdsprogrammet (5 kap. 8 § miljöbalken) i de vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god status. Vägledningen riktar sig framförallt till
vattenmyndigheterna och länsstyrelsen men blir även ett viktigt underlag för kommunens
tillsyns- och prövningsenhet samt samhällsplanering men även för kommunens
verksamhetsutövare eftersom miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ska ligga till grund
för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda verksamheter.
Vägledningen berör därmed kommunstyrelsens resultatmål ”att minska utsläpp till luft och
vattendrag” samt kommunfullmäktiges strategiska mål ”en ökad samordning mellan
infrastruktur och byggnation i hela kommunen”
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
De mål enligt Agenda 2030 som berörs är bland annat:
14 Hav och marina resurser:
-Delmål 14.2 Skydda och återställ ekosystem
15 Ekosystem och biologisk mångfald:
-Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem
på land och i sötvatten
-Delmål 15.5 Skydda den biologisk mångfalden och naturliga livsmiljöer
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ej relevant.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Vi medborgarna är alla beroende av friska och välmående ekosystem för vår överlevnad,
varför miljökvalitetsnormer för ytvatten har en stor betydelse för att säkra detta.
Vägledningen skapar därför en säker metodisk handläggning av ärenden som berör
miljökvalitesnormer i de ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett
Natura-2000 område.
Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som beslutar om
miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram samt länsstyrelsernas
beredningssekretariat som tar fram underlagen till besluten.
En annan viktig målgrupp för denna vägledning, är de handläggare på länsstyrelserna som
utformar bevarandeplaner och handlägger områdesskydd kopplat till Natura 2000lagstiftningen.
De kan behöva stödja vattenmyndigheterna i tolkningen av de ekologiska behoven och i
beskrivningen av de särskilda kraven som ska införlivas i miljökvalitetsnormerna för
ytvattenförekomsterna.
Även prövnings- och tillsynsmyndigheter, samhällsplanerare och verksamhetsutövare kan ha
användning av vägledningen. Detta eftersom miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ska
ligga till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda verksamheter.
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Ekonomisk bedömning
Ej relevant.
Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun har inga synpunkter på innehållet i remissförslag till
vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i
överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och
myndighet

Expedieras till:

havochvatten@havochvatten.se
(Skickas i Wordformat. Ange diarienummer 3531-19 i e postmeddelandets ärendemening.)
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§ 108/2021

Remissvar - förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och
naturtyper (Dnr KS2021/1013)
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning för att underlätta bedömningen
av om en miljökvalitetsnorm kan fastställas eller justeras i de ytvattenförekomster som är,
utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område. Det som styr om en miljökvalitetsnorm
kan fastställas eller om den behöver justeras är om de mål som följer av Natura 2000lagstiftningen uppfylls.
Vägledningens målgrupp är framför allt vattenmyndigheterna samt länsstyrelsernas
beredningssekretariat som tar fram underlagen till besluten. Även handläggare på
länsstyrelserna som utformar bevarandeplaner och handlägger områdesskydd kopplat till
Natura 2000-lagstiftningen berörs liksom prövnings- och tillsynsmyndigheter,
samhällsplanerare och verksamhetsutövare. Detta eftersom miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram ska ligga till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda
verksamheter.
Kungälvs kommun har inga synpunkter på innehållet i förslaget till vägledning. Förslaget
utgör en bra och tydlig genomgång av rättsliga frågor. Det visar också tydligt och
pedagogiskt hur metoden ska användas för arbetet med att fastställa miljökvalitetsnormer i
de ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område.
Metoden beskriver de bedömningar som ska visa om och vilka särskilda krav som finns och
hur de bör hanteras när miljökvalitetsnormer ska fastställas. Vägledningen bedöms som ett
positivt verktyg i bidraget till att uppnå en gynnsam bevarandestatus på både naturtyper och
arter enligt art och habitatdirektivet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar - förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kungälvs kommun har inga synpunkter på innehållet i remissförslag till
vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i
överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper.
__________
Expedieras till:

havochvatten@havochvatten.se
(Skickas i Wordformat. Ange diarienummer 3531-19 i e postmeddelandets ärendemening.)

För kännedom till:

anna.dahlen@kungalv.se
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§ 108/2021

Remissvar - förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och
naturtyper (Dnr KS2021/1013)
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning för att underlätta bedömningen
av om en miljökvalitetsnorm kan fastställas eller justeras i de ytvattenförekomster som är,
utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område. Det som styr om en miljökvalitetsnorm
kan fastställas eller om den behöver justeras är om de mål som följer av Natura 2000lagstiftningen uppfylls.
Vägledningens målgrupp är framför allt vattenmyndigheterna samt länsstyrelsernas
beredningssekretariat som tar fram underlagen till besluten. Även handläggare på
länsstyrelserna som utformar bevarandeplaner och handlägger områdesskydd kopplat till
Natura 2000-lagstiftningen berörs liksom prövnings- och tillsynsmyndigheter,
samhällsplanerare och verksamhetsutövare. Detta eftersom miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram ska ligga till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda
verksamheter.
Kungälvs kommun har inga synpunkter på innehållet i förslaget till vägledning. Förslaget
utgör en bra och tydlig genomgång av rättsliga frågor. Det visar också tydligt och
pedagogiskt hur metoden ska användas för arbetet med att fastställa miljökvalitetsnormer i
de ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område.
Metoden beskriver de bedömningar som ska visa om och vilka särskilda krav som finns och
hur de bör hanteras när miljökvalitetsnormer ska fastställas. Vägledningen bedöms som ett
positivt verktyg i bidraget till att uppnå en gynnsam bevarandestatus på både naturtyper och
arter enligt art och habitatdirektivet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar - förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kungälvs kommun har inga synpunkter på innehållet i remissförslag till
vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i
överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper.
__________
Expedieras till:

havochvatten@havochvatten.se
(Skickas i Wordformat. Ange diarienummer 3531-19 i e postmeddelandets ärendemening.)

För kännedom till:
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Delfinansiering Samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023 (Dnr
KS2021/1340-2)
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns
Kommun, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen. Syftet är att uppnå en effektiv
resursanvändning med insatser för personer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra
förvärvsarbete.
Samordningsförbundet Älv och Kust äskar utökade medel för år 2022-2023.
Verksamhetens bedömning är att innan beslut kan fattas bör det ske förtydligande kring de
statliga aktörernas lokala engagemang. Bedömningen är även att invänta resultaten från den
effektutvärdering som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för närvarande genomför.
Förslag till beslut:
Samordningsförbundet Älv och Kust äskande om utökade medel 2022-2023 avslås.
Juridisk bedömning
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns
Kommun, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen.
Bakgrund
Enligt förbundsordningen har Samordningsförbundet Älv & Kust i uppdrag att utifrån sitt
geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Syftet är
att underlätta och förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov
av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målet är att uppnå en effektiv resursanvändning med
insatser för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt att den
enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

ADRESS

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Under hösten 2018 reviderade Försäkringskassan sina riktlinjer för medarbetare i insatser.
Revideringen innebar en snävare tolkning av vad Försäkringskassans medarbetare kan bidra
med i insatser finansierade av samordningsförbunden. Under 2019 har Arbetsförmedlingens
förmåga att agera på lokal nivå kraftigt reducerats. Reformeringen av Arbetsförmedlingen
riskerar att få stora konsekvenser för den finansiella samordningen som bygger på insatser
och att medarbetare medverkar i dessa på lokal nivå. (Dnr SKR 20/00029)
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tecknat en gemensam viljeförklaring för
samverkan genom samordningsförbund. Enligt viljeförklaringen ska Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan fortsätta att stärka och utveckla sina medlemsroller i samordningsförbunden, med syfte att potentialen som finns i lagen om finansiell samordning nyttjas
fullt ut. (Dnr FK 2021/006446)
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) utvärderar för närvarande samordningsförbundens
organisering och verksamhet. Två av tre rapporter har presenterats. Den sista rapporten, som
effektutvärdering av samordningsförbundets individuella insatser, presenteras under 2022.
Årligen före den 30 november ska Samordningsförbundet Älv & Kust fastställa budget.
Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Skrivelse har
inkommit till Kungälvs kommun kring behovet av att justera befintlig budgetram.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV) avser inte att hantera äskandet av utökning av
resurser för Samordningsförbundet Älv och Kust.
Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning är att innan beslut kan fattas om utökat bidrag till
Samordningsförbundet Älv & Kust, bör det ske förtydligande kring de statliga aktörernas
lokala engagemang. Bedömningen är även att invänta resultaten från den effektutvärdering
som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för närvarande genomför.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet ska bedömas utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål:
 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står
längst från arbetsmarknaden.
Ärendet ska även bedömas utifrån kommunstyrelsens resultatmål:
 Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år
 100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan
aktivitet
 Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Samordningsförbundet Älv & Kust har sin verksamhetsplan 2021 identifierat målområden
där förbundets verksamhet bidrar till en ökad hållbarhet.
 Mål 1. Ingen fattigdom
 Mål 3. God hälsa och välbefinnande
 Mål 8. Jämställdhet


Mål 10. Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Utifrån politiska styrdokument ska ärendet bedömas utifrån program Social hållbarhet –
ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) samt delmålet i social översiktsplan (Dnr
KS2019/1500):
 Via samordnade rehabiliteringsinsatser skapa förutsättningar till egen försörjning och
effektiv resursanvändning mellan olika myndigheter.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Målgrupp för samordningsförbundens verksamhet är personer med medicinska, psykiska,
sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem som behöver stöd från flera samhällsinstanser.
Dessa personer står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och är vanligen beroende av offentlig
försörjning. Genom samordnade rehabiliterande insatser ska de kunna återfå eller förbättra
sin arbetsförmåga, och i förlängningen kunna försörja sig själva.
Med stöd av FoU i Väst har förbundet sammanställt ett statistikunderlag. Förbundets
samlade analys är att målgruppens behov av samordning och aktivering kommer att öka.
Ekonomisk bedömning
Formen för årlig finansiering är beslutad via förbundsordningen. Försäkringskassan bidrar
med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel samt kommunerna Ale,
Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med en fjärdedel tillsammans.
Overheadkostnaderna fördelas lika mellan kommunerna. Resterande del fördelas utifrån
kommunernas invånarantal. Under innevarande år delfinansierar Kungälvs kommun
Samordningsförbundet Älv & Kust med 710 tkr. Förslag till justering skulle innebära ett
utökat anslag till:
 881 tkr för år 2022, vilket innebär en utökad ram med 171 tkr.
 968 tkr för år 2023, vilket innebär utökad ram med 258 tkr.
Förslag till beslut
Samordningsförbundet Älv och Kust äskande om utökade medel 2022-2023 avslås.

