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Detaljplan för Åmål 4:17 m fl (Eurocash), Åmåls kommun 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Enligt Plan- och bygglagen 2010:900 ska kommunen redovisa de synpunkter som kommit 

fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av 

synpunkterna. Redovisningen ska göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram 

(samrådsredogörelse) 3 kap 17 §.  

 

HUR HAR SAMRÅD BEDRIVITS 

Detaljplanen tas fram genom utökat planförfarande och inkomna synpunkter under 

samrådstiden redogörs för i denna samrådsredogörelse.  

 

Kungörelse om samråd av detaljplan för rubricerat område var införd i Provinstidningen 

Dalsland lördagen den 9 december 2016. Samråd har bedrivits i 3 veckor under tiden 2016-

12-09 till 2017-01-06.  

 

Handlingarna har varit tillgängliga på biblioteket i Kulturhuset samt på kommunens hemsida 

www.amal.se. Underrättelse om samrådet har skickats till alla i samrådskretsen. 

 

Följande synpunkter har inkommit till Åmåls kommun:  

 

1. Svenska kraftnät, 2016-12-20. Ingen erinran.  

2. Samfälligheten Sållet Tröskan, 2016-12-21. 

3. Västtrafik, 2016-12-20. 

4. Västarvet Kulturmiljö, 2016-12-22. Ingen erinran.  

5. Teknik- och fritidsförvaltningen, Åmåls kommun, 2017-01-02. Ingen erinran. 

6. Eva Perman (Åkervägen 2E), 2017-01-02.  

7. Lasse Pettersson, 2017-01-04.  

8. Martina Perman, 2017-01-04. 

9. Marco och Margareta Pettersson (Sållet 3), 2017-01-05. 

10. Lantmäteriet, 2017-01-05.  

11. Vivi-Ann Arnell, 2017-01-09 (sent inkommet). 

12. Dario Crepulja, 2017-01-09 (sent inkommet). 

13. Vattenfall Eldistribution, 2017-01-11. 

14. SGI, 2017-01-12 (begärt förlängd remisstid). 

15. Monica Söderman (Åkervägen 2G), 2016-12-15, kompletterat 2016-12-20. 

16. Länsstyrelsen, Västra Götaland, 2017-01-18 (begärt förlängd remisstid).  

17. Trafikverket, 2017-01-18 (begärt förlängd remisstid). 

18. Linda Plate (Åkervägen 1H), 2016-12-15. 

19. Billy Andersson (Åkervägen 1F), 2016-12-15. 

20. Bengt Skåån (Åkervägen 2H), 2016-12-15. 

21. Ulla Gustavsson (Åkervägen 2C), 2016-12-15. 

 

 

 

http://www.amal.se/


ÅMÅLS KOMMUN 2(22) 
Tillväxtenheten 

 
 

2. Samfälligheten Sållet Tröskan (gn vice ordförande Leif Nilsson) 

” Samfälligheten Sållet Tröskan som är närmaste granne med den föreslagna 

detaljplansändringen vi härmed framföra följande synpunkter på förslaget. (Två versioner av 

yttrandet har skickats in, ett med fyra punkter och ett med fem punkter. Nedan återges den 

längsta versionen med 5 punkter) 

 

1. Bullernivån i området är i dag väldigt högt eftersom men efter områdets tillkomst har 

förlagt en rondell på E45 som går parallellt med området utan att ta hänsyn till den 

bullerbelastning som detta innebär för samfällighetens fastigheter. 

Om man nu skall tillföra dels en fastighet med en planerad bygghöjd på 10 m, så 

kommer detta att ytterligare späda på buller belastningen mycket negativt.  

Fläktanläggningens till och frånluftsintag skall, på grund av risker från E45:an, 

placeras mot bostadsområdet.  

Det förefaller osannolikt att man kommer att understiga 50 Db om man därtill lägger 

den tunga trafik som krävs (ett 10 tal lastbilar per dygn) för att försörja butiken. 

Därtill kommer buller från övrig trafik som enligt butiksägaren kommer att pågå fram 

till kl 21.  

Utöver Eurocash så är planerat en bensinmack på området vilket då kommer att leda 

in tung trafik dygnet vilket ytterligare kommer att försämra bullermiljön i området. 

En total konsekvensanalys för hela det tänkta detaljplansförändringen med 

bensinmack, Sibyllabutik och övriga handelsbyggnader gällande buller belastningen 

för området måste utföras. 

Kommunens kommentar: 

Det är kommunens bedömning att placeringen av dagligvarubutiken inte kommer att 

försämra bullersituationen för närboende med avseende på trafiken längs E45. Detta är 

också Länsstyrelsens ståndpunkt (se yttrande nr 16) och det är sannolikt att viss dämning av 

buller från E45 istället är att förvänta med föreslagen placering.  

Däremot kommer lokaltrafiksituationen att påverkas vid en ny dagligvarubutik samt 

omdragning av Klövervägen. Av denna anledning har en planbestämmelse om bullerskydd 

(bullerskydd) införts på plankartan.  

 

Fläktar, friskluftsintag och andra installationer ska enligt planen orienteras bort från E45 i 

syfte att minska konsekvenserna vid en farlig godsolycka. Det är dock möjligt att orientera 

dessa mot sydost vilket gör att riktningen inte blir mot norr där bostäder finns. 

 

2. Trafiksituationen i området i dag är mycket dålig. Den fyrvägskorsning som har 

uppstått då en rastplats har förlagts vid slutat av Drottninggatan har väsentligt 

försämrat trafiksituationen med risk för olyckor.  

I dagsläget kan vägen från Drottninggatan in till beställningsstationen vid Sibylla vara 

belagd med en kö hela vägen.  

Om man sen ser till husvagnar och husbilar så finns i dag ingen bra väg runt Sibylla 

kiosken utan dessa parkerar utefter Östraåsenvägen och framförallt den parkering som 

finns norr om Östraåsenvägen som är avsedd för hyresfastigheterna i området samt 

gästparkering för hela området bestående av 86 fastigheter och samtliga hyreshus.  



ÅMÅLS KOMMUN 3(22) 
Tillväxtenheten 

 
 

 

Om man enligt förslaget skall ändra dragningen av Östraåsenvägen och föra in 

lastbilstrafiken mellan den tänkta butiksbyggnaden och bostadsområdet så kommer 

detta att väsentligt försämra trafiksituationen. Dessutom tror vi att norrifrån 

kommande varutransporter kommer att köra in norr ifrån och ta östra åsenvägen ner 

till butikens varumottagning. Detta ifrågasätter vi om vägen är konstruerad för och 

störningsmomnten för de fastigheter som ligger lägst Östraåsenvägen kommer att 

väsentligt störas av denna trafik. 

Som samrådsmötet kunde informera om så har inte någon konsekvensanalys utförts 

vad som gäller för hur trafiken kommer att öka i fyrvägskorsningen då dels alla 

Sibyllakunder skall in, med alla husbilar och husvagnar, alla lastbilar och andra 

fordon som skall besöka den nya bensinmacken och till sist alla varutransporter och 

kunder till  Eurocasch. Enligt detaljplaneförslaget så planeras ytterligare butiker och 

kontor som skall förläggas i området.  

