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Så dödas en driftig entreprenör
Nu på måndag den 15 

juni skall Ale kom-
munfullmäktige 

anta en ny detaljplan (detalj-
plan 9) över Älvängen. Detta 
med anledning av utbyggna-
den av E45 och järnvägen. 
Flera byggnader, bland annat 
det med Alebaren, Tit-Bits, 
TEAM Sportia med flera 
skall rivas och lösas in för att 
lämna plats för ett nytt tra-
fikmot. Byggnaden ägs av 
Bengt Bengtsson. Ett av 
de problem som kommer att 
uppstå är att området där-
efter kommer att ha alltför 
få P-platser för NETTO, 
Willys och övriga företag. 
Det är redan nu för trångt. 
Bengtsson kräver därför att 
även det hus som inrymmer 
Platt-Johan, Tvätt-Mäster 
med flera rivs och löses in. 

I Miljö- o Byggnämnden 
föreslog undertecknad att 
antagandet av denna detalj-
plan måste vänta till dess 
alla juridiska och praktiska 
problem lösts, men för-
slaget blev nedröstat med 
5-4 (vänsterblocket mot  det 
borgerliga blocket) trots att 
alla visste och förstod att vi 
måste lösa problemen. Kom-
munstyrelsens samtliga leda-
möter informerades av mig 
genom mail om problemen 
och uppsköt beslutet till ett 
extra sammanträde, men den 
10 maj röstades detaljplan9 
igenom i kommunstyrelsen 
med rösterna 6-5 och nu 
skall den slutligen antas 
av Kommunfullmäktige. 
Antas planen av fullmäktige 
kommer den att överklagas 

och hela utbyggnadsproces-
sen av väg och järnväg kan 
komma att rubbas.

För området gäller en 
detaljplan som fastställdes 
1994. En detaljplan gäller 
för ett specifikt, avgränsat 
område, hur planområdet 
skall utvecklas, vilka regler 
som skall gälla för byggna-
tion som höjder, storlek etc, 
var vägar, gator, allmänna 
platser skall finnas etc och 
jobbas fram gemensamt för 
att alla i området skall känna 
sig nöjda. Därefter fastställs 
den av Staten (Länsstyrel-
sen). Skall en detaljplan 
ändras måste alla iblandade 
godkänna detta, precis som 
i alla andra avtal. Kommer 
man inte överens gäller klara 
regler om skadestånd. Dvs: 
om kommunen vill ändra i 
en detaljplan (=avtalet) mot 
fastighetsägarens/nas vilja 
skall motparten hållas ska-
deslös. 
Sedan år 2003 har arbetet 
med detaljplan9 pågått. 
Under dessa 5 år har Bengts-
son vid upprepade tillfäl-
len försökt komma till tals 
med ansvariga tjänstemän 
på kommunen. Bengts-
son har formellt anhållit 
och begärt samråd vid åtta 
tillfällen. Bengtsson har 
lämnat ett antal förslag till 
markanvisning för sig och 
sina företag. Inga som helst 
reaktioner. Bengtsson har 
vid ett antal gånger mer 
informellt försökt komma 
till tals men inte fått några 
som helst reaktioner. Själv 

har jag försökt medla och har 
haft ett antal möten som för-
medlare mellan Bengtsson 
och ansvariga tjänstemän: 
exploateringschefen, sam-
hällsplaneringschefen och 
kommundirektören. Jag har 
också vid ett antal tillfällen 
bett våra båda kommunal-
råd intervenera så att Ale 
kommun inte försätter sig 
i en ohållbar situation och 
hamnar i domstol. 

Varför denna ovilja och vad 
är problemet?
Bengtsson har två sakliga 
problem:
• Den föreslagna detalj-
planen medger parkerings-
platser till kvarvarande 
handelsverksamheter som 
betydligt understiger den 
av Ale kommun fastställda 
Parkeringsnorm som skall 
gälla vid utbyggnad av alla 
verksamhetsområden för 
handel och kontor men även 
för boende. Hur man än 
räknar så kommer det att 
fattas i storleksordningen 
100 parkeringsplatser i pla-
nområdet. Planförfattarens 
synpunkt att det redan nu i 
gällande detaljplan finns för 
få p-platser är nog ett av de 
mest märkliga argument jag 
hört i dessa sammanhang: En 
ny detaljplan skapas ju för att 
göra ett område bättre och 
inte sämre eller konservera 
en dålig situation.? Därför 
vill Bengtsson att även Platt-
Johan-huset rivs och ingår i 
hans ersättningskrav.  
• Trots att 5 år har gått 
och grävskoporna snart 

står på plats har inga som 
helst försök till diskussion 
om inlösen initierats av Ale 
kommun! Vad väntar man 
på? 