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och Stöd

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv & Kust
Samordningsförbundet Älv och Kust (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av lagen
(2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns
Kommun, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen.

1§ Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet Älv och Kust.

2§ Förbundets säte
Förbundets säte är Kungälvs kommun.

3§ Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra
Götalandsregionen, samt kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

4§ Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Syftet att underlätta och förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet ska sträva efter en effektiv
användning av gemensamma resurser.

5§ Styrelsen
Förbundet ska ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och sju ersättare. Varje samverkande part utser vardera
en ledamot och en ersättare. Kommunerna utser en styrelseledamot och fyra ersättare, en från
varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande enligt rullande
schema för den tid som styrelsen bestämmer. Kommunernas representant följer ett års
mandatperiod.
Ledamöter och ersättare väljs för tiden från och med den 1 april 2019 till och med den 31
mars 2023. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april
året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften (tre) av ledamöterna är tjänstgörande. Vid
lika röstetal har ordförande utslagsröst.

6§ Uppgifter och beslutanderätt.
Förbundet har till uppgift att:
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust
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3.
4.
5.
6.

finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Samordningsförbundet får inte besluta om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande tjänster som är
avsedda för enskilda.
Förbundet får inte svara för offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda.

7§ Personal
Förbundsstyrelsen ska utse en förbundschef som ska leda arbetet inom förbundet enligt
styrelsens anvisningar. Förbundschef lånas in från någon av Samordningsförbundets
medlemmar.
Styrelsen har därutöver rätt att utse personal som erfordras för att utföra administrativa
uppgifter.

8§ Initiativrätt
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive
huvudmans beslutsordning.

9§ Samråd
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter

10§ Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den officiella
anslagstavlan hos respektive kommun, Västra Götalandsregionen och Samordningsförbundet.

11§ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader.
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.
Fördelningen ska därvid vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,
Västra Götalandsregionen med en fjärdedel samt kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö med en fjärdedel tillsammans.

12§ Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen ska upprätta en delårsrapport per år med helårsprognos för verksamheten
och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till
medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga
krediter för verksamheten.

13§ Budget
Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust
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Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de
tre kommande åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten skall
åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.
Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

14§ Revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor.
Västra Götalandsregionen utser en revisor och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö utser efter samråd en gemensam revisor.
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1 210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelseledamöter och ersättare enligt 5 § i
denna förbundsordning.
För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid.
Försäkringskassan förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid
till annan avser.
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1 210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser.
.

15 § Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är
därvid tre år.
Vid en parts utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden
regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan
återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt § 16.

16§ Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan
huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
som redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande
tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgivits
medlemmarna.

Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust
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17§ Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18§ Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare
och revisorer ska följa Västra Götalandsregionens principer. Den revisor som utses av
Försäkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser.
Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med fyra respektive tre procent av fast
månadsersättning för heltidsarvoderat regionråd.
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen
(2003: 1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet.

19§ Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Kungälvs Kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20§ Ändringar i förbundsordningen
Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar det vill säga
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Ale,
Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Samordningsförbundet Älv & Kust bildades 2018-01-01.

Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust
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Tillsammans skapar vi möjligheter!

Verksamhetsplan
2021
med budget för 2021-2023
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Verksamhetsplan 2021
- med budget för 2021-2023

Samordningsförbundet Älv & Kust
Samordningsförbundet Älv & Kust bildades den 1 januari 2018 i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet är en sammanslagning av Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn som bildades 1 april 2008 samt Samordningsförbundet Öckerö som bildades 1 januari 2016.
Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning med insatser för personer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Målgruppen som förbundet möter är individer som oftast tagit del av insatser från förbundets
respektive medlemmar under lång tid. I propositionen 2002/03:132 konstaterades att det finns ett
stort behov av att samordna rehabiliteringsinsatser. Totalt bedömdes behovet av samordnade
rehabiliteringsinsatser till 5% av befolkningen i förvärvsaktiv ålder. Samordningsförbundet Älv & Kust
är en del i att möta detta behov.
Under 2018 tog förbundet fram en vision – Tillsammans skapar vi möjligheter. Ledorden för
verksamheten är, initiera, samordna, utvärdera/följa upp, och analysera. Samordnade insatser
bedrivs på flera olika sätt och på många olika arenor. Finansiell samordning ersätter inte dessa
samarbeten, istället arbetar förbundet med att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete.
Förbundets verksamhet delas in i tre områden, samarbete, samverkan och samordning. Områdena
tar sin utgångspunkt i skriften ”Samverkan för bättre välfärd” skriven av Ola Andersson och utgiven
av SKL 2007. Områdena konkretiseras nedan.

Samordnat stöd riktat till individ - Samarbete
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och
samordnade insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en
komplex livssituation med många aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en
eller flera av förbundets medlemmar.
För att komma vidare i en planering för individen behöver myndigheter samordna sin bedömning av
vilka alternativ som står till buds. Utgångspunkten är individens situation men kräver ofta en
gemensam bild av vilket ansvar och insats respektive medlem kan bidra med för att ge fortsatt stöd
till en individ. Den samordnade bedömningen ligger till grund för planering av stöd riktat till
individen.
I planeringen av individens rehabilitering sker det med individens aktiva medverkan. Förbundet
arbetar ständigt med metoder i syfte att stärka den enskilde individens egenmakt i sin rehabilitering
och livssituation.
Förbundets insatser till individer riktar sig till stöd där medlemmarnas möjligheter uttömts.
Insatserna lägger fokus på att stärka psykisk och fysisk hälsa och aktivt driva en process tillsammans
med individen i riktning mot förvärvsarbete.
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Ledning, styrning och koordinering - Samverkan
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en
ledning och styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan
medlemmarna på organisatorisk nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete
inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov av samordnat stöd till individer är och kan vara
aktuellt.

Resursfördelning och strategiskt arbete - Samordning
Samhällets krav och individens behov styr fördelning av resurser. Samordningsförbundets uppgift är
att bedöma hur de gemensamma resurserna gör bäst nytta för individen och samhället. Resurserna
fördelas till de insatser som främjar ett samordnat stöd till individer.

Agenda 2030
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Syftet är att uppnå en socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Samordningsförbundet Älv & Kust har identifierat de
områden där förbundets verksamhet bidrar till en ökad hållbarhet.

Ingen fattigdom
Förbundets insatser ökar fler människors möjlighet att få en inkomst och bidrar till att
bryta långvarigt bidragsberoende. Förbundet ökar individens möjlighet att få en
grundläggande utbildning och/eller komma i arbete. Insatserna strävar mot att ge
deltagarna lika rätt och möjlighet till rehabilitering som leder till ökad makt att forma
sina liv.
God hälsa och välbefinnande
Förbundet arbetar för att minska skillnader i möjligheter att nå god hälsa. Insatser
planeras och genomförs för att stödja fysisk, mental och kreativ utveckling. Stödet ska
vara tillgängligt både geografiskt och för olika grupper. Förbundets insatser och
aktiviteter bygger på delaktighet och inflytande för deltagaren
Jämställdhet
Förbundet utgår från att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv. Uppföljning ska belysa utfall uppdelat mellan kvinnor och män.
Förbundet arbetar med ökad medvetenhet, kompetensutveckling och
metodutveckling. Insikter sprids till förbundets medlemmar och utvecklar mötet
mellan handläggare och individ.
Minskad ojämlikhet
Förbundets insatser ska vara tillgängliga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation,
sexuell läggning och ålder. Förbundets arbete är inkluderande och ger fler människor
möjlighet att nå utbildning och/eller arbete.
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Organisation
Styrelse
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter och sju ersättare.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen har vardera en ordinarie plats
i styrelsen samt en ersättare. Kommunerna har gemensamt en ordinarie plats i styrelsen och fyra
ersättare. De fem kommunerna roterar årligen på den ordinarie platsen i styrelsen.
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande och de utgör förbundets presidium.
Presidiet utses ett år i taget. Nytt presidium tillträder 1 april.

Kansli
Styrelsen har för sin förvaltning en förbundschef och en biträdande förbundschef. Kansliets uppdrag
är att leda och driva förbundet utifrån fastställda mål och riktlinjer. Förbundet köper tjänster för
ekonomi- och lönehantering.

Lokala ledningsgrupper

För att leda och styra i samverkan har parterna inrättat lokala ledningsgrupper (LLG). Stenungsund
och Tjörn har bildat ett gemensamt LLG likaså har Ale och Kungälv gjort. Öckerö har ett eget LLG. LLG
består av chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och vård.
I LLG finns chefer/motsvarande från respektive part. Målet för de lokala ledningsgrupperna är att
genom en samordnad ledning och styrning ge förutsättningar för ett samordnat stöd till de individer
som är i behov av det. Det sker genom att:





Organisera samverkan
Stödja samarbeten mellan parternas handläggare
Identifiera och röja hinder i samverkan
Genomföra beslutade insatser från Samordningsförbundet

Handläggarteam

En individ i behov av samordnat stöd har det på olika nivåer, en samordnad bedömning, en
samordnad planering eller en samordnad insats. Ett handläggarteam har till uppgift förbereda en
samordnad bedömning som stöd i den vidare planeringen för individen. I handläggarteamen lyfts
individens situation i förhållande till respektive myndighets uppdrag och ansvar upp.
I ett handläggarteam deltar handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun
(arbetsmarknadsenhet och socialtjänst), vård (vårdcentral och psykiatri) samt personal från
Samordningsförbundet.
Det finns tre handläggarteam. De speglar organisatoriskt de lokala ledningsgrupperna, ett för
Ale/Kungälv, ett för Stenungsund/Tjörn och ett för Öckerö.
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Under 2020 har en dialog om handläggarteamens arbetssätt förts. Försäkringskassan har meddelat
att deras deltagande från 2021 upphör. Handläggarteamens arbetssätt och funktion under 2021 är
oklar.

