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

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

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

under granskningstiden samt de kommentarer och förslag som kommunen har med 

anledning av synpunkterna. Redovisningen ska göras samlat för alla synpunkter som har 

kommit fram (PBL 5 kap 23 §).  

 

HUR HAR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 

Detaljplanen tas fram genom utökat planförfarande och inkomna synpunkter under 

granskningstiden redogörs för i detta granskningsutlåtande.  

 

Underrättelse om granskning har anslagits på kommunens anslagstavla samt skickats till 

alla berörda enligt fastighetsförteckningen samt de som lämnat synpunkter under samrådet.  

 

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

hemsida www.amal.se. Efter granskningstiden ska kommunen enligt 23§ i plan- och 

bygglagen sammanställa de synpunkter som inkommit och redovisa de förändringar som 

synpunkterna gett anledning till. 

 

Följande synpunkter har inkommit till Åmåls kommun:  

 

1. Samfälligheten Sållet Tröskan, 2017-08-07. (Identiskt med yttrande nr 9). 

2. Ulla Gustafson (Åkervägen 2C) 2017-08-11 

3. Håkan Byh, 2017-08-13. 

4. Bengt Skåån (Åkervägen 2H) (Samfälligheten Sållet Tröskan), 2017-08-13. 

5. Dario Crepulja, 2017-08-14. 

6. Martina Perman, 2017-08-14 

7. Monica Söderman (Åkervägen 2G), 2017-08-15 

8. Lantmäteriet, 2017-08-15 

9. Eva Perman, 2017-08-16.  

10. Samfälligheten Sållet Tröskan, 2017-08-22 (Identiskt med yttrande nr 1). 

11. SGI, 2017-08-25 

12. Länsstyrelsen, Västra Götaland, 2017-08-31 (har begärt förlängd remisstid).  

13. Trafikverket, 2017-09-20 . 

 

FÖRÄNDRINGAR INFÖR ANTAGANDE 

Planen föreslås justeras inför antagande enligt nedanstående punktlista. Åmåls kommun 

bedömer att planen inte ändrats väsentligt enligt PBL 5 kap 25 §. 

 
-          planbestämmelse införs avseende uppfyllnader 

-          planbestämmelse införs om förbud mot in- och utgång mot bensinstation 

-          planbestämmelsen e1 justeras så den inte är kopplad till fastighet och låst antal m
2
 yta 

-          gränsvärden för buller uppdateras i planbeskrivningen till bullerförordningen 

-          justeringar med anledning av Lantmäteriets synpunkter 

-          redaktionella justeringar 

http://www.amal.se/
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Det finns flera kvarstående synpunkter från närboende fastighetsägare samt 

samfälligheten Sållet Tröskan. 
 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Planen bedöms genom gjorda förändringar efter granskning och en avvägning 

mellan enskilda och allmänna intressen vara redo för antagande enligt PBL 5 kap 27 

§. 
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1. (och 9.) Samfälligheten Sållet Tröskan (gn vice ordförande Leif Nilsson) 

Två exemplar av yttrandet har skickats in, 2017-08-07 & 2017-08-22 båda exemplaren 

innehåller samma synpunkter vilka återges nedan. Yttrandet inleds med en bild över 

trafiksituationen i bostadsområdet Östra Åsen. 

  
 

”Under 2016 och 2017 så har vi flera gånger påpekat för Åmåls Kommun att 

trafiksituationen är alldeles ohållbar. Ovan visar ett kort hur en vanlig parkeringssituation 

ser ut en kväll, parkerade bilar dygnet runt på båda sidor utan att ta hänsyn tillräckligt 

avstånd till utfarter. Det tas heller ingen hänsyn till att parkeringsytan längst in på 

Skördevägen/Åkervägen osv har 4 timmars parkering. Parkeringarna är fulla hela dygnet 

med parkering hela natten. Vid ett tillfälle gav en rundvandring i området omkring 60 

felparkerade bilar.  

 

Åmåls kommun verkar helt förbise detta då man är helt medveten om att bristen på 

parkeringsytor saknas i området och förmodligen kostsamt att lösa.  

Nu skall de parkeringsplatserna som finns i området tas bort när man omdisponerar området 

från parkyta till handelsområde utan att ha någon plan för hur parkeringar skall lösas.   

 

Att man skall montera kantsten för att förhindra att bilar parkerar långt ut på våra 

gräsmattor så att regnvatten rinner från gatan ner på vår parkeringsplats kommer inte att 

lösa trafiksituationen och behovet av parkeringsplatser. Det kommer att hända en olycka i 

området är jag alldeles säker på. Om man ser på fotot så går en person (det kan vara en 

familj med barnvagn) från busshållplatsen till hyreshusen mitt i vägen då båda sidor är 

upptagna av parkerade bilar. Det finns ett säkrare sätt nämligen att gå över vår 

parkeringsplats (som vanligtvis sker men kantsten förhindrar barnvagnar) så faller det på 

Samfälligheten att sköta om renhållning i stället. Mycket orättvist.  