Utöver detta så finns redan ett trafikflöde på 1200 fordon per dag eligt samrådsmötet. 

Det borde göras en konsekvensanalys som tar ställning till hela trafiksituationen samt 

de toppbelastningar som tidvis uppstår V9, Påsk, semesterperiod osv.  

 

Kommunens kommentar:  

Med anledning av inkomna synpunkter från myndigheter och privatpersoner under samrådet 

har en trafikutredning tagits fram inför planens granskningsskede där ytterligare påverkan 

och konsekvenser för såväl lokaltrafiksituationen som eventuell påverkan på E45 har 

beskrivits. Utredningen – PM Trafik och vägbuller avseende detaljplan för Åmål 4:17 m fl 

(Eurocash), ÅF Infrastructure AB, 2017-05-23 – visar genom kapacitetsberäkningar att så 

väl korsningen mellan Östra Åsenvägen och Drottninggatan som korsningen mellan Östra 

Åsenvägen och E45 kommer att klara den ökning – ca 1 100 nya fordonsrörelser/dygn – som 

uppstår med anledning av planens genomförande, utan att framkomligheten i dessa lägen 

samt cirkulationsplatsen på E45 påverkas. 

  

3. Parkeringssituationen i området har allt sedan uppförandet varit ett problem i 

området. Den enda gästparkering som finns i dag i hela Östra Åsen är den som finns i 

områdets södra ände. 

Dessa parkeringar är i dag inte utnyttjade helt riktigt som framkom på samrådsmötet. 

Nu beror detta på att trafiktillsynen i området är obefintligt vilket gör att folk parkerar 

hejdlöst var som helst i området. Ingen hänsyn tas till datumparkering, så parkering 

sker på båda sidor om Skördevägen Åkervägen och Slåttervägen eller att det är 4 

timmarsparkering på gästparkeringarna. 

Fordonsägarna tar dessutom inte hänsyn till utfarter och säkerhetsavstånd till dessa 

utan parkerar alldeles intill utfarterna. Då vi bor vi ett bilfritt område så utgör detta en 

risk för bilar och människor i området.  

Vintertid kan inte en riktig snöröjning utföras på de namngivna gatorna och det skulle 

inte vara möjligt för tyngre transporter så som sopbilar och tyngre utryckningsfordon 

att komma fram om inte fordonsägarna parkerade halvvägs upp i samfällighetens 

gräsmattor. 

Skulle man i framtiden utnyttja dessa gator för parkering så måste parkeringsrutor 

ritas upp för att styra parkeringen till ett riktigt beteende. 

Om man då utifrån förslag på ändring av detaljplan skulle minimera antalet 

parkeringsplatser och dessutom se till att parkeringsregler följs så skulle de boende 
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och besökande få parkera på parkeringsplatser lång i från området kanske Hanebols 

fritidscenter.   

Om man dristar sig till att titta in i framtiden så tror väl dom flesta att det kommer att 

bli elbilar i framtiden. Alla de bilar som idag står utefter vägarna har då inga 

möjligheter att få till laddplatser på ett vettigt sätt. Det enda är då den nedre 

parkeringen som redan idag har utrustning som delvis skulle kunna användas till 

detta. Om den parkeringen tas bort så kan man för all framtid förstört den 

möjligheten. 
 

Kommunens kommentar:  

Avseende befintlig parkeringssituation har dessa synpunkter förts vidare till Teknik- och 

fritidsförvaltningen. I föreliggande detaljplaneförslag avses parkeringen inom den östra 

delen av kvartersmarken att finnas kvar men förläggas inom kvartersmark samt eventuellt 

flyttas någon närmare ÅKAB:s bostadshus (mot allén) och då samtidigt frigöra mark för 

handels- och/eller kontorsändamål närmare Klövervägen.  

Parkeringsmöjligheterna för den planerade Eurocashbutiken bedöms inrymmas inom den 

framtida tomten för Eurocash och inte innebära begränsningar för boende. Utformningen av 

Klövervägen kan också göras för att minska risken för otillbörlig parkering längs gatumark 

med kantsten och en anpassad gatusektion.  

  

4. Någon konsekvensanalys har inte utförts för att belysa hur marknadsvärdet skulle 

påverkas på de intilliggande fastigheterna, av att man tillåter ett parkområde 

omvandlas till ett handelsområde, som med sina fastigheter är så tätt inpå närmaste 

fastigheter som 30 m och en tillåten bygghöjd på 10 m. 

Dessutom så skulle ett bullerplank förmodligen få monteras ännu närmare 

intilliggande fastigheter som skulle ha en betydande höjd kanske 10-12 m för att 

förhindra buller från trafik och fastigheter. En sådan konsekvensanalys måste 

genomföras. 

 

Kommunens kommentar:  

Någon konsekvensanalys avseende marknadsvärde kommer inte att utföras då det är 

förknippat med stora osäkerheter av vad som de facto påverkar värdeutvecklingen på en 

fastighet (generellt marknadsläge och dess utveckling, ränteläge, efterfrågan m m). Det är 

därför mer ändamålsenligt att i planen redovisa de konsekvenser som kan tänkas uppstå av 

planens genomförande. 

Avseende bullerplankets placering är det fördelaktigt att placera detta så nära Klövervägen 

som möjligt,så att man på bästa sätt hindrar ljudet (främst från däck) att fortplanta och 

utbreda sig invid bostäderna. Att fånga upp buller från tak m m med ett plank är inte 

realistiskt och heller inte nödvändigt. Fläktljud och andra tekniska installationer på taket på 

Eurocash kommer inte att få bullra mer än i planen angivna bullernivåer och tider, vilket 

säkerställer samhällets krav på så kallat externt industribuller.  

 

5. Om nu Åmåls kommun har bestämt att man vill göra om parkmark till handelsområde 

utan att ta hänsyn till intilliggande fastigheter så borde det väl vara på sin plats att 

skadan blir så liten som möjligt för de som redan är etablerade på området. 

Om ingen annan lösning finns så borde väl i alla fall butiksfastigheten flyttas så långt 

söderut som möjligt på ytan och förhandla med vägverket om att få sätta upp en 

skyddsmur mot 45:an så att man kan komma riktigt nära rondellen. Då skulle 
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fastigheten komma längre ifrån ur bullersynpunkt och i viss mån även skydda mot 

buller från vägen. 

Om man sen begränsar bygghöjden (väsentligt lägre än 10 m) inom området så skulle 

en fastighet smälta in bättre i omgivningen. 

Om man gör på detta sätt så skulle en separat väg in till handelsområdet kunna skapas 

och östra Åsenvägen ha sin egen väg in till sitt område med dagisverksamhet osv.  

I stort sett så kan man väl ha lite svårt att förstå etableringens plats när det finns 

utmärkta markförhållanden på västra sidan av 45:an väl lämpade för en handelsplats 

utan att störa någon befintlig etablering.” 