Verksamhet

Verksamhetsidén med samordningsförbund är att möta individer i en komplex situation och att
mötas mellan samverkande parter. Verksamheten innebär många fysiska möten mellan människor.
Sedan mars 2020 har vi alla fått möta en ny verklighet genom pandemin, Covid -19. Pandemin har
ställt krav på verksamheten att minska fysiska möten för att begränsa risken för smittspridning.
Under 2020 har verksamheten arbetat med att minska fysiska möten. Beroende på
Folkhälsomyndighetens riktlinjer har fysiska möten varierat i omfattning. För att möta kravet på
social distansering har verksamheten anpassats med arbete hemifrån för personal, digitala möten,
utomhusmöten och vid vissa möten bokat större lokal i syfte att upprätthålla avstånd mellan
deltagare. Utöver anpassningar i metoder att mötas så har isolering hos vissa deltagare kunnat
identifieras. Förbundet har också, i den utsträckning det varit möjligt, ställt om fysiska grupper och
aktiviteter till digitala för att möjliggöra att deltagarnas processer fortsätter framåt.
Förutsättningarna för verksamheten påverkas i stor utsträckning av pandemin. I vilken omfattning
pandemin kommer att påverka under 2021 kan i nuläget inte förutses. Pandemins utveckling kan
komma att innebära förändringar och anpassningar av förbundets verksamhetsplanering löpande
under året.

Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och
samordnade insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en
komplex livssituation med många aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en
eller flera av förbundets medlemmar.
Förbundet prioriterar stöd till individer som främjar hälsa. Insatserna ska vara för de som står långt
ifrån arbetsmarknaden och är i behov av ett stöd som möter individen där hen befinner sig.
Insatserna ska för dessa individer upplevas som tillgängliga. Avgränsning och prioritering görs till de
individer som bedöms ha en lång väg till arbete där samverkande myndigheters insatser var för sig
bedöms otillräckliga. Inom målgruppen lyfts särskilt unga vuxna 18-29 år. Tillgång till insats tar också
hänsyn till lokala behov och tidigare fördelning.

Samverkansteamet

Samverkansteamet är en samordnad insats som finansieras, organiseras, drivs och genomförs av
förbundet. Teamet har till uppgift att arbeta med individer som varit i kontakt med flera myndigheter
utan att nå framgång i sin väg mot arbete.
I syfte att förbereda en samordnad bedömning av vilka insatser en individ är i behov av förs en dialog
i handläggarteamen. I handläggarteamen lyfts individens situation i förhållande till respektive
myndighets uppdrag och ansvar upp.
Under perioden april 2019 till mars 2022 ingår Samverkansteamet i det ESF finansierade projektet
Respondere som delprojekt Conviere. Det innebär att Samverkansteamets arbete utvecklas till att
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möta individer med aktivitetsersättning, individer som fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning
eller individer som bedöms kunna få aktivitetsersättning men ännu inte beviljats. Inom ramen för
projektet har Samverkansteamet stärkts med 2,5 tjänst. Utöver personalförstärkning har teamet tagit
del av kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att öka deltagarnas involvering i den egna
rehabilitering.
Mål
Målsättningen för de individer som blir deltagare i Samverkansteamet är att rundgång mellan
myndigheter ska upphöra, att individen ska befinna sig i ett socialt sammanhang och komma i egen
försörjning. Individens förmåga att bära och hantera sin egen livssituation ska öka.
För samverkansteamet ska dessa indikatorer följas upp





Volym - beräknas till 120 unika deltagare per år.
Tid i insats - i snitt beräknas tid i insats till 12 månader
Fördelning män och kvinnor - fördelningen mellan män och kvinnor förväntas hålla sig inom 60/40
fördelning. Dock med en viss övervikt till kvinnor då ohälsan totalt i samhället är högre hos
kvinnor.
Arbete/studier, aktivt arbetssökande, fortsatt rehabilitering. Resultat till arbete/studier förväntas
vara ca 25%, aktivt arbetssökande ca 20%, fortsatt rehabilitering ca 40%. 15% förväntas i
begränsad omfattning ha tagit vidare steg i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Indikatorerna på
resultatet utgår från resultat tidigare år och den målgrupp som samverkanteamet möter.

Resurser
Samverkansteamet planeras under 2021 bestå av sex rehabvägledare, en arbetsgivaransvarig, en
arbetsterapeut, en hälsoutvecklare och en samordnare. Huvudsaklig lokal för verksamheten finns i
Kungälv. I övriga kommuner hyrs kontorsrum för en ökad tillgänglighet. För övriga kostnader finns
kontorsmaterial, personalutveckling mm.
Ekonomisk ram: Totalt 6 892 tkr, varav finansiering genom ESF 1 292 tkr

Hälsa och livsstil

Att ha befunnit sig länge från arbetsmarknaden innebär i många fall att man hamnat i passivitet.
Hälsa och livsstil syftar till att aktivera individer på olika sätt för att bryta isolering, och
uppmärksamma sin egen hälsa.
Aktiviteter som planeras under 2021 är:







Aktiv, träning på gym - Individer i målgruppen erbjuds gym 2 ggr/veckan under en 8
veckorsperiod. Träningen leds av en personlig tränare. Samarbeten finns med gym i Ale, Kungälv,
Öckerö och Stenungsund.
Yoga - Individer ur målgruppen erbjuds att delta i Yoga 1 ggr/veckan under en 8 veckorsperiod
Retreat - Program med inslag av exempelvis meditation, yoga, andningsövningar och avslappning.
Riktar sig i första hand till deltagare i Samverkansteamet.
Gruppaktiviteter - Personalen anordnar egna gruppaktiviteter för deltagare. Det kan vara
Hälsoskola, Acceptens Commitment Therapy (ACT) som är en terapiform i grupp,
samhällsorientering, vägledning mot arbetsliv eller någon annan insats i grupp. Insatserna styrs av
identifierade behov hos deltagare i samverkanteamet, tillgänglig kompetens och utrymme att
genomföra dem. Riktar sig i första hand till deltagare i Samverkansteamet.
Hälsosamtal - Individ erbjuds ett hälsosamtal i syfte att identifiera individuella behov och
möjligheter för individen att främja sin egen hälsa. Riktar sig i första hand till deltagare i
Samverkansteamet.
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Målgrupp
Insatser inom hälsa och livsstil riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos de
samverkande parterna. Individerna ska pga frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av
ett initialt hälsofrämjande stöd för ökad motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad
rehabilitering.
Mål
Målet är att öka aktivitets- och funktionsförmågan för deltagaren och att individen blir fortsatt
motiverad till fysisk aktivitet. Genom förbättrad hälsa bedöms individen stärkas i sin motivation att
påbörja eller fortsätta en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering.
För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Deltar i Samverkansteamet eller ej

Resurser
Förbundets personal involveras i olika grad kring insatser för att främja individers hälsa. Arbetet
handlar om planera, organisera och genomföra aktiviteter för deltagare. Flera insatser involverar köp
av professionella tjänster.
Ekonomiska ram: Totalt 700 tkr för området Hälsa och livsstil.

Skapande inspirerande aktiviteter (SIA)

Samordningsförbundet Älv & Kust deltar i det nationella projektet KUR, kulturunderstödd
rehabilitering. Uppföljning och utvärdering kommer att lämnas från det nationella projektet under
2022. Insatsen inom förbundet heter SIA, skapande inspirerande aktivitet. Insatsen syftar till att öka
motivation, livsglädje och energi som gör att individen påbörjar eller fortsätter en påbörjad
arbetslivsinriktad rehabilitering.
Aktiviteter som planeras inom SIA under 2021 är:





Keramik
Textil
Musik
Smide

Målgrupp
Insatser inom SIA riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos de samverkande
parterna. Individerna ska pga frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av ett initialt
hälsofrämjande stöd för ökad motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.
Mål
Målet är att öka motivation och energi hos deltagaren. Genom ökad motivation och energi stärks
individens möjligheter att påbörja eller fortsätta en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering.
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För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Deltar i Samverkansteamet eller ej

Resurser
Personal inom förbundet arbetar med att planera och organisera aktiviteter för deltagare. Insatser
involverar köp av professionella tjänster.
Ekonomiska ram: Totalt 300 tkr.

Vägledning och orientering
De samverkande parterna har under en längre tid identifierat hemmasittande ungdomar. Hur ska
dessa ungdomar motiveras i syfte att närma sig arbetsmarknaden?
Under 2020 har en idé om preparandkurs inom spelutveckling utvecklats. Som en del i att motivera
unga vuxna och ge vägledning i hur man kan nyttja sitt intresse för att studera vidare inom området
med målet att bli yrkesverksam inom branschen har en preparandkurs i spelutveckling genomförts
för två grupper under 2020. För 2021 planeras att kunna fortsätta möjliga insatser i syfte att ge
fördjupad vägledning för deltagare inom ett specifikt område.
Målgrupp
Insatser inom vägledning och orientering riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer
hos de samverkande parterna. Individerna ska pga frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i
behov av ökad motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.
Mål
Målet är att öka deltagarens motivation, energi och medvetenhet om valmöjligheter. Genom ökad
motivation, energi och medvetenhet stärks individens möjligheter att påbörja eller fortsätta en
påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering, utbildning eller arbete.
För vägledning och orientering ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Deltar i Samverkansteamet eller ej

Resurser
Personal inom förbundet arbetar med att planera och organisera aktiviteter för deltagare. Insatser
involverar köp av professionella tjänster.
Ekonomiska ram: Totalt 120 tkr.
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Arbetsträningsplatser

Arbetsträningsplatser ackvireras utifrån individens behov. För individer utan ersättning från någon av
parterna, alternativt sjukpenning, gör Samordningsförbundet avtal med arbetsgivare. I vissa fall
erbjuds arbetsgivare ett stöd för handledning. De arbetsgivare Samverkansteamet använder sig utav
ska uppvisa en vilja och förmåga att ta ett extra stort socialt ansvar.
Målgrupp
Arbetsträningsplatser riktar sig till deltagare i Samverkansteamet. Individerna ska genom insatsen få
inblick, erfarenhet och träning i att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden.
Mål
Målet är att göra en arbets- och funktionsbedömning samt förbereda individen inför reguljärt arbete.
Resurser
Personal inom förbundet arbetar med att ackvirera och matcha arbetsprövningar för deltagare. Viss
ersättning för handledning kan efter överenskommelse lämnas till arbetsgivare.
Ekonomiska ram: Totalt 100 tkr.