 

Om man sen tänker sig in i en situation med en vinter med mycket snö så kan man tänka sig 

att snöröjningsfordon har väldigt svårt att komma fram (absolut om man monterar kantsten) 
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då vägens bredd minskar med ytterligare någon halvmeter på båda sidor + snöplogkanter 

utanför parkerade bilar. Alldeles ohållbart om man lägger till säkerheten för gående.  

 

Kommunens kommentar:  

Åmåls kommun bedömer, med stöd i genomförd trafiutredning, PM – Trafik och vägbuller, 

ÅF, 2017-05-23, att trafikalstringen som en konsekvens av detaljplanens genomförande kan 

hanteras utifrån trafikflödes- och trafiksäkerhetssynpunkt. I samrådsredogörelsen och i det 

reviderade gransknignsförslaget föreslås som en tänkbar åtgärd att en mindre ombyggnad 

av Östra Åsenvägen förbi bostadsområdet både skulle kunna minska hastighet, i viss mån 

framkomlighet (och få viss trafik att välja annan väg), öka trafiksäkerheten samt förbättra 

parkeringssituationen inom området. Avseende befintlig parkeringssituation har dessa 

synpunkter också 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.  

 

Kommentarer till ändring av Planändring: 

Trafik: 

En trafikräkning har utförts enligt planförslaget i södra änden av Östraåsenvägen. I 

underlaget ges ingen exaktare placering av trafikräkningen och jag betvivlar att det är i  

infarten till Östra Åsenvägen.. 

Enligt underlag gav räkningen 780 fordon per dygn. Nu är befintlig verksamheten av det 

slaget att under vissa tider Jul, sportlov, påsk och semestertider är belastningen på Sibylla 

och bensinstationen så kraftig att det bildas kö ända ut till Drottninggatan. Framförallt med 

husvagnar, och husbilar som inte har någon parkeringsyta inom området.  

Ibland så använder dessa fordon parkeringsytan norr om Östra Åsenvägen på ÅKAB:s 

parkering för att kunna besöka framförallt Sibylla 

Underlaget borde kompletteras med en pik-mätning av trafikbelstningen på Östra 

Åsenvägen.  

 

Kommunens kommentar:  

Trafikräkningspunkten var mitt på Östra Åsenvägen mellan Skördevägen och Åkervägen. 

En trafikberäkningspunkt har också funnits på Drottninggatan mellan Östra Åsenvägen och 

E45 (söder om InGo). I samband med trafikflödesberäkningar väljs normaltrafiksituationen 

i regel som dimensionerande för val av utformning m m. I trafikutredningen har dessutom 

en väl tilltagen marginal använts för att inte riskera att underskatta trafikalstingen från 

planområdet. 

 
”Ovanstående är mycket högt räknat och förväntas ge tillräckliga marginaler för att kunna 

säkerställa att inte kapacitetsberäkningarna baseras på för låga trafiksiffror.” 
 

Om man skall tro på trafikplaneringen i och med att en stor matvarubutik etablerar sig, 

kommer detta enligt beräkningar att ytterligare belasta Östra Åseninfarten med ytterligare 

320 fordon/dygn.  

Där är då inräknat att ytterligare butiker som skal etableras i området enligt planen.  
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Detta verkar inte helt trovärdigt. Jag ser däremot ett scenario att det under vissa tider 

kommer att vara sån belastning av utfarten från Östra Åsenvägen till Drottninggatan bli så 

stor (före jul, midsommar och Påsk) att boende i området kommer att köra ut på 4-

vägskorsningen till Västra Åsen, med anslutnign till väg 45, i stället vilket är en 4 

Vägskorsning med 70 km/timme vilket utgör en mycket stor trafikfara för de boende i 

området och en ökad belastning på 45:an som redan är mycket hårt belastad. Framförallt 

under Vinterhalvåret med sportlov och Påsk.  

 

Det borde göras en separat infart till affärsområdet genom den obebyggda tomten (söder om 

den tänka infarten till Östra Åsenvägen) på området där jag idag kan förstå att man planerat 

ett övergångsställe.   

 

För att förhindra att tung trafik kör Östra Åsenvägen så föreslås att man begränsar tung 

trafik under vissa tider. Jag undrar hur detta kan fungera vintertid med snöröjnings fordon 

som måste in alla tider på dygnet.  

Om man istället tar bort möjligheten att köra in väster om den tänkta butiken så leder med 

in varutransporterna/lastbilarna in över parkeringsytan i stället.  

Om man då drar fram varumotagningen till framsidan av butiken (söder ut) så blir det 

enklare för lastbilar att backa in.  