 

Kommunens kommentar: 

Åmåls kommun och Eurocash har efter samrådet arbetat vidare med och prövat en 

omdisponering av marken, bland annat genom att utreda vad det skulle innebära att flytta 

butiken närmare rondellen och Sibylla och flytta parkeringsplatserna norrut. Detta innebär 

dock att kundtrafiken hamnar närmare bostäderna, vilket i praktiken kommer att innebära 

betydligt högre störningspåverkan genom buller, avgaser och ljuskäglor. Byggnadens 

placering i norr innebär också en dämning av ljudet från E45 (betydligt bättre dämning än 

en placering i söder) och innebär att en sammanhållen parkeringsyta kan skapas inom 

området och att bilrörelser mellan olika målpunkter inom området kan undvikas. 

Inlastningen samt avståndet till E45 samt kraftledningarna talar också emot en placering av 

byggnaden närmare cirkulationsplatsen (söderut). 

Nockhöjden föreslås sänkas till 8 meter för att ge mindre visuell omgivningspåverkan samt 

skuggning. 

 

3. Västtrafik 

”Västtrafik har tagit del av Detaljplan för Åmål 4:17 mfl (Eurocash), Åmåls kommun. I 

texten om kollektivtrafik anges linjenumret 715, men det är linje 775 Ed-Bengtsfors-Åmål 

som trafikerar hållplats Eliseberg. Vi ser positivt på att utveckling sker i nära anslutning till 

befintlig kollektivtrafik och utöver denna textjustering har vi inga synpunkter på planen.” 

 

Kommunens kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras med information om linje 775 inför planens 

granskningsskede.  

 

6. Eva Perman 

”Yttrandet inleds med samma skrivning som yttrande nr 2, dock utan punkt 5. För 

kommentarer till denna del, se yttrande nr 2.  

Buller 

Konsekvensanalys gällande buller för närboende/område. 

- Allmän trafik/45:an. Db? 

- Godstrafik, kylaggregat/fläkt m m. Db? 

- Från handel/kontor, klimatanläggningar m m. Db? 

- Bygge ca 10 m högt – buller analys? 

- Bullerplank – bulleranalys? 
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- Information ang bullerskydd! 

 

Kommunens kommentar: 

Trafiken från E45 bedöms inte försämra bullersituationen för boende i och med denna 

detaljplans genomförande, det kan snarare förbättra bullersituationen något då den 

planerade butiken kommer att skärma del av buller från E45.  

 

De planbestämmelser som har införts (bullerskydd/m1) säkerställer att buller från trafiken 

längs Klövervägens nya dragning respektive buller från tekniska installationer på 

handelsbyggnaden gör att gällande riktvärden för buller inte riskerar att överskridas (se 

även kommentarer till yttrande nr 2). 

 

 Hur planeras uppföljande bullermätningar? 

 Vem ansvarar? 

 Åtgärder för att ”stoppa” tung/godstrafik nattetid? (nämndes på mötet) 

 Åtgärder gentemot närboende? 

 Handels öppettider? På mötet angavs till kl. 21.00, stämmer det? 

 Fläktanläggning, till/frånluftsintag placering mot bostadshus??? 

 

Kommunens kommentar: 

Det är kommunens miljökontor som har tillsynsansvar enligt miljöbalken för bullerstörningar 

kopplat till verksamheter och lokaltrafik (kommunens gator). Det åligger generellt 

verksamhetsutövare att bedriva egenkontroll av verksamheten för att uppfylla olika lagar och 

förordningar. Vid klagomål kommer miljökontoret att utöva tillsyn och säkerställa att 

verksamheten bedrivs i enlighet med i detta fall miljöbalken. 

 

Öppettider planeras enligt Eurocash mellan kl 08.00 – 21.00. Tidigt på morgonen (5-tiden) 

kommer 1-2 brödbilar (liten lastbil 3,5 ton) och stora leveranser kommer under förmiddagen. 

Framtagande av lokala trafikföreskrifter i kombination med skyltning (förbud mot tung 

trafik) alternativt utformning med kantsten mot Östra Åsenvägen (norrut) planeras att 

genomföras så att transporter från Östra Åsenvägen (parallellt med E45) inte kan gå in 

denna väg längs med bostäderna.  

 

Friskluftsintag ska enligt planen orienteras bort från E45 i syfte att minska konsekvenserna 

vid en farlig godsolycka. Det är dock möjligt att orientera dessa mot sydost vilket gör att 

riktningen inte blir mot norr där bostäder finns. Fläktar och andra tekniska installationer 

kan dock placeras och utföras så att den eventuella störningen mot boende 

minskas/elimineras.  

 

Trafiksituation 

 Konsekvensanalys gällande väsentligt försämrad trafiksituation med ökad risk för 

olyckor i området och för närboende. 

 Förslag på ny sträckning av vägen längre från bostadsområdet. 

 Analys trafikflöde idag/framtid. 
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 Parkeringsplatser. 

 Åtgärd/förbättring för närboendes framkomlighet i trafiken 

 Minska trafik nattetid, åtgärd? 

 

Kommunens kommentar: 

Se kommentarer till yttrande nr 2. 

 

Miljö 

 Konsekvensanalys ang väsentlig förändring av miljö för närboende i området enl. 

ändringar i detaljplan.  

 Ökad trafik i bostadsområde  

 Ökade utsläpp i bostadsområde med avgaser, partikelkoncentrationer….. 

 Vegetation minskas i området fastän rapporter påvisar vikten av vegetation som 

positiv miljöpåverkare/filter i stads- och boendemiljö! Gäller inte detta i Åmål? 

 Bostadsområdet planerades och byggdes -77/-78 som ett barn- och miljövänligt 

område med begränsad biltrafik i ”kvarteren”. 

 

Kommunens kommentar: 

Planens konsekvenser beskrivs i planbeskrivningen. Denna del har inför planens 

granskningsskede kompletterats då vissa förändringar i planen har gjorts. 

 

Den aktuella platsen är belägen i ett relativt öppet landskapsrum med vägområde och hag- 

och åkermark vilket ger förutsättningar för god luftgenomströmning samt utspädning av 

luftföroreningar kopplade till trafikarbete.  

 

I övrigt, se kommentarer till yttrande nr 2. 

 

Fastighetsvärde 

 Konsekvensanalys för marknadsvärde av fastigheter som ligger närmast. 

 Avsatta/budgeterade summor? 

 Information ang bullerskydd. 

 Bullerplank vid intilliggande fastigheter? 

 Dagsljus mot fastighet? Minskar em/kvällsljus!” 

 

Kommunens kommentar:  

Kostnaden för Åmåls kommun för planens genomförande kommer i enlighet med kommande 

exploateringsavtal att ersättas av exploatören så att exploateringen för kommunen blir 

kostnadsneutral. 

 

I övrigt, se kommentarer till yttrande nr 2. 
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7. Lasse Pettersson 

Yttrandet är identiskt med yttrande nr 2, dock utan punkt 5.  

 

Kommunens kommentar: 

För kommentarer till denna del, se yttrande nr 2. 