Växtverkstan, Tjörn

Projekt Växtverkstan riktar sig till personer som i sin rehabilitering arbetstränar i anpassad miljö.
Verksamheten bedriver ekologisk odling, produktförädling och försäljning av egentillverkade
produkter. Verksamheten utgör en viktig aktör för arbetsträningsplatser på Tjörn för
Samordningsförbundets målgrupp.
Målgrupp
Växtverkstans arbetsträningsplatser riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos
de samverkande parterna. Individerna ska genom insatsen få inblick, erfarenhet och träning i
anpassad miljö med möjlighet att göra en arbets- och funktionsbedömning. Samordningsförbundet
finansierar fyra fasta platser per år som är avsatta för deltagare i Samverkansteamet.
Mål
Målet är att göra en arbets- och funktionsbedömning samt förbereda individen inför fortsatt
arbetslivsinriktad rehabilitering alternativt reguljärt arbete.
Resurser
Samordningsförbundet deltar i styrgrupp samt ger ekonomiskt stöd.
Ekonomisk ram: 300 tkr

Främja hälsa och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdom

Rehabmottagningarna i Stenungsund och Tjörn/Kungälv tillsammans med Nösnäsgymnasiet och
Mimers Hus Gymnasium har kommit överens om att tillsammans främja hälsa för gymnasieungdom.
Projektet ska fånga upp ungdomar i riskzon för framtida rehabiliteringsinsatser. Identifierade
ungdomar på gymnasieskolorna kommer att få stöd till kontakt med rehabmottagning. Fysioterapeut
kommer att tillsammans med individen ta fram en handlingsplan och vidare coacha i syfte att öka
individens fysiska aktivitet. Insatsen är ett projekt som pågår under perioden 2020-08-01 – 2021-1231.
Målgrupp
Stödet riktar sig till gymnasieungdomar i riskzon för framtida rehabiliteringsinsatser.
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Mål
Målet är att individen ska få en förändrad livsstil genom ökad fysiks aktivitet och medvetenhet om sin
egen hälsa
För insatsen ska dessa indikatorer följas upp





Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder

Resurser
Fysioterapeuter vid respektive rehabmottagning
Ekonomisk ram: 180 tkr

IPS - implementering

I samverkan mellan kommunerna, Stenungsund och Kungälv, öppenvårdspsykiatrin, planeras IPSmetoden (Individanpassat stöd till arbete) att implementeras som en tillgänglig metod för att möta
individer i behov av ett omfattande matchningsstöd. Samordningsförbundet ger stöd till
implementering av metoden genom medel till erfarenhetsutbyte, utbildning och handledning.
Målgruppen
Målgruppen för IPS-arbete är personer med allvarlig psykisk ohälsa så som psykossjukdomar samt
personer med missbruk. Även personer med diffusa arbetshinder, neuropsykiatriska eller lättare
intellektuella funktionsnedsättningar eller samsjuklighet kan förekomma. Gällande personer med
missbruk/samsjuklighet ska personen kunna hantera nykterhet/drogfrihet innan IPS-metoden
påbörjas.
Mål
De samverkande parternas mål är att verksamheterna ska kunna påvisa en god effekt och nytta med
metoden. Förväntningen är att parterna avsätter medel och resurser för att fortsätta arbeta med
metoden i den ordinarie verksamheten.
För IPS-implementering ska följande indikatorer följas upp





Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder

Resurser
Medel till utbildning och handledning för projektet.
Ekonomisk ram: 49 tkr

Ledning, styrning och koordinering – Samverkan
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en
ledning och styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan
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medlemmarna på organisatorisk nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete
inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov av samordnat stöd till individer är och kan vara
aktuellt.

Lokala ledningsgrupper (LLG)

För att leda och styra i samverkan har parterna inrättat lokala ledningsgrupper (LLG). Stenungsund
och Tjörn har bildat ett gemensamt LLG likaså har Ale och Kungälv gjort. Öckerö har ett eget LLG. LLG
består av chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och vård.
I LLG finns chefer/motsvarande från respektive part. Målet för de lokala ledningsgrupperna är att
genom en samordnad ledning och styrning ge förutsättningar för ett samordnat stöd till de individer
som är i behov av det. Det sker genom att:





Organisera samverkan
Stödja samarbeten mellan parternas handläggare
Identifiera och röja hinder i samverkan
Genomföra beslutade insatser från Samordningsförbundet

Mål
I utvärdering av de lokala ledningsgrupperna gjord av PayOff 2020 konstateras att förbundet har en
tydlig struktur för samverkan på olika nivåer. Däremot uttrycker de som tillfrågats i utvärderingen att
det finns tveksamheter kring vilka mål den lokala ledningsgruppen har för sitt arbete. Under 2021
planeras för dialoger i de lokala ledningsgrupperna för att tydliggöra vilka mål gruppen arbetar mot.
Resurser
Samordningsförbundets kansli förbereder och medverkar i ledningsgruppernas träffar. Det finns inga
fasta kostnader för verksamheten. I de fall kostnader uppstår hanteras de inom den ekonomiska
ramen för övrigt nätverksarbete.

Handläggarteam

Handläggarteamen har till uppgift att förbereda en samordnad bedömning som stöd i den vidare
planeringen för individen. I handläggarteamen lyfts individens situation i förhållande till respektive
myndighets uppdrag och ansvar upp.
I handläggarteamen deltar handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun
(arbetsmarknadsenhet och socialtjänst), vård (vårdcentral och psykiatri) samt personal från
Samordningsförbundet.
Det finns tre handläggarteam. De speglar organisatoriskt de lokala ledningsgrupperna, ett för
Ale/Kungälv, ett för Stenungsund/Tjörn och ett för Öckerö.
Under 2020 har en dialog om handläggarteamens arbetssätt förts. Försäkringskassan har meddelat
att deras deltagande från 2021 upphör. Handläggarteamens arbetssätt och funktion under 2021 är
oklar.
Målgrupp
Förbundets ingående parter får tillfälle att inom sig utreda uppdrag och ansvar i syfte att komma
vidare i en samordnad bedömning för enskilda individer.
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Mål
En process mellan individ och berörda parter för en samordnad bedömning och planering påbörjas.
För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Inremitterande part

Resurser
Samordningsförbundets personal förbereder och medverkar i handläggarteamets träffar. Det finns
inga fasta kostnader för verksamheten. I de fall kostnader uppstår hanteras det inom den
ekonomiska ramen för övrigt nätverksarbete.

Framtida samverkansstruktur

Att arbeta i samverkan innebär att träffas och mötas i olika konstellationer mellan myndigheter och
funktioner på olika nivåer. Syftet är att säkerställa samhällsservice till individer i behov av samordnat
stöd. Förbundet omfattar geografiskt fem kommuner, vårdcentraler, psykiatrimottagningar,
rehabmottagningar, Arbetsförmedling, Försäkringskassa med flera. De många samverkansmöten som
behövs upplevs många gånger ta mycket tid i anspråk. Samordningsförbundet vill vara ett stöd till de
samverkande parterna att finna former för en samverkan som anses effektiv och har förutsättningar
att hålla över tid.
Samordningsförbundets lokala ledningsgrupper utgör kärnan i ledning och styrning av arbete i samverkan.
Kan de lokala ledningsgrupperna utvecklas till att omfamna ett utökat område av samverkan mellan
parterna?
Arbetsförmedlingens minskade kontorsnät och omställning har gjort att förutsättningarna för den lokala
samverkan förändrats. Kommuner och Arbetsförmedling arbetar tillsammans för att ta fram en
överenskommelse med stöd av DUA (Delegationen unga och nyanlända i arbete). Även om
överenskommelsen utgår från en tvåpartssamverkan är det möjligt att det kan finnas samordningsvinster i
att sammanföra de olika arenorna för samverkan.

Mål
Att tillsammans med parterna utveckla en struktur med tydliga mål för samverkan inom det
arbetsmarknadspolitiska området som anses ändamålsenlig och effektiv.
Resurser
50% verksamhetsutvecklare under 2021.
Ekonomiskt stöd till projektledare för DUA som stöd för fortsatt utveckling och implementering av
samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska området.
Rambudget: 750 tkr

Personliga ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till
att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv med
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möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på
lika villkor. De personliga ombuden arbetar på uppdrag av den enskilde, fristående från myndigheter
och vårdgivare. Personliga ombud finns i Ale, Kungälv och Stenungsund. Samordningsförbundet
stödjer de personliga ombuden genom att delta i deras nätverk och samtidigt göra
Samordningsförbundets nätverk tillgängligt för de personliga ombuden. LLG Ale/Kungälv fungerar
som deras styrgrupp.
Mål
Personliga ombud är en verksamhet som stärker individens situation och samtidigt avlastar ordinarie
myndigheter. En utveckling som gör att samtliga kommuner deltar i verksamheten är önskvärd.
Resurser
Samordningsförbundets kansli medverkar i gemensamma träffar, förbundets nätverk och struktur är
tillgängligt för personliga ombud. Det finns inga fasta kostnader för verksamheten. I de fall kostnader
uppstår hanteras de inom den ekonomiska ramen för övrigt nätverksarbete.