Visserligen är det Staten 
som genom Vägverket 
önskar komma åt marken 
för vägutbyggnaden, men 
jag har förstått att man inte 
riktigt inser att det faktiskt är 
Ale kommuns sak att lösa in 
fastigheter som drabbas. Det 
är häpnadsväckande efter-
som det är tydligt reglerat i 
Plan och bygglagen, det är 
bara att läsa innantill. Det 
är alltså inte Staten genom 
Banverk eller Vägverk som 
äger frågan utan kommunen.
Ansvariga tjänstemän på 
kommunen refererar hela 
tiden till vad Vägverket vill 
och vad Vägverket kräver. 
Det är fullständigt egalt vad 
Vägverket vill vad gäller 
inlösenfrågan. Det är Ale 
kommun som har skyldig-
heten till 100%, låt vara att 
kommunen agerar för staten 
och att det är staten som 
skall betala, i vart fall huvud-
delen. Det är också en besyn-
nerlig tingens ordning att 
Ale kommun så intimt jobbar 
ihop med och lutar sig på 
Vägverkets/Statens  ansva-
rige och dess värderingar vad 
gäller inlösen av privata fast-
igheter som drabbas av ny 
detaljplan: det är kommunen 
som har ansvaret men Staten 
som skall betala. Det borde 
vara kommunen som ordnar 
med oberoende värderingar 
och inte åberopa Statens, där 

Staten naturligtvis vill ha så 
billiga inlösen och ersätt-
ningar som möjligt! Att sätta 
sig i knäet på den som skall 
betala är normalt sett = JÄV. 
Eller i vart fall inte speciellt 
smart.

Rättsliga åtgärder
Det är beklagligt att Bengts-
son nu efter 5 års försök att 
komma till tals nu sett sig 
tvungen att anlita juridiskt 
ombud mot Ale kommun 
och den 5 juni träffade  
Bengtsson med sin advokat 
Ale kommuns ledning och 
det hade varit klädsamt om 
kommunstyrelsen hade 
beslutat lyfta ut frågan till 
dess att konturer av en upp-
görelse går att skönja. Men 
icke sa Nicke; votering 6-5 
som tillsammans med Miljö- 
o Byggnämndens votering 
med 5-4 inte precis stärker 
Ale kommuns position vid 
kommande domstolsför-
handlingar. 

Bengtsson har ett 20-tal 
företag som hyresgäster i 
de berörda fastigheterna 
med ett 60-tal anställda som 
alla är mycket oroliga över 
sin framtid. Vart skall man 
flytta? Vad vill och vad gör 
kommunen? Jag har fått 
frågan många gånger men 
tvingats medge att kom-
munen vill ingenting. Jo, 
personal från Ale Utveckling 
AB inbjöd för någon tid 
sedan samtliga företagare 
i området till ett möte för 
att diskutera situationen. 
Alla var inbjudna. Alla utom 

Bengtsson! Och budskapet 
var att man skulle avvakta till 
dess Svenstorps nya handels-
område skulle byggas ut och 
flytta över dit. Det största 
företaget/affären i området 
har blivit erbjudet en barack 
till dess Svenstorp är klart! 
Är detta Ale kommuns nya 
företagspolicy: att slå undan 
benen på den entreprenör 
som byggt upp hela detta 
område och skapat mängder 
med arbetstillfällen och varit 
med och byggt upp stora 
delar av det nya Älvängen. 

Man pratar vackert om 
vikten av entreprenörer, man 
t o m bjuder hit Oxfordpro-
fessorer att prata vackert, 
man uppmuntrar skolung-
dom till entreprenörskap, 
utan att ha någon större 
aning om vad man pratar 
om, men i verkligheten 
behandlas en av våra drif-
tigaste entreprenörer som 
något katten släpat in.  Det 
är fler Bengtsson-entrepre-
nörer vi behöver, inte färre. 

Jag anser att kommunled-
ningen i Ale har skött denna 
fråga uruselt, oprofessio-
nellt, oen-
gagerat och 
fullständigt 
respektlöst 
och jag ställer 
mig frågan: 
Varför?

Jan A Pressfeldt
Aledemokraterna

Vice ordförande i Miljö- bygg-
nämnden

För alla de Alebor som 
inte arbetar med plan- 
och byggfrågor, ska jag 

först ge en kort bakgrund. 
Inför utbyggnaden av E 45 
och NorgeVänerbanam 
genom kommunen upprät-
tades ett avtal mellan kom-
munen, Vägverket och Ban-
verket år 2000 om hur bland 
annat detaljplanearbetet ska 
gå till, vilket godkänts av 
kommunfullmäktige. 
Till detaljplanearbetet kopp-
las ett genomförandeavtal 
som förankras i projekt-
ledningsgruppen inför det 
formella godkännandet av 
Ale kommunfullmäktige. 
Genomförandeavtalet 
omfattar mer än 50 miljoner 
kronor, bland annat lokalväg 
Älvängen – Skepplanda, 
marklösen och utbyggnad av 
busstorg. Viss del av kostna-
derna återfår kommunen via 
avtalet med trafikverken.
Ale Kommunfullmäktige har 
med detta arbetssätt kunnat 
godkänna 8 av 9 detaljplaner 
hittills och nu föreligger 
antagandeförslag för den 
nionde och sista – tjänste-
männen som sköter alla dessa 
diskussioner/avtalsskrivande 
har också i det sista ärendet 
följt avtalets intentioner till 

punkt och pricka, dvs alla 
ärenden behandlas enligt lika 
behandlingsprincipen. Detta 
vill inte Jan A Pressfeldt, 
varför?