 

8. Martina Perman 

”Mitt namn är Martina Perman och jag bor på Åkervägen 2e (huset närmast de planerade 

Eurocashbygget) med mina 2 barn 6 och 9år. vi flyttade hit för ganska precis 1 år sedan, till 

vad vi trodde skulle vara ett lugnt och barnvänligt område… fram till nu???? 

 

Jag har en del synpunkter och frågor ang konsekvenser jag skulle vilja ha svar på… 

Hur har ni tänkt när det gäller: 

 

*Trafikflöde/trafiksäkerheten alldeles intill mitt hus? mycket cyklister, fotgängare i rörelse, 

för att inte tala om alla barn som leker, mina inkluderade. det är bollekar, springlekar osv. 

 

Kommunens kommentar: 

Öppettider planeras enligt Eurocash mellan kl 08.00 – 21.00. Tidigt på morgonen (5-tiden) 

kommer 1-2 brödbilar (liten lastbil 3,5 ton) och stora leveranser kommer under förmiddagen. 

Framtagande av lokala trafikföreskrifter i kombination med skyltning (förbud mot tung 

trafik) alternativt utformning med kantsten mot Östra Åsenvägen (norrut) planeras att 

genomföras så att transporter från Östra Åsenvägen (parallellt m E45) inte kan gå in denna 

väg längs med bostäderna.  

 

*Hur blir det med parkeringsplatser, det kan ju inte vara undersökt i verkligheten. boende, 

pendlare och besökare slåss redan idag om de få platser som finns, parkering sker olagligt 

utmed Åkervägen, Skördevägen och Slåttervägen. Även alla som bor i lägenheterna på 

Klövervägen är med och slåss om platserna. När skall p-lisan som så gärna lappar bilar i 

övriga stan, besöka dessa gator och ”rensa upp”??? Anser att parkeringssituationen är 

ohållbar som den är idag. Förra vintern kom inte ens plogbilen fram på gatorna. 

 

Kommunens kommentar: 

Se kommentarer ovan samt kommentarer till yttrande nr 2. 

 

*En stor matvarukedja innebär ju även ett stort antal varutransporter som skall dundra fram 

alldeles intill husknuten, husen i sig är inga ljudisolerade villor direkt, den redan befintliga 

trafiken bullrar på friskt i våra ”papplådor”. hur är det tänkt att detta skall undgås? tittar man 

på befintliga matvarubutiker i stan, ser man ju att det är lossningar i ottan likväl som sent på 

kvällen. även varubilarna med sina kylaggregat som skall stå och gå, dom hör vi nu också, 

när dom står på rastplatsen och nu vill ni ha in dem intill husen. 

 

Kommunens kommentar: 

Varutransporter är enligt Eurocash att förvänta ca 8-12 tillfällen per dygn. De flesta 

transporterna sker morgon och förmiddag. Transporter som sker utanför butikens öppettider 

är planerade att angöra från butikens framsida med backningsrörelser mot lastbrygga från 

parkeringsplatserna. I övrigt gäller planbestämmelsen m1 som avser hur mycket buller 
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verksamheten får alstra. Åmåls kommun är tillsynsmyndighet för eventuella överträdelser i 

driftskedet.  

 

*Gällande värdet på våra hus som i och med bygget av Eurocash kommer att sjunka i botten. 

Vem kommer vilja lägga ut en massa pengar på att bo så tätt inpå detta hemska bygge? Hur 

har kommunen tänkt att kompensera detta??? Skall ni gå in och lösa in våra hus? eller 

kommer en summa motsvarande värdeminskningen att betalas ut? Trodde detta skulle bli 

kostnadsfritt för kommunen! höst vinter och vår, när solen står som lägst kommer inte våra 

hus se solen alls. Bostadsområdet har funnits sedan sent 70-tal och en expanderande 

matvarukedja ska inte få inkräkta på vår livskvalité, boendestandard och fastighetens 

marknadsvärde.  

 

Kommunens kommentar: 

En skuggstudie har tagits fram som visar att Sållet 1 och Sållet 10 inte utsätts för skuggning 

under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret är det främst söderfasaderna som utsätts men 

efter kl. 15:00 och fram till solnedgången påverkas också västfasaderna. Under 

vinterhalvåret är skuggningen mest märkbar timmen innan solnedgång. 

Angående påverkan på värdet – se kommentarer till yttrande nr 2. 

 

*ang uppsättning av bullervall, hur går tankarna där? för att vi skall slippa de buller som blir 

från lastbilarna kommer de inte räcka med en låg vall, då ljudet kommer studsa tillbaka från 

väggen på Eurocash. så höga väggar byggs inte. Vi har ju en övervåning också. 

 

Kommunens kommentar: 

Det befintliga bullret från E45 behandlas inte i denna detaljplan, men som Länsstyrelsen 

konstaterar i sitt yttrande kommer placeringen av butiken att minska buller från E45 vid 

bostäderna. 

Planens genomförande kommer inte att innebära att en bullervall byggs. Planen föreslår ett 

plank mellan Klövervägen och gång- och cykelvägen som syftar till att minska buller som 

alstras från däckljud längs Klövervägen.   

 

*är kontroller ang ljud från fläkt/kylanordningar på Eurocash gjorts? är dom värdena 

godkända för byggnation så nära ett villaområde???? återigen kommer livskvaliteten in i 

bilden, man vill ju kunna sitta utan en sommarkväll utan att överröstas av ett bullrande 

fläkt/kylaggregat. likväl vill man kunna öppna ett sovrumsfönster om natten. Ett sådant 

system går ju dygnet runt. 

 

Kommunens kommentar: 

Planbestämmelsen m1 som reglerar hur mycket buller (inklusive ventilations- och 

kylanläggningar) verksamheten får alstra gäller. Åmåls kommun är tillsynsmyndighet för 

eventuella överträdelser i driftskedet. 

 

Själv undrar jag varför skulle man inte kunna bygga Eurocash andra sidan 45:an, där Toveks 

bygger sina nya lokaler? det blir inte mycket längre för dom som handlar och det finns 

cykelväg dit också. Alternativt att man flyttar stora varuhuset ut mot 45:an, bredvid Sibylla. 

De måste vara en möjlighet. 
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Kommunens kommentar: 

Åmåls kommun har beviljat positivt planbesked för den aktuella platsen. Innan planbesked 

söktes av Eurocash och behandlades av Åmåls kommun har ett antal andra platser värderats 

och diskuterats utifrån olika aspekter såsom läge i förhållande till bebyggelse, infrastruktur, 

markåtkomst m m, men valet har fallit på denna plats som mest lämplig. En etablering av en 

dagligvarubutik blir på detta vis integrerad i befintlig bebyggelsestruktur, är placerad inom 

gång- och cykelavstånd från ett stort antal bostäder som idag inte har tillgång till 

dagligvarubutik utan bil.   

 

Förväntar mig återkoppling på detta och vill även ha ett svar på att ni mottagit mina åsikter. 