Framsteget

Framsteget är en överenskommelse om samverkan mellan Kungälvs kommun, Arbetsförmedlingen
och Samordningsförbundet Älv & Kust. Överenskommelsen löper under perioden 2020-03-09 – 202110-08. Uppdraget är att genom samverkan bidra till att unga ska komma ut i arbete eller studier.
Mål
Kungälvs kommun har målsättningen att ha Sveriges lägsta arbetslöshet. Insatsen är ett bidrag till att
uppfylla det målet.
Resurser
Finansiering av Försäkringskassans deltagande i teamet samt en aktiv dialog mellan Framsteget och
förbundets operativa personal i syfte att fånga upp individer i behov av samordnade insatser.
Samordningsförbundet deltar i verksamhetens styrgrupp.
Ekonomisk ram: 75 tkr.

Övrigt nätverksarbete

Samordningsförbundet befinner sig ett sammanhang där många forum har betydelse för den egna
omvärldsbevakningen men också efterfrågan av Samordningsförbundet. Vilka nätverk som är
aktuella varierar över tid. Under 2020 har flera nätverk varit vilande som ett resultat av anpassning
till Covid-19. Här är aktuella nätverk där Samordningsförbundet deltar:
-

Hälsofrämjande nätverk med SIMBA
Styrgrupp Stenungsunds kommun Arbete, skola och utbildning
Nationellt nätverk för processledare/biträdande förbundschefer inom samordningsförbund
Nätverk för Västra Götlandsregionens rehabkoordinatorer
Samordningsförbundens nätverk kring jämställdhetsfrågor, JämS
Lex Heller, arbetsgrupp med biträdande förbundschefer att jobba med inkommande frågor kring
samverkansproblem

Utöver organiserade nätverk uppsöker förbundet roller och funktioner hos Samordningsförbundets
parter. Förbundet bidrar till utveckling hos parter genom att exempelvis bidra till med konferenser
och föreläsningar kring ämnen som är relevanta och aktuella utifrån förbundets inriktning.
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Mål
Målet är att skapa och upprätthålla relationer, hantera gemensamma utmaningar och göra
omvärldsbevakning kring frågor som berör förbundets verksamhetsområde.
Resurser
Det övriga nätverksarbetet utförs av personal i förbundet, ofta kansliet. Förbundet bidrar med
kostnader för gemensamma möten, konferens, föreläsare.
Ekonomisk ram: 200 tkr

Resursfördelning och strategiskt arbete - Samordning
Styrelse och kansli

Förbundet leds av styrelsen. Förbundets kansli består av förbundschef, biträdande förbundschef och
stöd för uppföljning och viss adminsitration. Lön och ekonomi köps externt.
Revision utförs av förtroendevalda revisorer från Västra Götalandsregionen, Kungälvs Kommun samt
KPMG som är utsedd av staten.
Ekonomisk ram: 1 825 tkr

Medlemssamråd

Förbundets medlemssamråd möts första halvan i mars varje år. Vid mötet samråder parterna om
förbundets budget för nästkommande år. Mötet 2021 är planerat till 11 mars.

Personal

Samordningsförbundet har haft stora utmaningar kring personalfrågor. Främst är utmaningen
rekrytering av personal. Under senare år har förutsättningarna att rekrytera vissa funktioner från
förbundets statliga parter begränsats vilket har minskat urvalet avsevärt vid rekrytering. Förbundet
kommer under året att arbeta med personalstrategiska frågor både vad gäller rekrytering och
arbetsmiljö.
Rekrytering
Styrelsen uppdrog till förbundets kansli 2020-09-23 att ta fram en strategisk plan för rekrytering av
personal med utgångspunkt i att skapa en ökad kontinuitet i medarbetargruppen.
Arbetsmiljö
En god arbetsmiljö präglas av en fysisk, social och organisatorisk miljö. Under 2021 kommer
förbundet att fortsätta påbörjat arbete under 2020 i syfte att systematisera förbundets
arbetsmiljöarbete. Arbetet involverar medarbetare och chefer till inlånad personal.

Information och kommunikation

Förbundets information och kommunikation riktar sig till dem som har behov av förbundets
verksamhet. Det vill säga deltagare i behov av samordnade insatser, de samverkande parternas
operativa personal samt parternas ledning- och styrning.
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Information och kommunikationsinsatser behöver därför möta tre helt olika perspektiv. Förbundet
arbetar med hemsida, genom nätverk, med informationsmaterial mm i syfte att på ett tydligare sätt
och i större omfattning öka medvetenheten om förbundets möjligheter. Samtliga involverade i
förbundets olika verksamhetsdelar är viktiga resurser i kommunikationen.
Förbundets styrelse, lokala ledningsgrupper och handläggarteam är centrala för information som
behöver spridas ut i organisationerna. Förbundets styrelse, tillsammans med kansli, har kontinuerligt
träffar med parternas politiska ledning.
Under 2020 har ett arbete påbörjats med att förtydliga förbundets interna styr och
uppföljningsdokument. Ambitionen är att enklare och tydligare kunna förmedla information och
kunskap om förbundets verksamhet.

Jämställdhetsintegrering

Förbundet har tagit fram en jämställdhetsplan. Den tar upp jämnare könsfördelning mellan män och
kvinnor bland förbundets personal, ett informationsmaterial som är jämställt, aktiva dialoger i det
operativa arbetet om genusperspektivets betydelse, jämställda beslut i styrelsearbetet och
kontinuerlig kompetenspåfyllnad.
Under 2020 har det interna jämställdhetsarbetet fortsatt, däremot så har det planerade externa
jämställdhetsarbetet blivit begränsat. Orsaken till det är pandemin Covid-19. Hur förutsättningarna
för arbetet riktat till parterna i bredare mening kan komma att se ut 2021 är svårt att förutse.
Förbundets fokus är även 2021 att speciellt lyfta medvetenheten om jämställdhet och våld i nära
relationer.

Suicidprevention

Förbundet kommer under 2021 att kompetensutveckla personal i syfte att utvecklas i sin kompetens
att kunna arbeta preventivt kring suicidal problematik. Utöver egen utökad kompetens planeras för
att erbjuda förbundets parter kompetensutveckling inom suicidprevention.

Kartläggning - statistik

Sedan 2016 har förbundet bekostat ett statistiskt underlag från GR FoU av förbundets ingående
medlemmar. Syftet är att parterna ska erbjudas ett gemensamt underlag för analys genom att
identifiera gemensamma utmaningar och målgrupper.

Uppföljning och utvärdering

Insatser för deltagare följs upp genom SUS, System för Uppföljning av Samverkan inom
rehabiliteringsområdet. I SUS kan uppföljning ske genom pinnstatistik eller enkät vid in och
utskrivning med fler variabler kring individens situation. Förbundet använder enkäten i SUS för
deltagare i samverkansteamet. Övriga insatser följs upp i enlighet med vad som uttrycks inom varje
område i den här verksamhetsplanen och dessa blir pinnstatistik i SUS.
Förbundet har genomfört flera utvärderingar de sista åren. Under 2020 har utvärderingar på
förbundets samhällsekonomiska bidrag gjorts samt utvärdering av arbetet i lokala ledningsgrupper
och förbundets organisering. Det ESF-projekt, Respondere, som förbundet är projektägare för
genomför utvärderingar som ger förbundet kunskap kring den egna verksamheten.
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Under 2021 planeras inte för ytterligare externt upphandlade utvärderingar. Fokus är att ha en god
struktur för den egna uppföljningen. Förbundet behöver vidare hantera den kunskap som tidigare
utvärderingar gett.

ESF-projekt – Respondere
Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare för ESF-projektet Respondere. Projektet sker i
samverkan med Samordningsförbunden Insjöriket och Göteborg. Målgruppen är kvinnor och män
som står långt från arbetsmarknaden, med eller utan aktivitetsersättning och som befinner sig i
övergången mellan skola och arbetsliv. Projektet pågår under perioden april 2019 till mars 2022.
Älv & Kust bedriver inom Respondere delprojektet Conviere. Målgruppen är unga vuxna i åldern 16 –
29 år och som uppbär aktivitetsersättning (AE), har fått avslag på AE eller som bedöms kunna få AE
men ännu inte har beviljats AE. Genomförandet utgår från förbundets Samverkansteam. Teamet har
förstärkts med 2,5 tjänst. Genom projektet ges kompetensutveckling i syfte att utveckla arbetssätt
och metoder.
Ekonomi
Projektets totala omfattning är 33 131 tkr för projektperioden i sin helhet. ESF står för 15 565 tkr.
Den kontanta ersättningen från projektägaren (egen medfinansiering) uppgår till 3 350 tkr.
För 2021 budgeteras 5 817 tkr i stöd från ESF för projektet i sin helhet. Utav dessa medel tillfaller
1 292 tkr Älv & Kust för genomförandet av delprojekt Conviere.
Som projektägare hanteras projektets ekonomi i sin helhet inom förbundet. Det betyder att
förbundets ekonomiska omfattning, resultat och balans påverkas.

SUS-stöd

Det nationella processtödet för SUS organiseras genom förbundet. Processtödjaren har 50%
tjänstgöring för det nationella uppdraget. Det nationella uppdraget innebär att genomföra
grundutbildningar inom SUS till förbund över hela landet. 25% tjänstgöring utgår från 12 förbund
som vill ha extra stöd med att hämta data till års- och delårsrapporter samt användarstöd i vardagen.