Detta skulle undanröja det stora antalet lastbilar som störande moment till de närboende. 

 

Kommunens kommentar:  

Trafikutredningen har utförts av oberoende experter på ÅF Infrastructure AB. Godstrafiken 

till och från den planerade dagligvarubutiken kommer enligt uppgift från exploatören att 

ledas via parkeringen på framsidan av butiken under tidpunkter med låg trafik 

(huvudsakligen under icke-öppettider) medan godstrafik leds via baksidan av butiken under 

butiksöppettiderna. 

 

Parkeringsbehovet har med ÅKAB:s medgivande och beräkning gjorts en uppskattning på 

behovet av parkeringsplatser i området för hyreshusen var 35 platser. Om man då väger in 

detta mot de observationer som vi har redovisat ovan i inledningen så är inte detta i 

närheten av behovet. Om man tog tag i felparkeringarna i området så har dessa 

felparkerkerade bilar ingenstans att ta vägen. Dessutom finns det i området ett antal större 

tjänstefordon i området så som taxibussar samt servicebilar av större modell. Dessa har i 

dag ingen stans att parkera utan står utefter, bland annat Skördevägen, med ena hjulparet 

upp på gräsytor. Här finns ett stort behov av allmänna parkeringsytor i området. Söder om 

bostadsområdet är det enda område som är lämpligt till detta.  

 

Kommunens kommentar:  

Beläggningsgraden på kommunens allmänna parkeringsyta i korsningen Östra 

Åsenvägen/Klövervägen bedöms inte vara hög och ser inget behov av att utöka den i 

samband med etableringen. Kommunen parkeringsövervakar gatorna i området efter de 

regleringar som gällande lokala trafikföreskrifter bestämmer. Kommunen hänvisar till 

ovannämnd parkeringsyta om felparkeringar på bland annat Skördevägen vill undvikas. 
 

Buller: 

Det framgår inte om det har utförts någon bullermätning i området och den har gått till. Hur 

detta än har gått till så har man inte tagit hänsyn till att den allé som begränsar bullernivån 

från väg 45, har i dagarna tagits ner, vilket helt förändrar ljudbilden över området. Att då 
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ytterigare addera buller från tung trafik kan bli förödande för de närmast boende. Här måste 

nya mätningar utföras (under pik förhållande) och biläggas utredningen samtidigt redovisas 

öppet för de boende i området.  

 

Kommunens kommentar:  

Det har gjorts en bullerberäkning, inom ramen för trafikutredningen, PM – Trafik och 

vägbuller, ÅF, 2017-05-23. Denna visar på att bullernivåerna vid bostäder, från en fullt 

genomförd detaljplan och den trafikökning som kommer av denna, inte riskerar att 

överskrida de riktvärden som finns fastlagda i bullerförordningen (SFS 2015:216). 

Att beräkna buller, och inte utföra mätningar, är praxis och en självklar metod vilken också 

är betydligt mycket träffsäkrare än en mätning. Buller från E45 är inte en fråga för denna 

detaljplan, och har heller inte beräknats.  

 

Övriga kommentarer:  

I beskrivningen står att varubutiken skall ha ett minsta avstånd till närmaste bostadsgräns av 

32+ 6 m vilket ger 38 meter till tomtgräns från butikens fasad.  

Vidare i texten så står att det skall vara 38 meter till bostadens fasad. 

Vi förutsätter att ni menar att det skall vara 38 meter till tomtgräns från fasden på butiken.  

 

I förslaget står att byggnaden skall ha en maximal bygghöjd av 8 m med undantag av 

uppstickande enstaka byggnadsdelar. Vi förutsätter att dessa enstaka byggnadsdelar inte är 

neonskyltar eller andra belysta skyltar.” 

 

Kommunens kommentar:  

De meterangivelser som finns i planbeskrivningen (32+6 = 38 meter) är det närmaste 

avstånd som dagligvarubutikens norra fasad kan placeras i förhållande till bostäderna. 

Neonskyltar kommer sannolikt inte att uppföras. Blir skylt belyst, kommer särskilda krav att 

ställas på exploatör för att förhindra bländning.  

 

2. Ulla Gustafson 

”Mitt namn är Ulla Gustafson. Jag bor på Åkervägen 2c. Här har jag bott i 15 år och sett på 

området som lugnt och trivsamt. Men så känns det inte längre om en stor matvarukedja 

etablerar sig här. Trafiken har ökat markant sedan Sibylla och bensinstationen byggts. 

Ibland med bilar parkerade långt in på Östra Åsenvägen. Och tro att kunder kommer att gå 

eller cykla för att handla, det kommer inte att ske. Nej det är bil som gäller. Ännu mer 

trafik!! Värdet på våra hus kommer att sjunka och även vår livskvalitet. Vem vill bo bakom 

ett bullerplank och neonskylt i blickfånget. Och det värsta av allt avgaser och störande 

trafik. NEJ TÄNK OM!! Vi har ju redan ett handelområde.” 