Bengt Bengtsson har 
haft ett flertal diskussioner 
med fastighetsgruppen 
för genomförandeavta-
let/detaljplan 9, tyvärr har 
man inte kunnat komma 
överens bland annat för att 
Bengtsson vill att verksam-
hetslokaler löses in som inte 
berörs av projektet. Varför 
ska samhällets kostnader bli 
större än nödvändigt? Menar 
Jan A Pressfeldt att vi med 
kommunens skattepengar 
ska särbehandla?
Jan A Pressfeldt kontaktade 
undertecknad och ville 
såsom ombud för Bengtsson 
träffa kommunledningen – 
detta ordnade jag! Du lovade 
kommunledningen att ta 
fram underlag som behövs i 
inlösensförhandlingarna och 
att ta kontakter med ägare 
till grannfastigheter. Detta 
har enligt uppgift inte skett. 
Varför?

Därefter ville Bengtsson 
träffa undertecknad och 
naturligtvis fick han detta. På 
detta möte önskade Bengts-

sons rådgivare en informa-
tion om hur kommunen 
handlägger detta ärende, 
detta redovisades! Dessutom 
redovisade Bengtsson att han 
ville bygga på del av bland 
annat Nettos mark – min 
fråga till Bengtsson, har 
du pratat med Netto? Nej, 
sa Bengtsson! Den 9 juni 
ringde Bengtsson upp mig 
och meddelade att Netto 
inte var intresserade av ett 
samarbete. Tyvärr kan jag ju 
tycka. Vårt senaste möte med 
Bengtsson och de ombud 
han har var konstruktivt och 
jag tror att också svåra frågor 
har lösningar. 

Detaljplaneförslaget redo-
visar också hur angränsande 
verksamhets- och bostads-
kvarter föreslås kunna anpas-
sas till den framtida väg- och 
järnvägsutbyggnaden.
BanaVäg i Väst-projektet 
är viktigt för hela Sveriges 
infrastruktur och jag har 
det största förtroende för 
projektets och kommunens 
personal. Dessa har uppträtt 
och uppträder proferssio-
nellt. Tyvärr kan jag inte se 
att Pressfeldt gör detta – det 
hade jag hoppats när du ville 
företräda Bengtsson.  

Din insändare innehåller ett 
antal direkt felaktiga påstå-
ende. Vi har haft – och har 
– fortlöpande kontakter med 
Bengt Bengtsson. Han är 
förvisso en driftig entrepre-
nör och vi arbetar t ex just nu 
med flera bostadsprojekt på 
hans initiativ.
Vi har erbjudit lösningar 
på kommunens mark, men 
kan naturligtvis inte erbjuda 
lösningar på annans mark. 
Detta vet du, Jan! Vidare så 
har kommunen redovisat för 
Bengt Bengtssons hyresgäs-
ter om hanteringen av ären-
det och mycket tydligt klar-
gjort att det är varje enskilt 
företag som fattar sina beslut 
om framtiden. 
Tyvärr Jan – jag är mycket 
besviken på dig. Dina påstå-
ende skadar vårt största 
infrastrukturprojekt och 
därmed den största utveck-
lingssatsningen någonsin i 
Ale, du skadar 
Ale kommun 
och du skadar 
kanske också 
en driftig 
entreprenör, 
varför?

Jarl Karlsson (s)
ordförande kommunstyrelsen

Ale möter upp positivt i dialog – 
också om detaljplan 9 i Älvängen

Jarl Karlsson (s) svarar:

– Kommunstyrelsen beslu-
tade att föreslå kommun-
fullmäktige att anta detalj-
plan 9, Älvängen. Även om 
alla detaljer inte är klara 
om hur vissa fastighetsä-
gare ska kompenseras så 
vet vi nu hur vi vill ha det. 
Det är nödvändigt för väg-  
och järnvägsutbyggnadens 
fortsättning att vi kommer 
vidare i processen.

Men innebär inte detta 
att ni bäddar för överkla-
ganden?
– Det är en demokratisk 
rättighet som alla har. 
Arbetet med att komma 
vidare i frågorna om inlö-
sen fortgår och avbryts inte 
bara för att detaljplanen 
antas.

Affärsfastigheten på 

norra torget i Älvängen 
finns det fortfarande 
ingen lösning för?
– Det är svårlöst. Vi har 
erbjudit fastighetsägaren 
kommunal mark, men 
kan självklart inte erbjuda 
någon annans mark.

Vad vill du säga till de 
som hyr lokaler och lever 
i ovisshet?
– Det är självklart olyckligt 
att vi inte vet hur det blir i 
framtiden. Vi jobbar på en 
lösning, men än så länge 
kan vi inte trolla. Varje 
företagare måste fatta sina 
egna beslut utifrån sin 
verklighet. Att vara hyres-
gäst är alltid ovisst.

...kommundirektör, Stig 
Fredriksson, som inte 
tycker det är onaturligt 
att anta detaljplan 9 trots 
att det återstår många 
frågor.

Vad händer i norra Älvängen?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