Riskanalys
I förbundets plan för intern styrning och kontroll ska händelser som kan hindra förbundets
måluppfyllelse och genomförande identifieras.
Pandemin Covid-19 påverkar samtliga områden förbundet verkar inom. Verksamheten bygger på
kontakter och relationer mellan människor inom många olika områden. Med restriktioner och
anpassningar till att i så stor utsträckning som möjligt minimera risker för smittspridning så behöver
möten som innehåller fysiska kontakter vara så få som möjligt och när de sker vara med avstånd som
minimerar risk för smittspridning. På vilket sätt och i vilken omfattning anpassas utifrån riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten.
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Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete
Pandemin
Pandemin innebär att aktiviteter till deltagare inte alltid kan ges i den utsträckning som är önskvärt.
Det beror både på hur öppna olika aktiviteter är och vilken bedömning som görs från förbundet av
lämpligheten att delta i insatser som riskerar ökad smittorisk.
Arbetsgivare är en central del inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen men kontakten med dem
blir också en större utmaning i den pågående pandemin. Arbetslösheten har ökat kraftigt som ett
resultat av pandemin vilket alltid påverkar individer som står långt ifrån arbetsmarknaden negativt.
Att som arbetsgivare öppna upp för arbetsträning och praktik innebär att öka antalet människor på
en arbetsplats och riskerar att öka smittspridningen.
Isolering hos vissa deltagare har kunnat identifieras. Det finns en oro för att ha kontakter under den
situation som råder och det blir ett skäl till att inte bli fullt ut aktiv i sin arbetslivsinriktade
rehabilitering.
För att möta kravet på social distansering har verksamheten anpassats med arbete hemifrån för
personal, digitala möten, utomhusmöten och vid vissa möten bokat större lokal i syfte att
upprätthålla avstånd mellan deltagare. Förbundet har också, i den utsträckning det varit möjligt,
ställt om fysiska grupper och aktiviteter till digitala för att möjliggöra att deltagarnas processer
fortsätter framåt. I dialog med deltagare, aktiviteter och arbetsgivare görs individuella planeringar
utifrån de förutsättningar som råder.
På längre sikt finns utmaningar som kommer uppstå som ett resultat av pandemin. Vårdskuld och
ökad arbetslöshet, både den totala men framförallt långtidsarbetslösheten, kommer att skapa
utmaningar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Samhällets förmåga att tillsammans
kraftsamla kring effekterna av pandemin kommer vara avgörande för hur man kommer att lyckas.
Behovet av samverkan kommer att bli än större.
ESF-projekt
Att driva projekt med stöd från ESF innebär att verksamheten får ett tillskott av resurser. För Älv &
Kusts del innebär det 2,5 tjänst, kompetensutveckling, metodutveckling samt processtöd för att hålla
samman den utveckling som projektet driver. För 2021 kommer resurser att finnas kvar men avslutas
under våren 2022. För att möta den förändringen kommer förbundet både att arbeta med att
anpassa verksamheten till en minskad omfattning och samtidigt vara öppen för nya möjligheter till
verksamhetsutveckling med stöd från ESF.
Rekrytering av personal
Förutsättningarna för rekrytering genom inlåning av personal från de samverkande parterna har
förändrats under senare år och gjort att rekrytering har blivit allt svårare. En orsak är att staten har
förändrat sina riktlinjer för utlåning men det finns fler. Förbundens utveckling i att söka metoder som
utgår från individens behov har medfört att nya roller utvecklats, roller som inte finns hos de
samverkande parterna. De otrygga förutsättningarna för utlåning under senare år har inneburit
otrygghet i uppdraget och medfört en hög personalomsättning. Styrelsen har gett kansliet i uppdrag
att ta fram en strategi för ökad kontinuitet och planering för behovet av personal inom
verksamheten.
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Ledning, styrning och koordinering – Samverkan
Pandemin
Förutsättningarna att ha möten har begränsats av pandemin. Detta hanteras främst med digitala
lösningar. Möten som tidigare blivit inställda har på senare tid börjat bli digitala. Fysiska möten håller
generellt en högre kvalité genom dialoger med större engagemang och delaktighet. De digitala
mötena ger dock en möjlighet att skapa tillräckligt bra möten utifrån rådande situation.
Lokala ledningsgrupper
De lokala ledningsgrupperna har en viktig funktion för att lösa ut hinder och utveckla samverkan
mellan parterna i den operativa verksamheten. Samtidigt är önskemål och krav på samverkan
omfattande. Det riskerar att skapa en konkurrens mellan olika arenor för samverkan och därmed
minska närvaro och engagemang i de lokala ledningsgrupperna. Samordningsförbundet arbetar aktivt
för att samordna olika arenor för samverkan och finnas med som ett stöd för de samverkande
parterna i deras arbeta att utveckla en effektiv samverkan.
Handläggarteam
Handläggarteamen har under flera år utvecklat en form för att kunna belysa en individs
helhetssituation kopplat till olika myndigheters inblandning i individens livssituation. Från 2021 har
Försäkringskassan meddelat att de inte kommer att delta i teamets arbete. Förbundet har under
hösten 2020 påbörjat en process för att parterna gemensamt ska utveckla metoder som kan uppnå
handläggarteamets syfte utifrån förändrade förutsättningar.
Nätverksarbete
Det nätverksarbete som förbundet deltar i har i många fall avstannat helt eller skett i betydligt
mindre utsträckning under pandemin. Det gör att flera utvecklingsområden fått stå tillbaka under
2020. Hur det övriga nätverksarbetet kommer att fungera under 2021 beror på pandemins
utveckling. Att finna lösningar på indivdens arbetslivsinriktade rehabilitering och få beslutande
strukturer att fungera har högre prioritet.

Resursfördelning och strategiskt arbete – Samordning
Pandemin
Styrelsens arbete påverkas direkt utifrån begränsade förutsättningar att mötas. Samtidigt fullgör
styrelsen sitt uppdrag med anpassningar genom möten i större lokaler alternativt digitala möten i
syfte att minimera risk för smittspridning. Styrelsens ambition att ha direkta dialoger med chefer hos
de samverkande parterna och medarbetare begränsas genom pandemin. Dialogen hanteras istället
indirekt genom förbundets kansli.
Strategisk utveckling
Den del av det strategiska arbetet som påverkas positivt av möten och konferenser får inte samma
genomslag under pandemin. Övriga områden har förutsättningar att fortgå och utvecklas utifrån
verksamhetsplaneringens inriktning.
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Budgetsammanställning med plan 2021-2023

Finansiell ram
ESF – medel
Summa inkomster

Budget
2021 (tkr)
9 032
5 817
14 849

Budget
2022 (tkr)
9 032
1 091
10 123

Budget
2023 (tkr)
9 032
0
9 032

-5 000
-1 292
-440
-160
-450
-100
-50
-100
-300
-120
-100
-300
-180
-49
-8 641

-5 000
-203
-465
-150
-300
-50
-50
-50
-250
-70
-100
-250
0
-41
-6 979

-4 600
0
-480
-125
-300
-50
-20
-20
-200
-50
-50
-150
0
-42
-6 087

-810
-750
-75
-200
-1 835

-830
-170
0
-100
-1 100

-850
0
0
-200
-1 050

-230
-990
-60
-150
-180
-60
-100
-45
0
-1 815

-240
-1 010
-60
-152
-200
-62
-100
-45
0
-1 869

-250
-1 020
-60
-155
-200
-65
-100
-45
0
-1 895

Samordnat stöd riktat till individ - samarbete
Samverkansteamet - Personal finansiering Älv & Kust
Samverkansteamet - Personal finansiering ESF
Samverkansteamet - Lokaler
Samverkansteamet - Övrigt, personalutv., kontorsmtrl., teknik etc
Hälsa och livsstil - Aktiv
Hälsa och livsstil - Yoga
Hälsa och livsstil - Retreat
Hälsa och livsstil - Gruppaktiviteter, övrigt
Skapande inspirerande aktivitet (SIA)
Vägledning och orientering
Arbetsträningsplatser
Växtverkstan, Tjörn
Främja hälsa och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdom
IPS-implementering
Summa samordnat stöd

Ledning, styrning och koordinering - samverkan
Biträdande förbundschef
Framtida samverkansstruktur
Framsteget
Övrigt nätverksarbete
Summa samverkan

Resursfördelning - samordning
Styrelse
Förbundschef
Revision
Administratör, uppföljning SUS
Lön och ekonomihantering
Lokal
Övrigt, personalutveckling, kontorsmtrl, teknik, info etc
Kartläggning, statistik
Utvärdering
Summa samordning
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Budget
2021 (tkr)

Budget
2022 (tkr)

Budget
2023 (tkr)

-20
1 292

0
203

0
0

-11 019

-9 745

-9 032

Gemensamt, aktiviteter
Gemensamt, personal
Göteborg, personal
Insjöriket, personal
Älv & Kust, personal
Summa Respondere

-1 166
-1 613
-488
-1 258
-1 292
-5 817

-139
-403
-122
-224
-203
-1 091

0
0
0
0
0
0

Summa kostnader
Resultat
Ingående eget kapital
Utgående eget kapital

-16 836
-1 987
3 500
1 513

-10 836
-713
1 513
800

-9 032
0
800
800

Utrymme innovativa insatser
Inkomst till förbundets verksamhet från Respondere ESF
Summa kostnader SOF Älv & Kust (exkl. stöd från ESF)

ESF-projekt Respondere

Kommentarer till förbundets ekonomiska utveckling för perioden 2021-2023

Utifrån Nationella Rådets rekommendationer 2013-10-02 är 1 700 tkr ett rimligt eget kapital för den
storlek på förbund som Älv & Kust är. Förbundet gick in i 2020 med ett eget kapital om 2 044 tkr och i
prognosen beräknas det till totalt 3 500 tkr vid ingången för 2021.
Förbundets planering av verksamheten för 2020 var mycket offensiv. Insatser riktade till deltagare
planerades med utökning både i Samverkansteamets arbete och aktiviteter för deltagare.
Inledningsvis dröjde rekryteringar till Samverkansteamet och pandemins effekter har inneburit att
aktiviteter inte har genomförts fullt ut i den omfattning som var planerat. Det har drivit fram ett
ekonomiskt överskott samtidigt som verksamheten vid utgången av 2020 i det närmaste motsvarar
planerad omfattning.
I den planering som görs för perioden 2021-2023 prognostiseras ett negativt resultat om ca 2 000 tkr
för 2021, ett negativt resultat 2022 om ca 700 tkr. För 2023 ligger en budgetomslutning som
omfattar den bidragsnivå förbundet har idag. Styrelsen har beslutat att nivån på det egna kapitalet
vid utgången för 2023 ska vara 800 tkr. Ett eget kapital på den nivån är önskvärt för att skapa en
ekonomisk stabilitet.
Förbundets verksamhet kommer att minskas stegvis från 2021. Under 2022 minskas resurser kopplat
till ledning, styrning och koordinering. Det är en naturlig minskning då punktinsatser görs under 2021
i syfte att stärka området på längre sikt. 2023 är budgetplaneringen en minskning av resurser till stöd
riktat till individer. För att upprätthålla eller höja nivån av verksamhet riktad till individer efter 2022
behöver förbundet utökade medel.
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Sammanträdesprotokoll