Kräver även en ordentlig konsekvensanalys gällande bygget av Eurocash/ Ändring av 

detaljplan för Åmål 4:17 m fl. Kräver även en konkret beskrivning av eventuella åtgärder. 

 

Kommunens kommentar: 

Planbeskrivningen innehåller en konsekvensbeskrivning av vad planens genomförande 

innebär. Utifrån flera synpunkter under samrådet har också vissa kompletteringar av 

utredningar samt justeringar av planen genomförts inför planens granskningsskede. 

 

Hänvisar även till samfällighetens Sållet/Tröskans skrivelse.” 

 

Kommunens kommentar: 

Se kommentarer till samfälligheten Sållet/Tröskan.  

 

9. Marco och Margareta Pettersson 

Yttrandet är identiskt med yttrande nr 2.  

 

Kommunens kommentar: 

För kommentarer till detta, se yttrande nr 2. 

 

10. Lantmäteriet 

”Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd av 

detaljplanen ompröva Åmål ga:1, genomföra fastighetsregleringar och bilda ledningsrätter. 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Felaktiga egenskaps-  och användningsgränser 

u- och l-områden är administrativa bestämmelser och avgränsas enligt Boverkets 

rekommendationer med administrativa gränser, medan prickmark är en 

egenskapsbestämmelse som avgränsas med egenskapsgränser. På ett antal ställen i plankartan 

finns endast egenskapsgräns där u- och l-områden rimligen borde avgränsas eller endast 

administrativ gräns där prickmarken rimligen borde avgränsas. Lantmäteriet vill tipsa om att 

det finns ett manér för kombinerad egenskapsgräns och administrativ gräns som borde vara 

användbar i plankartan. 

 

Kommunens kommentar: 

Plankartan revideras med kombinerad egenskaps- och administrativ gräns på tillämpliga 

ställen.   

 



ÅMÅLS KOMMUN 11(22) 
Tillväxtenheten 

 
 

Exploateringsavtal/Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte 

I planbeskrivningen anges under rubriken ”Organisatoriska frågor – Ansvarsfördelning” bl.a. 

vad som ligger på köparen/byggherren att utföra. Under rubriken ”Organisatoriska frågor – 

Avtal” anges vidare att ”exploateringsavtal eller liknande som reglerar de närmare 

omständigheterna kring exploatering” kommer att upprättas. Enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL ska 

kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, 

redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis 

genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 

Redovisningen om vad som är tänkt att ingå i exploateringsavtalet behöver förtydligas och 

redovisas samlat. 

 

När redovisning av detta saknas finns det inte någon möjlighet för Lantmäteriet att göra den 

granskning som myndigheten ska göra av innehållet i avtalen enligt 6 kap. 40-42 §§ PBL. 

 

Kommunens kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras inför granskningsskedet med en redogörelse av huvuddragen 

av de avtal som ska tecknas mellan Åmåls kommun och exploatören. 

 

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den 

egna fastigheten/ga:n. I samtliga detaljplaner som upprättas enligt PBL ska därför en 

fastighetskonsekvensbeskrivning upprättas. I PBL Kunskapsbanken (åtminstone i den form 

som gällde fram till årsskiftet 2014/2015) finns det ang. Fastighetskonsekvenser i 

planbeskrivningen angivet att: ”Det ska framgå av planbeskrivningen hur planen är avsedd att 

genomföras. Av redovisningen ska det bland annat framgå vilka fastighetsrättsliga åtgärder 

som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt 

samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 

 

Redogörelsen kan illustreras med en fastighetskonsekvenskarta där förändringar i 

fastighetsindelning redovisas, plankartan är bakgrund. 

 

Redogörelsen bör innehålla beskrivning av…  

…utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. 

Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en  

 

 fastighetskonsekvensbeskrivning 

 fastighetskonsekvenskarta till planbeskrivningen” 

 

I det aktuella planförslaget är plangenomförandet och fastighetskonsekvenserna för dåligt 

beskrivna. T.ex. anges inget om: 

 

 den omprövning som krävs av Åmål ga:1 på grund av att nuvarande när Östra 

Åsenvägen vinklas om 

 om möjligheten till att bilda gemensam fastighet av Grimman1, Åmål 4:17 och del av 

Åmål 4:1 och hur detta går till 

 

Kommunens kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras inför granskningsskedet med en tydligare redogörelse av 

möjliga fastighetsbildningsåtgärder samt konsekvenser för fastighetsägare. 
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Delar av planen som bör förbättras 

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Detaljplanen tas fram enligt de regler som gäller enligt PBL för detaljplaner med planstart 

efter 2015-01-01. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller 

inte dessa råd på följande punkter: 

 

 Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna. 

 Bestämmelsen om korsprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna i 

Boverkets ”Planbestämmelsekatalog enligt Boverkets gällande allmänna råd, 

uppdaterad 2016-07-07”. 

 Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar 

och redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är 

användningarna ”Gång och Cykel”, ”Handel och kontor” respektive ”Handel och 

kontor samt parkering och återvinningsstation för lokala behov” redovisade på samma 

rad bland planbestämmelserna. 

 Lagstödet för planbestämmelser redovisas inte i anslutning planbestämmelserna. 

 

Kommunens kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras inför granskningsskedet i enlighet med Boverkets allmänna 

råd om planbestämmelser för detaljplan. Kombinationen av användningsbestämmelser 

kvarstår dock i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. 

 

Ingen planbestämmelse om upphävande av strandskydd 

En liten del av planområdet (inom fastigheten Åmål 4:18) ligger inom 100 m från Åmålsåns 

strandlinje. Detta innebär väl att det generella strandskyddet automatiskt inträder/återinträder 

när en befintlig detaljplan ersätts med en ny enligt 7 kap. 18 g § miljöbalken? Bör en 

bestämmelse om upphävande av strandskydd införas för de områden där syftet är att 

dispenspliktiga åtgärder ska utföras med stöd av detaljplanen? 

 

Kommunens kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras inför planens granskningsskede med skrivning om 

upphävande av strandskydd (plankarta och planbeskrivning) samt åberopat särskilt skäl för 

upphävande (planbeskrivning).  
 

Skrivning om kommunalt huvudmannaskap saknas 

I planbeskrivningen anges under rubriken ”Organisatoriska frågor – Ansvarsfördelning” bl.a. 

vad som ligger på kommunen att utföra. Det saknas dock någon skrivning om att det är  

kommunalt huvudmannaskap för de allmänna platserna inom planområdet och vad detta 

innebär för framtida drift och skötsel.” 

 

Kommunens kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras inför planens granskningsskede med skrivning om 

kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark.  
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11. Vivi-Ann Arnell 

Jag instämmer till fullo med de synpunkter som Samfälligheten Sållet-Tröskan inlämnat till 

Er angående rubricerade. 

 

Kommunens kommentar: 

För synpunkter lämnade av samfälligheten Sållet/Tröskan, se kommentarer till yttrande nr 2. 

 

Dessutom vill jag framföra att jag som ägare av fastigheten Tröskan 6, belägen alldeles 

utefter Östra Åsenvägen, kommer att bli berörd och störd av ökande trafik genom buller och 

avgaser. Någon bullervall finns ej heller längs rv 45 i höjd med min fastighet. 

