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Regeringsrätten avslog överklagandet av detaljplan 9

Arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen över Göta 
älvsdalgång inleddes 1998. 
Två år senare togs beslutet 
om var framtidens väg- och 
järnväg skulle gå. Efter det har 
nio detaljplaner färdigställts. 
Den sista över Älvängen cen-
trum överklagades till Reger-
ingsrätten, då parkeringsnor-
men för kvarvarande fastig-
heter och butiker inte ansågs 
uppfylld. Det ansåg däremot 
Regeringsrätten som gick på 
kommunens linje.

– Jag tycker självklart att 

det är bra att frågan har prö-
vats och att ett beslut nu har 
tagits. Det är en demokratisk 
rättighet vi har i Sverige att 
kunna få sin fråga prövad. Det 
känns tryggt även för oss i Ale 
kommun att Regeringsrätten 
ställer sig bakom vår utred-
ning, konstaterar Jarl Karls-
son.

Han anser att dialogen 
med alla berörda har varit 
prioriterad i BanaVäg pro-
jektet.

– Totalt har vi haft när-
mare 10 000 kontakter i allt 

från allmänna samråd till en-
skilda dialogmöten. Likabe-
handlingen har varit viktig, 
menar han.

Att detaljplan 9 eller ut-
byggnaden av väg- och järn-
väg genom Ale skulle sparka 
undan fötterna på näringsli-
vet köper han inte.

– De företagare som inte 
ser möjligheterna med ut-
byggnaden av infrastrukturen 
ska nog göra något annat. Vi 
har världens chans att expan-
dera nu. För de berörda före-
tagen i Älvängen hoppas jag 
att fastighetsägaren i samråd 
med kommunen hittar en lös-
ning, men det är viktigt att 
komma ihåg att kommunen 
inte bygger några affärsfas-
tigheter, säger Jarl Karlsson 
som menar att det finns en 
dialog med Bengt Bengts-
son.

I oktober kommer kom-

munledningen att rapporte-
ra om arbetet kring det nya 
stora bostadsområdet, Kro-
nogården, i Älvängen.

– Veidekke och Skanska 
planerar att bygga 50 bostä-
der om året. I kommunens 
planer ingår också att en ny 
skola ska byggas i Älvängen. 
Det finns stark framtidstro 
och jag hoppas att företagen 
i Älvängen också känner det, 
säger Jarl Karlsson.

Det framtida köpcentru-
met i Svenstorp utvecklar sig 
dock inte som planerat. En ny 
avstämning med Ittur Pro-
gressums huvudägare, Johan 
Hansen, kommer att ske i 
höst. Koncernen Ittur brot-
tas med ekonomiska svårig-
heter i konjunkturens spår.

"Jag tar en sväng runt Bryssel om det behövs"
Men fastighetsägaren, Bengt Bengtsson, ger inte upp

ÄLVÄNGEN. Fastighets-
ägaren Bengt Bengts-
son överklagade detalj-
plan 9 till Regerings-
rätten, men förlorade.

Nu tänker han ta 
vägen via Bryssel och 
EU-domstolen.

– Hanteringen av 
ärendet är inte rättvist 
och jag kräver att alla 
står lika inför lagen, 
säger han.

Ord står mot ord. Kom-
munledningen är nöjd med 
hanteringen av detaljplan 9. 
Bengt Bengtsson tycker att 
Ale kommun har brustit i sitt 
samhällsansvar. Han saknar 
planering för hur de verk-
samheter som påverkas av 
intrånget ska lösas. Han har 
själv kommit med flera för-
slag, men har inte lyckats 
komma överens med kom-
munledningen.

– Det är ingen nyhet att 
flera företag skulle drabbas 

om detaljplan 9 antogs. Sedan 
2003 har det varit allmän kän-
nedom, men ändå har inga 
konstruktiva förslag eller po-
sitiv respons på mina idéer 
givits. Detaljplanens genom-
förande innebär nu att flera 
verksamheter tvingas lägga 
ned och många arbetstillfäl-
len försvinner. Är det sam-
hällsansvar? dundrar Bengt 
Bengtsson.

Han anser vidare att enga-
gemanget för att hitta en lös-
ning såväl praktiskt som eko-
nomiskt har från kommun-
ledningens sida varit mycket 
begränsat.