2021-09-08
12 (17)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 70/2021

Delfinansiering Samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023 (Dnr
KS2021/1340)
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns
Kommun, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen. Syftet är att uppnå en effektiv
resursanvändning med insatser för personer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra
förvärvsarbete.
Samordningsförbundet Älv och Kust äskar utökade medel för år 2022-2023.
Verksamhetens bedömning är att innan beslut kan fattas bör det ske förtydligande kring de
statliga aktörernas lokala engagemang. Bedömningen är även att invänta resultaten från den
effektutvärdering som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för närvarande genomför.
Förslag till beslut:
Samordningsförbundet Älv och Kust äskande om utökade medel 2022-2023 avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Delfinansiering Samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023
Bilaga Skrivelse, samråd budget Sof Älv & Kust 2022-2023.pdf
Bilaga Förbundsordning Samordningsförbundet Älv & Kust
Bilaga Verksamhetsplan Samordningsförbundet Älv & Kust 2021
Förslag till kommunstyrelsen
Samordningsförbundet Älv och Kust äskande om utökade medel 2022-2023 avslås.
__________
Linda Åshamre (S) deltar inte i handläggningen eller beslut av ärendet på grund av jäv.
Reservation mot beslutet anmäls av Ancy Wahlgren (UP).

Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 70/2021

Delfinansiering Samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023 (Dnr
KS2021/1340)
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns
Kommun, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen. Syftet är att uppnå en effektiv
resursanvändning med insatser för personer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra
förvärvsarbete.
Samordningsförbundet Älv och Kust äskar utökade medel för år 2022-2023.
Verksamhetens bedömning är att innan beslut kan fattas bör det ske förtydligande kring de
statliga aktörernas lokala engagemang. Bedömningen är även att invänta resultaten från den
effektutvärdering som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för närvarande genomför.
Förslag till beslut:
Samordningsförbundet Älv och Kust äskande om utökade medel 2022-2023 avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Delfinansiering Samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023
Bilaga Skrivelse, samråd budget Sof Älv & Kust 2022-2023.pdf
Bilaga Förbundsordning Samordningsförbundet Älv & Kust
Bilaga Verksamhetsplan Samordningsförbundet Älv & Kust 2021
Förslag till kommunstyrelsen
Samordningsförbundet Älv och Kust äskande om utökade medel 2022-2023 avslås.
__________
Linda Åshamre (S) deltar inte i handläggningen eller beslut av ärendet på grund av jäv.
Reservation mot beslutet anmäls av Ancy Wahlgren (UP).

Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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ATTESTLISTA, uttagen ur Agresso 2021‐07‐01
Ansvar

AA‐konto Attestant

Kommentar

10000 KF:s ordförande

AA15805 Erik Lindskog

Gäller enbart attest av leverantörsfakturor, bokföringsorder och liknande. För
attest av arvoden och ersättningsanspråk gäller arvodesreglementet.

20000 KS:s ordförande

AA15805 Erik Lindskog

Gäller enbart attest av leverantörsfakturor, bokföringsorder och liknande. För
attest av arvoden och ersättningsanspråk gäller arvodesreglementet.

20001 KS:s vice ordförande

AA15805 Erik Lindskog

Gäller enbart attest av leverantörsfakturor, bokföringsorder och liknande. För
attest av arvoden och ersättningsanspråk gäller arvodesreglementet.

30000 Kommundirektör

AA21127 Haleh Lindqvist

30111 Kommungemensamma kostnader

AA00082 Pia Jakobsson

30112 Exploatering och realisationsresultat

AA00082 Pia Jakobsson

40101 Strategisk samhällsplanering

AA07565 Daniel Markänger

40103 Utvecklingsledare folkhälsoarbete

AA13991 Lena Arnfelt

40104 Näringslivsutvecklare

AA15805 Erik Lindskog

40105 Valfunktion

AA15805 Erik Lindskog

40106 Chef enheten för kommunkansli o juridik

AA15805 Erik Lindskog

40107 Kommunförsäkringar

AA24185 Ann‐Charlott Backström

40108 Sociala investeringar

AA13991 Lena Arnfelt

40120 Kommunikation

AA24185 Ann‐Charlott Backström

41000 Sektorchef Bildning och lärande

AA23664 Dennis Reinhold

41008 Administration BoL

AA23664 Dennis Reinhold

41025 Trygga Ungdomsmiljöer

AA05399 Thomas Hermansson

41030 Stödenheten

AA03557 Linda Bjälkenborn

41031 Skolhälsovård

AA01281 Catharina Bengtsson

41035 Flerspråksenheten

AA05079 Sausan Rooke

41050 Förskola verksamhetschef

AA24163 Monica Carhult Karlsson

41060 Rödhaken ‐ Iskällan förskoleenhet

AA14388 Charlotta Nilsson

41061 Solängen förskoleenhet

AA07535 Annicka Svensson

41062 Fridhem förskoleenhet

AA02397 Helen Karlsson Eliasson

41063 Kongahälla förskoleenhet

AA01032 Åsa Ekelind

41070 Ytterby Östra förskoleenhet

AA30112 Renee Larsson
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41071 Ytterby Västra förskoleenhet

AA20024 Ulrika Nilsson

41072 Kärna förskoleenhet

AA25417 Kristina Sandnil

41073 Kareby‐Hålta förskoleenhet

AA02063 Malin Peterson

41080 Olseängen förskoleehet

AA15844 Marie Lundgren

41081 Romelanda förskoleenhet

AA03548 Linda Bäck

41082 Solberga förskoleenhet

AA03439 Lena Andersson Canderudh

41083 Solgärde förskoleenhet

AA28324 Sofia Johannesson Olsson

41090 Familjedaghem

AA04505 Monica Kindblad

41101 Grundskola fritidshem åk F‐6 verksamhetschef

AA03392 Lars‐Gunnar Hermansson

41111 Fontinskolan

AA26313 Marianne Johansson

41113 Sandbackaskolan

AA27709 Linda Markus

41115 Diserödsskolan

AA13601 Monika Ringblom

41212 Kastellegårdsskolan

AA24509 Camilla Lindroth Vestergren

41216 Hålta Marstrands skolor

AA04818 Pia Östberg

41218 Kärna skola

AA00110 Malin Gavin

41219 Sparråsskolan

AA01488 Cecilia Kalin

41311 Kullens skola

AA27564 Stefan Behre

41312 Klöverbacken Olseröds skolor

AA21247 Johan Gilberth

41313 Kareby skola

AA01412 Cathrine Pettersson

41314 Kode och Tunge skolor

AA03252 Maria Härnborg

42000 Gy‐Vux verksamhetschef

AA21624 Amela Filipovic

42050 Grundskola åk 7‐9 verksamhetschef

AA01281 Catharina Bengtsson

42051 Thorildskolan

AA00462 Anna Fischer

42052 Ytterbyskolan

AA05412 Therese Kraffke

42053 Munkegärdeskolan

AA01548 Charlotte Hård af Segerstad

42201 Mimers Enhet Munin

AA29063 Johan Mårtensson

42202 Mimers Enhet Hugin

AA03397 Lars‐Ove Karlsson

42211 Trekungagymnasiet

AA03982 Magnus Haglund

42311 Vuxenutbildning

AA28334 Sofia Schubert

43002 Mottagningsenheten

AA18213 Kristina Olsson

43005 Bostäder nyanlända

AA13991 Lena Arnfelt

43109 Daglig Verksamhet Södra

AA02021 Eva Jönsson

43110 Daglig Verksamhet Mitt

AA01360 Camilla Karlsson
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43112 Daglig verksamhet Västra

AA03598 Lisbet Hertzman

43113 Enhetschef Arbetsmarknad

AA05528 Ulf Hesslind

43114 Stöd och Försörjning (inkl flykting)

AA18213 Kristina Olsson

43209 Familjehem och familjerättsenheten

AA30256 Torbjörn Eriksson

43210 Verksamhetschef Myndighet

AA30354 Peter Almgren

43211 Utförarenheten/Familjerådgivning

AA03962 Maria Gustafsson

43212 Barn‐ och ungdomsenheten

AA30256 Torbjörn Eriksson

43213 Missbruk‐ och unga vuxnaenheten

AA02231 Greger Hjelm

43214 Gröna villan/Socialpsykiatrin

AA02362 Hans‐Jörgen Sandelklint

43217 Stöd och service

AA03560 Linda Boström

43320 Verksamhetschef Stöd/Boende LSS

AA01453 Carina Winkler

43324 Personlig assistans 2

AA17208 Ing‐Marie Videcél

43325 EC Kungälvsv 40/Kungälvsv 76/G:a Kungälvsv 117

AA02458 Henrik Spiess

43327 EC Näckrosen/ Korttid BoU/Villa Tveten

AA30767 Ulrika Olsson

43328 Personlig assistans 1

AA17208 Ing‐Marie Videcél

43332 EC Solhultsgatan, Västra Porten, Runängsg

AA00512 Kristina Borg

43337 EC Vitmossegatan 7/Vitmossegatan 9

AA21677 Elle Peci

43400 Verksamhetschef Sociala resurser

AA00741 Anna Larsson

43401 Mottagning & Introduktion

AA20831 Eleonor Abrahamsson

43403 HVB Fontin & Vendergatan

AA18306 Mikael Fridlund

44211 Kulturverksamhet

AA04037 Matilda Skön

44311 Enhetschef Bibliotek och IT

AA04037 Matilda Skön

44312 Enhetschef Media

AA04037 Matilda Skön

45000 Sektorchef Trygghet och Stöd

AA13991 Lena Arnfelt

45011 Enhetschef för Biståndsenheten

AA05288 Susanne Ek

45012 Enhetschef för ToS administration

AA00490 Ann Charlotte Bengtsson

45200 Verksamhetschef Vård‐ och omsorgsboende

AA27788 Sandra Hultén Johansson

45222 Enhetschef Båtmansgärdet "Dag"

AA04692 Pernilla Backebrant

45223 Enhetschef Kaprifolen

AA02390 Helene Carlsson

45224 Enhetschef Gläntan

AA04754 Petra Öberg

45225 Enhetschef Båtmansgärdet "Natt"

AA04692 Pernilla Backebrant

45271 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 2A+2B

AA04346 Maria Waern

45273 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 4+5+8

AA29852 Maria Ling
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45274 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 6+10