 

Jag ber Er noga överväga lämpligheten av att etablera en så omfattande affärsverksamhet 

alldeles inpå ett bostadsområde. Har inte Åmåls kommun haft som policy att inte skapa 

affärsområden som utarmar centrum? Den redan befintliga högspänningsledningen är 

dessutom redan en belastning för området. 

 

Kommunens kommentar: 

En bullervall mellan E45 och bostadsområdet är inte en fråga som ska lösas inom ramen för 

denna planprocess. Placeringen av handelsbyggnaden mot norr borgar dock för en så bra 

dämpande effekt från trafikbuller från E45 som möjligt är.  

En dialog har förts mellan Åmåls kommun och Åmåls handel, som inte ser att en flytt av 

Eurocash från ett redan idag externt läge skulle innebära några ytterligare konsekvenser för 

centrumhandeln. 

 

12. Dario Crepulja 

Hej. Jag bor i området där ni har tillåtit bygget av nya eurocash, absolut närmast för att vara 

precis. Jag förstår inte varför ni låter dem bygga en så stor matbutik mitt i ett redan trångt 

bostadsområde, när det finns mängder med andra platser där ni skulle låta dem bygga utan att 

vara i vägen för hundratals människor. Därtill måste ni förstå att detta sänker värdet av min 

och mina grannars fastigheter, jag anser att ni bör ersätta oss för denna förlust. Även om man 

inte skulle se till den ekonomiska biten så kommer trafikökningen försämra min livskvalitet, 

en livskvalitetsförlust som för mig som hårt arbetande skattebetalare betyder väldigt mycket.  

Jag ser i slutändan inget positivt med bygget. Jag hoppas ni kan ge mig svar på varför ni tog 

det här belutet och ifall ni alls har tänkt på oss som bor i området eller om bara ekonomiska 

intressen spelat roll i ert beslut. 

 

Kommunens kommentar: 

Planförslaget har arbetats om efter inkomna synpunkter från samrådet. Byggrätten har 

justerats söderut, vilket innebär att avståndet mellan ny byggnad (Eurocash) och närmaste 

fastighetsgräns är 32 meter vilket är en ökning med fem meter. Även byggnadens nockhöjd 

har sänkts från 10 till 8 meter.  

I övrigt – se kommentarer till övriga yttranden.  

 

13. Vattenfall Eldistribution 

” Vattenfall har som det framgår i planbeskrivningen 3 st regionnätsledningar i nära 

anslutning till planområdet. Kommunen  har presenterat en generaliserad magnetfältskurva 

som grundas på en specifik ström och faslinekonfiguration. Denna kurva stämmer alltså inte 
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helt överens med magnetfälten för aktuella ledningar. Aktuella ledningar avger med dagens 

belastning lägre mikroteslanivåer än den generaliserade kurvan. Med det sagt anser Vattenfall 

ändå att angivna avstånd i planbeskrivningen samt avstånd till de olika byggrätterna i 

plankartan ska hållas för att minimera risken för förhöjda mikroteslanivåer samt oro som kan 

upplevas från människor som vistas stadigvarande i ledningarnas närhet. 

Vidare presenterar planbeskrivningen Vattenfalls generella rekommendationer för 

planläggning i närheten av kraftledningar. Rekommendationerna  är en riktlinje som 

Vattenfall tillämpar olika beroende på vilka omständigheter som råder. I det aktuella 

planförslaget stämmer de generella avstånden väl in. 

 

Kommunens kommentar: 

Noteras. En dialog har förts mellan planförfattaren och Vattenfall Eldistribution sedan 

samrådet. Planhandlingarna har justerats inför granskningsskedet.  

  

Inom planområdet har Vattenfall befintliga kablar. I bifogad karta illustreras 

högspänningskablarna (20 och 10 kV) med turkosa resp röda streckade linjer och 

lågspänningskablarna (0,4 kV) med blå streckade linjer. Kablar som kommer i konflikt med 

byggrätterna behöver flyttas alternativt ligga kvar, men då erhålla markreservat (u) på minst 4 

meter. Kablar som behöver flyttas eller hanteras på annat sätt utförs av Vattenfall men 

bekostas av exploatör. 

  

Kommunens kommentar: 

Noteras. Detta förfarandesätt beskrivs också i detaljplaneförslaget. 

 

Vattenfall behöver förstärka området med en ny transformatorstation. Ett E-område på 8x8 

meter önskas i nära anslutning till Eurocashs anslutningspunkt.” 

 

Kommunens kommentar: 

En byggrätt för teknisk anläggning förs in planen. 
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14. Statens Geotekniska Institut (SGI) 

”Enligt planbeskrivningen är planområdet beläget väster om centrala Åmål intill rondellen 

där E45 och väg 164 möts. Planområdet är förhållandevis plant och är delvis utftyllt med 

fyllnadsmassor. Utförd geoteknisk utredning visar att fyllnadsmassorna underlagras av lösa 

jordlager (siltig lera) ovan friktionsjord. I områdets nordvästra del förekommer ett tunt lager 

medelfast sand mellan leran och friktionsjorden. Stabilitetsförhållandena har översiktligt 

studerats och bedöms i utredningen. En mer ingående analys av totalstabiliteten har dock inte 

utförts. SGI ser att området från geoteknisk synvinkel har gynnsamma förutsättningar. Vi 

anser dock att det bör finnas en värdering i planbeskrivningen hur områdets stabilitet 

påverkas av givet planändamål och vilken relevans utredningen från 2010 har i förhållande 

till det nya planförslaget. Detta för att klarlägga om rekommendationerna i utredning uppfylls 

eller ej. 

SGI:s granskning avser vanligtvis inte byggnadstekniska frågor. I detta fall noterar vi att det i 

planbeskrivningen framgår att vidare geoteknisk utredning rekommenderas i syfte att 

bestämma lerans sättningsegenskaper. SGI ser att detta är behövligt för att hitta lämpliga 

grundläggningssätt och därigenom undvika framtida problem med sättningar. 

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjligt 

under förutsättning att de geotekniska förutsättningarna, med hänsyn till nytt planförslag, 

värderas i det fortsatta planarbetet.” 

 

Kommunens kommentar: 

En komplettering av den befintliga översiktliga geotekniska undersökningen, SWECO 2010-

03-19, utförs inför planens granskningsskede med avseende på överensstämmande med den 
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nu aktuella detaljplanen och den föreslagna byggrätten. Planhandlingarna har kompletterats 

inför granskningsskedet med resultat från ovan nämnda undersökning.  

 

15. Monica Söderman 

Yttrandet är identiskt med yttrande nr 2.  

 

Ett tillägg till yttrandet har gjorts 2016-12-20, med följande ordalydelse: 

 

”Skickar enligt telefonsamtal förfrågan om konsekvensanalys gällande buller, föroreningar 

och avgaser angående det nya handelsområdet på Östra Åsen.” 

 

Kommunens kommentar: 

Avseende konsekvensanalys för buller m m, se kommentarer till yttrande nr 2 och 6. 