 

Kommunens kommentar:  

Åmåls kommun bedömer, med stöd i genomförd trafiutredning, PM – Trafik och vägbuller, 

ÅF, 2017-05-23, att trafikalstringen som en konsekvens av detaljplanens genomförande kan 

hanteras utifrån trafikflödes- och trafiksäkerhetssynpunkt. I samrådsredogörelsen och i det 

reviderade granskningsförslaget föreslås som en tänkbar åtgärd att en mindre ombyggnad 

av Östra Åsenvägen förbi bostadsområdet både skulle kunna minska hastighet, i viss mån 

framkomlighet (och få viss trafik att välja annan väg), öka trafiksäkerheten samt förbättra 

parkeringssituationen inom området. Avseende befintlig parkeringssituation har dessa 

synpunkter också förts vidare till Teknik- och fritidsförvaltningen. 
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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. 

 

3. Håkan Byh 

”Jag är boende på området och betraktar byggnationen som väldigt dåligt genomtänkt. Bygg 

istället på andra sidan E45, där finns gott om plats. Vi boende kommer bli mycket störda av 

buller, avgaser och det kommer bli mycket trångt i området. Våra fastigheter kommer att 

sjunka i värde. Tänk efter före beslut fattas.  

Tackar på förhand för rätt beslut.” 

 

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. Planprocessen har lett till justeringar och 

anpassningar av planförslaget utifrån delar av inkomna synpunkter, och en avvägning har 

gjorts mellan enskilda och allmänna intressen.  

 

4. Bengt Skåån 

Yttrandet är identiskt med yttrande nr 1, dock med ett avslutande tillägg som redovisas 

nedan. 

 

”Och sedan vill jag belysa miljö med buller som har blivit mycket mer sedan alla träd efter 

Östra Åsenvägen blev fällda. Och tänk så mycket avgas utsläpp dom tog till sig. Åmål vill 

ha in mera Diselbilar i bostads områden andra städer vill FÖRBJUDA DISELBILAR. Alla 

varutransporter sker med diselbilar och dom får vi in i vårat bostads område. Mindre 

grönområde mer bilar??? 

 

Och parkerings kulturen i området ÄR OHÅLLBAR SOM DEN ÄR IDAG har pratat med 

kommunen och parkerings vakten om bor i området ingen som reagerar.” 

 

Kommunens kommentar:  

Se kommentarer till yttrande 1. 

 

5. Dario Crepulja 

”Hej.  

Jag skriver till er återigen angående byggandet av livsmedelbutik nära min adress.  

Jag har läst det förslag som kommunstyrelsen beslutat om och anser att dom åtgärder som ni 

beslutat om inte är tillräckliga.  

Jag anser fortfarande att bygga livsmedelbutiken vid den platsen är omöjlig, oavsett hur hög 

byggnaden blir så kommer den att skymma både min ”utsikt” och mitt solljus.  
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Lägg därtill den trafikökning av både privatpersoner och lastbilar så kommer ljud och 

smutsnivån att öka avsevärt.  

Det lämpar sig verkligen inte, att som enligt era prognoser, flera tusen fordon passerar några 

meter från ett bostadsområde fullt med barn. Inte bara det blir mer högljutt och dammigt, 

med tanke på hur mycket sibylla bara lyser upp området så bör en stor livsmedelsbutik göra 

även detta värre.  

Vi vanliga arbetande, skattebetalande människor har våra helger att slappna av på, hur ska 

det gå under dom omständigheterna som butiken för med sig? 

Menar ni att vi bara ska finna oss i detta? För jag vill vara tydlig med att jag och många 

grannar med mig kommer att överklaga alla era beslut fram tills att ni ändrar plats för 

byggnaden och inte några små. Sett till helheten, icke relevanta detaljer.” 

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. Planprocessen har lett till justeringar och 

anpassningar av planförslaget utifrån delar av inkomna synpunkter, och en avvägning har 

gjorts mellan enskilda och allmänna intressen.  

 

6. Martina Perman 

”Synpunkter på förslag till ändring av detaljplan 4:17, 4:18, 4:19 (Nya Eurocash) 

- Nya planförslaget visar ett bredare varuhus, hur påverkas våra hus av skuggningen i 

och med detta?  

Att detta bygge överhuvudtaget inkräktar och skuggar de närliggande 

tomterna/husen är inte acceptabelt.  

 

Kommunens kommentar:  

Skuggstudien som har bifogats planhandlingarna visar påverkan på intilliggande 

bebyggelse utifrån det nya förslaget.  