AA00726 Anette Johnsson Koli

45280 Enhetschef Ekhaga: Boken + Linden

AA24050 Rasha Riad Sandén

45281 Enhetschef Ekhaga: Björken + Eken

AA16907 Ann‐Kristin Wennerberg

45282 Enhetschef Solhaga våning 1

AA04694 Pernilla Berggren

45283 Enhetschef Solhaga våning 2

AA02219 Görel Bini Gustafsson

45293 Enhetschef Ranrikegården: Lyan + Björken

AA05484 Tove Wilund

45294 Enhetschef Ranrikegården: Fars Hatt + Mors Mössa + Vikingen

AA03388 Laila Erlandsson

45400 Verksamhetschef för hälso‐ o sjukvård

AA01259 Carina Andersson

45411 Enhetschef Rehabilitering

AA27541 Ann‐Charlotte Björkqvist

45421 Enhetschef Hemsjukvård

AA01825 Elisabeth Wedenmark

45432 Enhetschef Korttidsenheten Lekmannag 2

AA02850 Jessica Thunberg

45434 Enhetschef Hälsofrämjande verksamhet

AA27541 Ann‐Charlotte Björkqvist

45435 Köpta platser korttid äldre

AA02850 Jessica Thunberg

45500 Verksamhetschef för hemtjänst

AA29923 Maria Stenmark

45531 Enhetschef hemtjänst Centrum 1

AA24491 Sara Sundberg

45532 Enhetschef hemtjänst Centrum 2 och Rexegården

AA03202 Katarina Premberg

45533 Enhetschef hemtjänst Ytterby 1

AA01421 Cathrine Hellström Rosenlöf

45534 Enhetschef hemtjänst Kärna

AA13462 Susanne Öfverström

45535 Enhetschef Nord 1

AA21447 Shila Mansouri

45536 Enhetschef hemtjänst Ytterby 2

AA00986 Annika Weber

45537 Enhetschef Nord 2

AA05337 Susanne Schedin

45538 Enhetschef Larm och nattverksamheten

AA01225 Britt‐Marie Andersson

45541 Enhetschef hemtjänst Komarken

AA02076 Evy Skager

45542 Enhetschef hemtjänst Marstrand och Sörgården

AA13462 Susanne Öfverström

45543 Enhetschef hemtjänst Centrum 3

AA05278 Susanne Borg

47000 Sektorchef Samhällsbyggnad ‐ livsmiljö

AA00646 Anders Holm

47111 Enhetschef Trafik gata park

AA04465 Mikael Svensson

47112 Bygg och projektledning Teknik

AA04448 Micael Pehrson

47113 Verksamhetsområde Teknik

AA04011 Martin Hollertz

47114 Verksamhetsområde Planering och myndighet

AA27171 Fredric Norrå

47115 Projektenheten

AA04704 Pernilla Esping

47116 Projektenheten 1

AA20273 Elena Marin

47118 Projektenheten 2

AA24768 Rickard Holmgren
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47123 Projektenheten 3

AA21166 Amela Keserovic

47125 Projektenheten 4

AA23738 Stina Gunnarsson

47311 VA‐verksamheten

AA04011 Martin Hollertz

47312 Kundhantering teknik och stöd

AA05243 Sten‐Ove Dahllöf

47313 VA‐drift

AA21160 Hans Liljered

47314 Ledningsnät

AA21614 Joacim Lindström

47315 Avlopp

AA15832 Kim Särvegård

47316 Vattenverk

AA18067 Andrew Holmes

47411 Renhållning

AA05218 Sofia Samuelsson

47511 Enhetschef Hamnverksamhet

AA02068 Eva‐Lena Hessel Rydqvist

47611 Plan

AA29189 Henrik Johansson

47711 Kart och Mark

AA07565 Daniel Markänger

48111 Bygglov

AA04451 Mirsad Radoncic

48211 Miljö

AA03316 Kristina Franzén

48311 Kart och mät

AA03274 Kenth Olsson

48420 Säkerhetssamordnare

AA24185 Ann‐Charlott Backström

49000 Kundcenter

AA02835 Jennie Råå

51113 Chef ekonomi‐ och kvalitetsenheten

AA00082 Pia Jakobsson

51211 Enhetschef HR

AA24185 Ann‐Charlott Backström

53000 VO Fastighet

AA21023 Mikael Ahlgren

53050 Teater ‐ och uthyrning

AA04037 Matilda Skön

53100 Fastighetschef

AA04704 Pernilla Esping

53111 Hyresansvarig

AA17044 Håkan Wallentin

53113 PU 3

AA04704 Pernilla Esping

53120 PU Byggnad

AA01655 Dan Mathiasson

53121 Kvartersmark

AA04704 Pernilla Esping

53126 Teknisk förvaltare Media

AA04704 Pernilla Esping

53127 Teknisk förvaltare LF

AA03422 Lennart Aidefors

53128 Teknisk förvaltare Avtal

AA01383 Carin Lundin

53135 Fastighet Projektledning

AA04704 Pernilla Esping

53136 Fastighet Byggprojekt

AA04704 Pernilla Esping

53190 IT‐strateg

AA15805 Erik Lindskog

53350 Fastighet

AA29897 Susanne Claesson
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53355 Internservice

AA04634 Olivia Widell Tengvall

53511 Entreprenadavdelningen

AA17703 Marco Viita

53513 Transportcentral

AA17703 Marco Viita

53651 Lokalvård 1

AA04113 Marianne Larsson

53711 Fritidsanläggningar

AA18879 Jan Eklund

53712 Fritidsverksamhet/‐Bidrag

AA18879 Jan Eklund

57000 Verksamhetschef Måltidsservice

AA00571 Anneli Thronsen

57111 Produktionskök och Gymnasium

AA25113 Marcus Haegermark

57112 Mottagningskök skola

AA04276 Marie Andreasson

57113 Förskolor kök

AA01053 Åsa Malmkvist

57114 Centralkök, produktion

AA25113 Marcus Haegermark

57115 Äldreomsorgskök

AA03763 Louise Peterstam

60411 Bohus fästning

AA24185 Ann‐Charlott Backström

60412 Strandverket Konsthall

AA24185 Ann‐Charlott Backström

90000 Finansiering

AA00082 Pia Jakobsson

90100 Finansnetto och skatter

AA00082 Pia Jakobsson
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Susanne Levin

1(2)

9/15/2021

Attestförteckning (Dnr KS2020/1963-1)
Sammanfattning
Attestförteckningen är en sammanställning av vilka personer som har attesträtt för samtliga
ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Förteckningen är en del av kommunens
internkontrollarbete och syftar till att säkerställa en rättvisande redovisning och att inga
oegentligheter förekommer. För den politiska verksamheten gäller angivna personer i
attestförteckningen enbart attest av leverantörsfakturor, bokföringsorder och liknande. För attest
av arvoden och ersättningsanspråk för den politiska verksamheten gäller istället reglerna i
arvodesreglementet.
Förvaltningens förslag till beslut är att attestförteckningen fastställs.

Juridisk bedömning
Syftet med förteckningen är att kunna säkerställa att jäv undviks, och att det inte förekommer
oegentligheter.
En attest innebär att intyga att kontroll utförts utan anmärkning.

Bakgrund
Attest innebär att man kontrollerar och med sitt namn intygar att de ekonomiska
transaktionerna följer lagar och regler. I elektroniska system används användaridentitet och
lösenord eller e-signatur, i manuella processer används namnteckning med varaktig skrift.
Ekonomi- och kvalitetsenheten ansvarar tillsammans med sektorchefer för att det finns en
aktuell attestförteckning med namnteckningsprov. Ekonomichef har ansvar för att två gånger per
år ta upp attestförteckningen som ett delegeringsärende i Kommunstyrelsen

Verksamhetens bedömning
Attestförteckningen är en ofrånkomlig nödvändighet för kommunen. Om man inte har en
attestlista så går det inte att säkerställa några ekonomiska transaktioner utifrån budgetperspektiv
eller resultat. Attestförteckning ska bidra till en rättvisande redovisning samt motverka att
oegentligheter förekommer.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Attestförteckningen är ett verktyg för att kunna hantera attest och ekonomi på ett korrekt sätt.
ADRESS

EKONOMI

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Att säkerställa en rättvisande redovisning är en viktig del i kommunstyrelsens resultatmål för att
medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Eftersom ärendet är av administrativ art har ingen bedömning gjorts utifrån Agenda 2030
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Attestförteckningen är ett komplement till Attestreglementet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Utifrån ett skattebetalarperspektiv är det att viktigt att säkerställa en god ekonomisk hushållning.
Med attestförtäckningen säkerställs vem som har attesträtt och förvaltningen redovisar, med
utgångspunkt utifrån intern kontrollplanen, 2 ggr/år denna förteckning. Som ytterligare ett
komplement används namnteckningsprov.

Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga kostnader eller budgetpåverkan. Syftet med förteckningen är att säkerställa
att ekonomiska transaktioner hanterats på ett korrekt sätt.

Förslag till beslut
Attestförteckning fastställs.
Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Susanne Levin,
Christina Gunnesby

Pia Jakobson
Ekonomichef

21 Rapporter från ledamöter med regionala

Denna behandling '21 Rapporter från ledamöter med regionala
politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag
' har inget tjänsteutlåtande.

22 Redovisning av inkomna skrivelser till

Denna behandling '22 Redovisning av inkomna skrivelser till
kommunstyrelsen
' har inget tjänsteutlåtande.