– Det har vid flera tillfäl-
len påstått att det finns en po-
sitiv dialog. Det är inte sant. 
Deras inställning har varit att 
lösa in och riva mina fastighe-
ter för att sedan låta mig fi-
nansiera en återuppbyggnad. 
När de rev båthusen i Älväng-
ens båthamn så gick det bra 
att bara bygga nya, men när 
jag kräver samma behandling 

i mitt ärende, då är svaret ett 
annat, menar Bengt Bengts-
son.

Han är mycket besviken på 
utfallet i Regeringsrätten.

– Särskilt när de påstår att 
antalet parkeringsplatser fö-
refaller bli samma även efter 
vägutbyggnaden. Visa mig 
den uträkningen. Det för-
svinner närmare 50 p-plat-
ser, men det blundar de för. 
Plötsligt gäller ingen parke-
ringsnorm.

Att ge upp kampen mot 
myndigheterna finns inte. Is-
tället planerar Bengt Bengts-
son en sväng till Bryssel.

– Vi kommer att undersö-
ka  möjligheten att få ärendet 
prövat i EU-domstolen. Jag 
kräver att likabehandlings-
principen gäller. Att sätta fö-
retagare på bar backe köper 
jag inte.

Oroliga hyresgäster klagar över brist på information
ÄLVÄNGEN. Butiksin-
nehavarna i den fast-
ighet på Norra Torget i 
Älvängen som ska rivas 
är oroliga, besvikna och 
bedrövade.

– Ingen bryr sig om 
oss och våra företag, 
konstaterar Björn 
Sundberg på TitBits.

Risken finns att 
rörelserna löses in 
och försvinner från 
Älvängen.

Arbetstillfällen hotas, affärs-
utbudet likaså och därmed 
också servicen i Älvängen. 
Förhandlingarna mellan Ale 
kommun och fastighetsäga-
raen Bengt Bengtsson har 
ännu inte lett fram till något 
konstruktivt som kan innebä-
ra nya affärslokaler.
– Det gör att vi inte har nå-

gonstans att ta vägen som det 
ser ut just nu. Istället får vi väl 
acceptera att de löser in våra 
verksamheter, men det var ju 
inte tanken. Detta var tänkt 
som vår pensionsförsäkring, 
men osäkerheten runt butiken 
har gjort den omöjlig att sälja, 
säger en besviken Börje An-
dersson på Team Sportia.

Det är bristen på infor-
mation och klara besked som 
väcker störst irritation.

– Inte ens nu när Reger-
ingsrätten har tagit beslut i 
frågan har någon från kom-
munen eller Vägverket hört 
av sig. Bengtsson har delat ut 
domen, men vi undrar ju vad 
som händer nu. Hur ser tid-
planen ut? Jag önskar att kom-
munen hade sagt att "nu ser vi 
till att hitta en lösning på det 
här", fast någon sådan hand-
lingskraft har vi inte sett, säger 

Björn Sundberg uppgivet.
Eftersom butiksinnehavar-

na sitter med långa kontrakt 
kan de inte heller inleda för-
handlingar med andra fastig-
hetsägare.

– Det är omöjligt eftersom 
jag inte vet förutsättningar-
na eller när det kan bli aktu-
ellt med en flytt. Ryktena har 
också gjort gällande att kom-
munen och Bengtsson har 
varit nära en lösning. Om det 
är sant vill jag ogärna ge mig 
av. Vi sitter med bakbundna 
händer och kan inte agera. I en 
sådan situation är information 
viktigt, inte bara från vår hy-
resvärd, utan även från kom-
munledningen som är minst 
sagt delaktig i vägutbyggna-
den och dess konsekvenser, 
menar Björn Sundberg.
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NÖDINGE. Regeringsrätten gick på Ale kommuns 
linje och godkände antagandet av detaljplan 9 i 
Älvängen.

En lång process tycks nu vara över och kom-
munstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), är 
lättad.

– Nio detaljplaner för ett av Sveriges största 
infrastrukturprojekt är nu antagna. Ett omfat-
tande arbete är slutfört, säger han.
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Team Sportia och TitBits är två av butikerna som nu riskerar att lösas in i Älvängen. Några 
ersättningslokaler verkar det inte bli.

Bengt Bengtssons fastighet på Norra Torget i Älvängen får snart lämna plats för ett nytt 
vägmot. Regeringsrätten ansåg att detaljplan 9 är korrekt antagen.

Jarl Karlsson 
(S), kommun-
styrelsens 
ordförande.