 

- Är tanken att placeringen av nyplanteringen av träd osv överrensstämmer med 

ritningen vid eventuell byggnation? I så fall, varför är träden utmed bullervallen 

borttagna, trots en breddning av marken mellan cykelbana och ”nya” Åsenvägen? 

Träden är ju ett måste för att avgassituationen inte skall bli ohållbar.  

 

Kommunens kommentar:  

Planillustrationen är just en illustration och visar på ett möjligt sätt att genomföra planen. 

Exakt placering av träd kommer att fastställas inom ramen för projekteringen.  

 

- Hur är tanken att lastbilarna skall köra till och från varumottagning? Ert svar är 

väldigt luddigt i beskrivningen och hela tiden hänvisas till granskningsskedet. Jag 

vill ha en utförlig ritning över färdplanen.  
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Kommunens kommentar:  

Godstrafiken till och från den planerade dagligvarubutiken kommer enligt uppgift från 

exploatören, och som anges i samrådsredogörelsen samt planbeskrivningen, att ledas via 

parkeringen på framsidan av butiken under tidpunkter med låg trafik (huvudsakligen under 

icke-öppettider) medan godstrafik leds via baksidan av butiken under butiksöppettiderna.  

 

- Åmåls kommun har utsetts till tillsynsmyndighet. Om de skulle visa sig att 

bullernivåer och trafiksituationer blir för höga eller är ohållbara när väl bygget är på 

plats, vad händer då???? 

 

Kommunens kommentar:  

Om buller- eller trafiksituationen överskrider gällande riktvärden eller på annat vis visar 

sig överskrida beräknad trafikalstring kommer Åmåls kommun att vidta åtgärder i 

samverkan med boende och exploatör. 

 

- Hur kommer eventuell markberedelse och uppbyggnad gå till? Tidsintervall? 

Av erfarenhet under byggnationen av bensinstationen, där de höll på från tidig 

morgon till sen kväll. Ibland så sent som runt 23.00, med grävning, brummande 

lastbilar och grävmaskiner och vibrationer inne i husen, detta förekom även helgtid. 

Det kommer att vara olidligt att bo i området under byggnationstiden om inte 

byggtider sätts upp.  

 

Kommunens kommentar:  

Finns ingen tidplan ännu då planen inte vunnit laga kraft. Åmåls kommun kommer att ställa 

krav på arbetstider för bygget. Ett rimligt antagande i detta skede är att byggnation endast 

får ske mellan 07-19 vardagar. 

 

- Tycker även att ny bullermätning bör göras efter att vattenfall nu varit och fällt 

träden utmed ”Åsenvägen”. Bullret har ökat markant.  

Kommer vi att få möjlighet att se den så kallade planen i granskningsskedet? och få 

möjlighet att säga vårt ang denna? 

Hänvisar även till skrivelse från styrelsen Sållet Tröskan.” 

 

Kommunens kommentar:  

Buller från E45 är inte en fråga för denna detaljplan, och har heller inte beräknats. 

Granskningsskedet har redan ägt rum (det förslag som dessa synpunkter lämnats på). 

Planen ska nu beredas för antagande, vilket de som har haft synpunkter under 

planprocessen kommer att underrättas särskilt om innan och efter beslutet.   

 

7. Monica Söderman 

”Trafiksituationen som idag är mycket dålig samt hög bullernivå kommer att ytterligare 

spädas på mycket negativt. Speciellt efter att träd och sly tagits bort mellan nedre 

bostadsområde och 45:an. (Vill ha ett bullerplank mellan 45:an och bostadsområdet). Har 
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det gjorts någon bullermätning i området? Förutom bullernivån så kommer 

avgaser/föroreningar från bilar att öka kraftigt. Pga. av buller och föroreningar kommer med 

all sannolikhet inte barnfamiljer vilja bo i området i framtiden. Ställer mig mycket frågande 

till den trafikmätning som är utförd. Var har den varit placerad? Har den trafikmätningen 

gjorts när trafiken är belastad som mest under jul, påsk, sportlov och semestertider? 

 

Kommunens kommentar:  
Buller från E45 är inte en fråga för denna detaljplan, och har heller inte beräknats. 

Trafikräkningspunkten var mitt på Östra Åsenvägen mellan Skördevägen och Åkervägen. 

En trafikberäkningspunkt har också funnits på Drottninggatan mellan Östra Åsenvägen och 

E45 (söder om InGo). I samband med trafikflödesberäkningar väljs normaltrafiksituationen 

i regel som dimensionerande för val av utformning m m. I trafikutredningen har dessutom 

en väl tilltagen marginal använts för att inte riskera att underskatta trafikalstingen från 

planområdet. 

 
”Ovanstående är mycket högt räknat och förväntas ge tillräckliga marginaler för att kunna 

säkerställa att inte kapacitetsberäkningarna baseras på för låga trafiksiffror.” 
 