 

För övriga kommentarer se yttrande nr 2. 

 

16. Länsstyrelsen i Västra Götaland 

”Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att förutsättningarna för att genomföra planen är goda, men att flera 

frågor måste belysas på ett utförligt sätt för att planen inte ska tas in för prövning. 

 

Detaljplanens syfte 

Syftet med planen är att möjliggöra för etablering av en butik för dagligvaror. I förslaget 

ingår en ändring av Östra Åsenvägens sträckning. Planen bedöms avvika från översiktsplanen 

varför detaljplanen tas fram genom så kallat utökat förfarande. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, upphävande av 

strandskydd samt miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med 

vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 

planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för 

att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap) 

Det framgår av planbeskrivningen att en utbyggnad av området enligt planen inte bedöms 

leda till att miljökvalitetsnormer för vatten påverkas, då planområdet skall anslutas till det 

kommunala ledningsnätet. I sammanhanget saknar dock Länsstyrelsen en närmare  

beskrivning av hur områdets dagvatten skall omhändertas samt om det finns behov av att 

säkerställa detta i plankartan. Planområdet medför en ökad andel hårdgjorda ytor och vilken 

påverkan den ökande dagvattenmängden kan få på recipienter kan Länsstyrelsen på givet 

underlag inte bedöma. I planbeskrivningen redovisas Vänerns som slutgiltig recipient för 

planområdets dagvatten men berörs ytterligare recipienter, som tillexempel 

vattenförekomsten Åmålsån (EU_CD SE655407-131876), skall detta redovisas. Hur  
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dagvattnet kan omhändertas samt vid behov renas, för att inte försämra möjligheterna att 

uppnå miljökvalitetsnormerna i berörda vattenförekomster behöver redovisas. Det behöver i 

planen reserveras ytor för eventuella fördröjningsmagasin. 

 

Kommunens kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras inför planens granskningsskede med ett utökat resonemang 

kring dagvattenhantering under rubrikerna Miljökvalitetsnormer, Dagvatten och Tekniska 

frågor. 
 

 Strandskydd (MB 7kap) 

Planområdets närhet till Åmålsån innebär att frågan om strandskydd måste hanteras. Detta är 

idag utsläckt inom gällande plan men enligt 7 kap. 18 g § MB återinträder strandskyddet 

automatiskt när en ny detaljplan upphävs eller ersätts. Kommunen får enligt 4 kap. 17 § PBL 

bestämma att strandskyddet enligt 7 kap. MB ska upphävas för ett område i detaljplan. 

Förutsättningen är att det föreligger särskilda skäl och att intresset av att ta området i anspråk, 

på det sätt som avses med planen, väger tyngre än strandskyddets intresse. Upphävandet ska 

enligt samma paragraf utformas som en administrativ bestämmelse. De särskilda skäl som 

kan föreligga redovisas i 7 kap. 18 c § p 1-6 MB. Det är viktigt att i planbeskrivningen tydligt 

beskriva planområdets syften samt att utifrån de särskilda skälen motivera varför 

strandskyddet skall upphävas. 

 

Kommunens kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras inför planens granskningsskede med skrivning om 

upphävande av strandskydd (plankarta och planbeskrivning) samt åberopat särskilt skäl för 

upphävande (planbeskrivning).  
 

 Hälsa och säkerhet 

Geoteknik – Planbeskrivningen bygger på en tidigare genomförd geoteknisk utredning från 

2010 som togs fram i samband med Detaljplan för del av Åmål 4:1, gatukök vid rondellen. 

Kommunen måste visa på att tidigare geoteknisk utredning är relevant även för den nya 

planen, se Statens geotekniska instituts yttrande daterat 2017-01-12. Kommunen behöver 

klargöra att stabiliteten i området men även för den intilliggande E45 inte kommer att 

påverkas, se Trafikverkets yttrande daterat 2017-01-13.  

 

Kommunens kommentar: 

Se kommentarer till SGI och Trafikverket. 

 

Farligt gods – Området ligger intill E45 som är en primär transportled för farligt gods. 

Kommunen skriver i planbeskrivningen att avståndet mellan E45 och bebyggelse styrs av den 

riskanalys som togs fram av SWECO i samband med Detaljplan för del av Åmål 4:1, gatukök 

vid rondellen. 

 

Den ovan nämnda riskanalysen har beaktat en etablering av ett gatukök intill E45. I 

riskanalysen har angetts att etableringen följer rekommenderad användning på avstånd 30-70 

meter från transportled som anges i RIKTSAM (Länsstyrelsen i Skåne läns rapport). Det 

framgår av RIKTSAM att handel i form av sällanköpshandel är en möjlig användning inom 

detta avstånd. För handel i form av övrig handel som livsmedel, rekommenderar dock 

RIKTSAM avståndet 70-150 meter. Länsstyrelsen anser att riskperspektivet beträffande 

påverkan av olyckor med farligt gods inte är tillräckligt belysta och bedömda i 
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samrådshandlingen. Riskanalysen tar inte hänsyn till etablering av den typ av handel som 

planeras för i aktuell plan. Riskbedömningen behöver göras utifrån de förhållanden som blir 

aktuella vid en etablering av en större livsmedelsbutik. En sådan etablering är inte jämförbar 

med en etablering av ett gatukök i rondellen. Betydligt fler människor kommer att vistas i 

livsmedelsbutiken och på området. Topografin i områdets norra del kan vara annorlunda än 

vid rondellen. Likaså kan hastigheten vara något högre här än i rondellen. Planen behöver 

kompletteras med en bedömning av hur den nu aktuella handelsetableringen i planområdet 

påverkas av risker för farligt gods. Länsstyrelsen anser att det är bra att det har införts 

säkerhetshöjande åtgärder på plankartan. Det måste dock klargöras om rekommendationerna 

i den tidigare riskanalysen är tillämplig och tillräckliga även vid etablering av en större 

livsmedelsbutik i norra delen av området. 

 

Kommunens kommentar: 

En komplettering till riskanalysen som åberopas i samrådsförslaget har utförts efter 

samrådsskedet med avseende på nu planerad markanvändning. Planhandlingarna justeras 

inför planens granskningsskede utifrån resultatet av denna komplettering. 

 

Buller – I plankartan anges inte hur hög bullerskyddet ska vara. Kommunen behöver utreda 

denna fråga samt införa en bestämmelse om detta i planen. Vid en kontrollmätning av 

angivna avstånd avviker dessa något från de i planbeskrivningen redovisade avstånd 

(planbeskrivning s. 16, tabell 2) vilket skulle innebära en något högre ljudnivå för Sållet 1 

samt Sållet 10. Kommunen behöver kontrollera att rätt underlag används. Se även Synpunkter 

på planutformning s.4. 

 

Kommunens kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras inför planens granskningsskede. 

 

Råd enligt PBL och MB 

Förhållande till ÖP 

I den fördjupade översiktsplanen år det aktuella planområdet utpekat som grönområde. 

