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En villa i Hålanda förstördes i en brand på fredagskvällen. Räddningstjänsten fick larmet vid 
23-tiden. Inga personskador rapporteras. Det är för närvarande oklart vad som orsakat bran-
den. En teknisk undersökning kommer att ske.

Text: Jonas Andersson

Villabrand i Hålanda
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Handelsplatsen 
vallas inte in

ÄLVÄNGEN. Detaljpla-
nen för Handelsplats 
Älvängen ställde krav 
på ett tre meter högt 
brandskydd mot farligt 
gods på E45.

Samhällsbyggnads-
nämnden har nu tagit 
bort kravet.

– Det är inte motiverat 
och fanns inte med i den 
ursprungliga planen, 
säger nämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

När den första detaljplanen 
för den nya handelsplatsen 
i Älvängen klubbades i juli 
2009 fanns inget brandskydd 
mot E45 med. Det dök upp 
när planen ändrades för att 
möjliggöra en bättre angö-
ring för varutransporter till 
handelsplatsen.

– Vi var inte uppmärk-
samma på att någon ritat in 
ett krav på ett tre meter högt 

brandskydd längs E45. Sefa 
upptäckte detta när bygget 
startade och vi kom då över-
ens om att dela på eventuel-
la kostnader, berättar Jan A 
Pressfeldt.

E45 som är en transport-
led för farligt gods ska enligt 
Räddningstjänsten ha ett sä-
kerhetsavstånd på 150 meter 
till de som kan vistas i när-
heten. Enligt den detaljplan 
som klubbades 2012 skulle 
brandskyddet eller vallen ha 
varit färdigställd när byggna-
den togs i anspråk, men när 
så inte var fallet beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden 
ändå att handelsplatsen skul-
le få öppna. 

Fastighetsägaren fick en 
förlängd byggtid till 2017, 
men i februari i år tog nämn-
den upp frågan på nytt.

– I samband med att vi 
ändrar i detaljplanen på nytt 
för att möjliggöra vårdverk-
samhet ville politikerna ock-
så ta bort kravet om brand-
skyddet. Det blev också 
beslutet. Nu är detaljplane-
ändringen ute på samråd och 
då kommer även Länsstyrel-

sen att granska planen. Har 
de inget att erinra försvinner 
kravet om brandskydd, säger 
sektorchef Carita Sandros 
som menar att motivet 
främst har varit att garantera 
säkerheten för de som rör sig 
på parkeringsplatsen.

Skälet till att politiker-
na tänkt om förklaras med 
att liknande byggnation på 
andra platser i landet inte 
heller har vidtagit dessa åt-
gärder.

– Restriktionerna hårdna-
de i samband med branden i 
en lastbil med farligt gods på 
E6 för några år sedan. Det 
går inte att skydda sig mot 
allt, då får vi bygga vallar 
överallt. Det vore förödande 
för en handelsplats om den 
tvingas ligga bakom ett tre 
meter högt skydd. Dessutom 
är det en oerhört kostsam 
åtgärd, någonstans runt 8 
miljoner kronor varav kom-
munen har förbundit sig att 
stå för hälften, säger Jan A 
Pressfeldt som har svårt att 
se hur det skulle kunna mo-
tiveras.

– Kravet på skydd mot farligt gods 
hävs i ändrad detaljplan
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Det tidigare kravet på en tre meter hög skyddsvall mot E45 har Samhälls-
byggnadsnämnden i Ale nu hävt. Fastighetsägaren och Ale kommun skulle 
annars ha fått dela på kostnaden om drygt 8 miljoner kronor.