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. Bilar står parkerade dygnet runt på båda sidor om utfarter från omrdet utan att hänsyn 

tas om det är tillräckligt med avstånd till utfarter. Det är bara en tidsfråga innan någon 

olycka händer.   

Förutom Sibylla så har även en bensinstation etablerats bredvid Sibylla. Det har medfört att 

trafiken har ökat ytterligare. 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. 

Kommunens kommentar:  

Åmåls kommun bedömer, med stöd i genomförd trafiutredning, PM – Trafik och vägbuller, 

ÅF, 2017-05-23, att trafikalstringen som en konsekvens av detaljplanens genomförande kan 

hanteras utifrån trafikflödes- och trafiksäkerhetssynpunkt. I samrådsredogörelsen och i det 

reviderade granskningsförslaget föreslås som en tänkbar åtgärd att en mindre ombyggnad 

av Östra Åsenvägen förbi bostadsområdet både skulle kunna minska hastighet, i viss mån 

framkomlighet (och få viss trafik att välja annan väg), öka trafiksäkerheten samt förbättra 

parkeringssituationen inom området. Avseende befintlig parkeringssituation har dessa 

synpunkter också förts vidare till Teknik- och fritidsförvaltningen. 

 

Förstår inte 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 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 
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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. Planprocessen har lett till justeringar och 

anpassningar av planförslaget utifrån delar av inkomna synpunkter, och en avvägning har 

gjorts mellan enskilda och allmänna intressen.  

 

Styrelsen har begärt att få ett informationsmöte men styrelsen har inte fått svar på det. 

Begär härmed ett informationsmöte. 

PS. Första gången ni begärde in synpunkter från oss boende var till den 6/1 2017 strax efter 

jul och nyår, då många är bortresta. Denna gång återupprepas detta då ni begär av oss 

boende att ha synpunkter då det är mitt i semesterperioder. Varför inte planera in så att alla 

berörda hinner ta del av och lämna insynpunkter? DS.” 

 

Kommunens kommentar:  

Åmåls kommun kommer att kontakta samfälligheten för dialog och information. 

Åmåls kommun är medveten om tidpunkterna för samråd respektive granskning. Kommunen 

beviljade förlängd tid för svar under samrådet för de som så önskade, och ökade 

granskningstiden från lagstadgade tre veckor till nästan två månader under 

sommarperioden så att alla ska ha tid för att sätta sig in i förslaget och lämna synpunkter. 

 

8. Lantmäteriet 

”Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2017-05-24) har 

följande noterats:  

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. 

 

Kommunens kommentar:  

Noteras. 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

 

Redovisning ang. nya ledningsrätter 

I planbeskrivningen är det bra att det finns en tydlig redovisning av de fastighetsrättsliga 

konsekvenserna av plangenomförandet fastighet för fastighet, men det saknas redovisning 

av vilka fastigheter som kommer att beröras av ev. framtida upplåtelser av ledningsrätt. På 

s. 28 anges under ”Fastighetsrättsliga frågor – Övrigt” endast att ”rätten till underjordiska 

ledningar ska tryggas genom ledningsrätt.” 

 

Kommunens kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras med anledning av 

ovanstående. 

 

Kombinerad egenskapsgräns och administrativ gräns 

behövs på fler ställen 
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Lantmäteriet noterar att u-område inom användningen HKPE1 även innehåller punktprickad 

mark, men området avgränsas endast med Administrativ gräns – d.v.s. egenskapen 

punktprickad mark är inte avgränsad. Det verkar lämpligt att använda kombinerad 

egenskapsgräns och administrativ gräns även här.  

 

Kommunens kommentar:  

Plankartan justeras enligt ovanstående inför antagandet.  

 

Områden som saknar särskilda bestämmelser 

Lantmäteriet noterar att inom E2 – området, se blå pil på kartan 

här bredvid, finns det dels en administrativ gräns och dels en 

egenskapsgräns, men det finns inga beteckningar om vilken 

egenskaps- resp. administrativ bestämmelse som ska avgränsas. 

Lantmäteriet noterar vidare att inom HK-område, se röd pil på 

kartan här bredvid, finns öster om U/a1-området en triangel 

avgränsad med administrativa gränser, men det saknas någon 

administrativ bestämmelse för området.  

  

 

Kommunens kommentar:  

Plankartan tydliggörs inför antagandebeslutet. 

 

Delar av planen som bör förbättras 

Byggnadsbegränsning angiven i antal m
2
 relaterad till fastighet 

Bestämmelsen med beteckningen e1 000 har följande formulering ”Största totala 

byggnadsarea i m
2
 inom fastigheten”. Vad gäller om områdets delas upp i flera fastigheter? 