Föreslagen markanvändning avviker därför från översiktsplanens intentioner. Det är bra att 

kommunen för ett resonemang kring markens lämplighet. 

 

Kommunens kommentar: 

Noteras. 

 

Naturmiljö 

I planbeskrivningen anger kommunen att den allé som går längst med cykelbanan skall 

förlängas förbi intilliggande bostadsområde. Länsstyrelsen ser detta som en positiv åtgärd. I 

planbeskrivningen framgår dock inte om det kommer ske ingrepp i allén eller om den på 

något annat vis riskerar att skadas. Det är önskvärt att en sådan beskrivning finns i 

planbeskrivningen. Länsstyrelsen vill informera om det generella biotopskydd som gäller för 

alléer. Skyddet innebär att det är förbjudet att avverka, beskära eller på annat vis skada allén 

utan att först ha ansökt om, och erhållit dispens för detta från Länsstyrelsen. Förbudet 

innefattar även skador som kan uppstå på rötter på grund av schaktning eller krosskador från 

arbetsmaskiner eller vid uppställning av containrar och arbetsbodar. För att undvika risk för 

att skada allén bör all typ av skadligt arbete ske på ett avstånd av 15 x stamdiametern 

från träden i allén.  
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Finns det misstankar om att de planerade åtgärderna vid ett genomförande av planen kan 

komma att skada allén skall den som planerar åtgärden, i god tid innan åtgärden påbörjas, 

lämna in en dispensansökan till Länsstyrelsen. För biotopskyddade objekt i detaljplanearbete 

brukar detta ske mellan samrådsskedet och granskningsskedet. Blanketter finns att hämta på 

Länsstyrelsens hemsida. Tänk på att i ansökan motivera behovet av ingrepp samt redogöra 

för varför det inte är möjligt att genomföra åtgärden på alternativ plats. Ni bör också själva 

föreslå en lämplig kompensationsåtgärd för uppkommen skada, detta då Länsstyrelsen 

generellt ställer krav på detta i de fall dispens beviljas. 

 

Kommunens kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras enligt ovanstående inför planens granskningsskede. 

Åmåls kommun bedömer att den planerade omdragningen av gatan inte kommer att innebära 

några ingrepp i allén eller påverka alléträdens rotsystem. En dispensansökan lämnas därför 

inte in under planprocessen.  

 

Trafik 

Trafikverket anger i sitt yttrande daterat 2017-0-13 att kommunen behöver säkerställa att 

exploatering av planområdet inte kan medföra störningar på E45 funktion bland annat vad 

gäller markstabilitet. De anger också att kommunen i en trafikutredning behöver visa 

beräknade trafikflöden samt hur dessa kan påverka E45. Vidare så rekommenderar 

Trafikverket att planbestämmelsen m2 kompletteras med ett tillägg som anger att ingen 

skyltanordning/pylon får uppföras inom detta område. 

 

Kommunens kommentar: 

Se kommentarer till Trafikverkets yttrande. 

 

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 

miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. 

Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid 

tillämpningen av miljöbalken. En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det 

nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör 

det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt. 

 

Kommunens kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras inför planens granskningsskede. 

 

Synpunkter på planutformning 

I bifogad illustrationskarta är handelsbyggnaden placerad så att den utgör en skärm mellan 

verksamhet och bostäder, vilket Länsstyrelsen ser positivt på. Det kan vara lämpligt att 

kommunen även i plankartan reglerar att byggnaden för handel anläggs i den norra delen av 

planområdet. Genom att säkerställa detta i planen minskar risken för att verksamheten skall 

ha en störande effekt på boende i närområdet. En placering av handelsbyggnaden i närheten 

av bostäderna kommer dock innebära att andra effekter kan uppstå exempelvis 

skuggningseffekter eller verksamhetsbuller och dessa behöver då utredas och beskrivas. 

Det är önskvärt att Boverkets rekommendationer för framtagandet av en detaljplan följs för 

att undvika framtida problem med genomförandet av planen. 
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Kommunens kommentar: 

Efter planens samrådsskede har arbetet fortsatt med förbättring av planförslaget inför 

planens granskning. Bland annat har en diskussion förts gällande handelsbyggnadens 

placering, och en viss justering har gjorts där byggrätten flyttats fem meter längre söderut 

med hänsyn till bl a skuggning. En skuggstudie har också tagits fram för att visa på påverkan 

från den nya byggnaden i förhållande till närbelägna bostäder. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 

delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.” 

 
Kommunens kommentar: 

Noteras. 

 

17. Trafikverket 

”Då väg 45 är av riksintresse, är det av stor vikt att dess funktion inte störs av exploateringen. 

Trafikverket önskar att en geoteknisk utredning tas fram som visar att stabiliteten för vägen 

inte påverkas, och om den gör det hur detta avhjälps. 

 

Kommunens kommentar: 

I den komplettering till den geotekniska utredning som har utförts efter planens 

samrådsskede (se kommentarer till SGI och Länsstyrelsen) har även eventuell påverkan på 

stabiliteten vid E45 tagits med. Planens genomförande bedöms enligt PM inte påverka 

stabiliteten på E45.  

 

Vidare saknas en trafikutredning som visar beräknade trafikflöden och hur dessa påverkar 

väg 45. Trafikverket önskar också att förklaringen till ”m2” i plankartan  

kompletteras/förtydligas med att ingen skyltanordning/pylon får uppföras inom detta 

område.” 

 

Kommunens kommentar: 

En trafikutredning har tagits fram efter planens samrådsskede. Resultatet av 

trafikutredningen är att påverkan på lokaltrafiknätet samt E45 och anslutningar till 

europavägen är acceptabla och inte står i konflikt med riksintresset för kommunikationer. 

 

18. Linda Plate 

Yttrandet är identiskt med yttrande nr 2. För kommentarer till detta, se yttrande nr 2. 

 

19. Billy Andersson 

Yttrandet är identiskt med yttrande nr 2. För kommentarer till detta, se yttrande nr 2. 

 

20. Bengt Skåån 

Yttrandet är identiskt med yttrande nr 2. För kommentarer till detta, se yttrande nr 2. 

 

21. Ulla Gustavsson 

Yttrandet är identiskt med yttrande nr 2. För kommentarer till detta, se yttrande nr 2. 
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TIDPLAN 

för den återstående planprocessen för detaljplan för Åmål 4:17 m fl (Eurocash) 

 

2017-06-07 Godkännande av samrådsredogörelse och granskningshandling. Samt 

beslut om granskning i Kommunstyrelsen.  

Sommar 2017 Granskning  

Höst 2017 Granskningsutlåtande och antagandehandling för godkännande till TU. 

Föreslå att KF ska anta planen.   

Höst 2017 Granskningsutlåtande och antagandehandling för godkännande till KS. 

Föreslå att KF ska anta planen.  

Höst 2017 KF godkänner antagandehandling.  

   

Tillväxtenheten 

 

 

…………………………                                

Carl-Gustav Bergenholtz , enhetschef  

 

 

………………………… 

Fatima Åhl Sjöberg, planingenjör 

 

 

 