Eftersom det i bestämmelsen finns med skrivningen ”inom fastigheten” skulle detta kunna 

tolkas som att det inom den del av HK-området som har bestämmelsen får byggas 3800 m
2
 

BYA per fastighet. Om t.ex. nuvarande fastigheter kvarstår inom området (två stycken), blir 

det i så fall OK med totalt 7600 m
2
 BYA? Bestämmelsen borde nog omformuleras för att 

förtydligas.  

 

Kommunens kommentar:  

Planbestämmelsen omformuleras även inom HK-området så att den innefattar största 

byggnadsarea inom fastigheten i procent av fastighetsarean (som det tidigare också 

föreslagits för HKPE1-området). Detta motsvarar som högst den tidigare föreslagna 

formuleringen med maximalt 3800 m
2
 BYA. 

 

Fastighetsförteckning 

I fastighetsförteckningen anges att Åmål 4:17, 4:19 och 4:20 endast har en ägare, men 

Lantmäteriet noterar att det finns två lagfarna ägare till dessa fastigheter.  

Fastighetsförteckningen har inte aktualiserats inför granskningen.  

 

Kommunens kommentar:  

Fastighetsförteckningen uppdateras inför antagandet.  
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Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 

lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 

detaljplanen.)  

 

Stängselkrav/ utfartsförbud inte OK i planområdesgräns 

På plankartan finns en sträcka med bestämmelser om att stängsel ska finnas resp. 

utfartsförbud utlagda i planområdesgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 

9§ PBL endast läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det inte ör möjligt att lägga 

denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns 

går det inte att säkerställa att det är allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen 

reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för området utanför det i planförslaget 

aktuella planområdet vilket inte är tillåtet.  

 

Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika 

dessa problem eller undvika att reglera stängsel-/utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i 

vissa planer har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med 

en remsa bestående av några meter allmän plats utanför stängslet/utfartsförbudet.  

 

Kommunens kommentar:  

Åmåls kommun bedömer att sannolikheten att intilliggande plangräns fortsatt kommer att 

innefatta allmän platsmark (E45 och Drottninggatan) varför förslaget från granskningen 

ligger fast i föreslaget läge. 

 

Ev. utvidgning av planområdet med gång- och cykelväg österut 

På s. 16 i planbeskrivningen anges att ”Den föreslagna gång- och cykelvägen längst i söder 

förutsätter att det går att nyttja parkmark i gällande detaljplan öster om aktuellt 

planområde för att bygga anslutning till befintligt gång- och cykelstråk.” Vore det inte bra 

att utöka planområdet åt öster med den del som behövs för gång- och cykelstråk så att det 

genom den aktuella planen ges planstöd för gång- och cykelstråket?” 

 

Kommunens kommentar:  

Åmåls kommun bedömer, med stöd i Boverkets allmänna råd avseende markanvändning 

(planeringsportalen) att gång- och cykelväg är förenligt med markanvändningen Park. En 

ändring av plangränsen i detta skede bedömer kommunen inte är önskvärt varför 

planområdesgränsen lämnas som i granskningsskedet.  

 

9. Eva Perman 

”Har tagit del av detaljplan men frågor kvarstår. 

Hänvisar och samtycker till synpunkter ang trafiksituationen inlämnat från styrelsen Sållet-

Tröskan. 

Upplever inte alls att trafiksituationen gentemot boende/boendemiljö har tagits på allvar. 

Ser fram emot ytterligare översyn och med Kommunens goda vilja komma med hållbara 

lösningar till förbättringar: 

Bullernivå – godkänna ”externt industribuller i villaområde?? 

Industribuller -> industriområde! 
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 Vem är ansvarig för bullermätning? 

 Hur ofta? 

 Hur redovisas bullermätning gentemot boende? 

 

Kommunens kommentar:  

Externt industribuller är ett samlingsbegrepp som innefattar buller även från annat än 

industrier. Åmåls kommun är ansvariga för uppföljning och eventuell tillsyn. Frågor kring 

bland annat buller finns med som egenkontrollpunkter hos verksamhetsutövaren vid 

driftskedet. Uppstår klagomål eller ifrågasättanden kommer Åmåls kommun att följa upp 

detta. 

 

Trafiksituation  

- för boende? 

- till och från handelsområde? 

- godstrafik 

på mötet i Stadshuset i dec – 16 förnekades det att godsbilar kom till affären utöver 

öppettid. Undertecknad påpekade att det ofta förekommer till övriga butiker. Finn det mer 

uppgifter som ”mörkas” och ”ploppar upp” allt eftersom? 

 

Kommunens kommentar:  

Vid samrådsmötet diskuterades varutransporter. Det är inte Åmåls kommuns uppfattning att 

det förnekades att varutransporter kommer till butiken utöver öppettid, utan att det kan 

förekomma främst tidig morgon, vilket då löses genom att köra in från parkeringssidan och 

backa in mot lastkajen.   

 

Avgaser 

Allt oftare debatteras i media hur bl.a diselbilar/utsläpp skall minskas och ev förbjudas i 

städer. Åmåls Kommun föredrar tydligen att diselbilar/godsbilar skall in i boendemiljön, så 

nära som möjligt!  

Miljötänk? 

Vem ansvarar? 

Ang. kommunens analys av öppet landskap i närområdet har det väsentligt ändrats pga 

trädfällning och bebyggs hag och åkermark (västra åsen) 

Det öppna landskapet minskas.  

 

Kommunens kommentar:  

Utvecklingen inom miljöområdet och fordonsindustrin går fort framåt. Elbilar och 

alternativa bränslen utvecklas fort, vilket kommer att vara positivt för bland annat 

omgivningspåverkan. Tills strukturomvandligen inom fordonsindustrin skett fullt ut är det 

positivt ur lokaliseringsprincip att planera för en så sammanhållen stad som möjligt, och 

finna lägen för bland annat dagligvaruhandel dit människor kan ta sig även till fots och 

med cykel. 

Området är idag redan planlagt som ett verksamhetsområde (handel och kontor) och denna 

plan är en uppdatering av denna utifrån dagens och framtidens behov.  

 

Vad gäller ang Eurocashbygget 

 Nockhöjd föreslås sänkas till 8m, vad gälller? 

 Antal meter från tomtgräns? 
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 Uppstickande enstaka byggdelar på taket. Vad innebär det? Ritning! Störande för 

boende? 

 Fläkt/ friskluftintag kan orienteras bort från boendemiljö. Vad gäller? Ritning! 

Beslut? 

 Vilka arbetstider gäller under byggets uppförande med tanke på närboende? 

Bullernivå under arbetstid? Vem kontroll mäter detta? Konsekvensbeskrivning av 

bygge/boendemiljö? 

 Bullerplank och trädplantering, hur ser det ut? Ritning! 

 

Inväntar återkoppling med svar, samt att boende i närområdet blir inbjudan till 

informationsmöte där uppdaterad information ges före beslut.”  

 

Kommunens kommentar:  

Nockhöjden är i förslaget sänkt till 8 meter, vilket nu gäller. Närmaste avstånd till 

bostadshus (fasad till fasad) är 38 meter.  

På plankartan finns brunmarkerad mark med beteckningarna HK respektive HKPE1. Detta 

är möjlig tomtmark, och avståndet till tomtgräns utgörs av den prickmarkszon som finns 

inritad. 

Precisering av uppstickande delar, fläkt- och friskluftsintag, plank och plantering m m görs 

i samband med projektering och bygglovprövning.  

Åmåls kommun kommer att ställa krav på arbetstider för bygget. Ett rimligt antagande i 

detta skede är att byggnation endast får ske mellan 07-19 vardagar. 

 

10. (och 1.) Samfälligheten Sållet Tröskan (gn vice ordförande Leif Nilsson) 

Yttrandet är identiskt med yttrande nr 1. För kommentarer till detta, se yttrande nr 1. 

 

11. Statens Geotekniska Institut (SGI) 

”Statens geoteksniska institut (SGI) har från Åmåls kommun erhållit rubricerad detaljplan 

med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 

skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, så som hantering av radon, 

ingår således inte. SIG har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på planförslaget. 

Yttrandet daterat 2017-01-12, dnr. enligt ovan (5.2-1612-0737). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en större livsmedelsbutik i norra 

delen av planområdet 

Erhållit underlag: 

- Planbeskrivning med tillhörande plan- och illustrationskarta, Åmåls kommun, 

daterad 2016-11-23 

- Samrådsredogörelse detaljplan för Åmål 4:17 m.fl., daterad 2017-05-26 

SGI:s ställningstagande 

SGI lämande ett yttrande i samrådsskedet, daterat 2017-01-12, där vi uppmärksammade att 

planhandlingen borde kompletteras med en vädering av stabiliteten för givet planändamål 

och vilken relevans slutsatserna i geoteknisk utredning från 2010 har i förhållande till 

planförslaget. I det fortsatta planarbetet har enligt planbeskrivningen en sammanställning av 

befintlig utredning gjorts där en värdering av materialet med hänsyn till planförlaget ingår. 
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SGI har i granskningsarbetet dock inte haft tillgång till detta geotekniska underlag, vilket är 

en brist. 

En sammanfattning av utredningens resultat återfinns i planbeskrivningen. Utredningen är 

daterad 2017-03-07 och enligt PM:et är stabiliteten tillfredsställande. Denna bedömning 

baseras på jorddjup och att markytan inom planområdet har små nivåskillnader. Dessutom 

bedöms stabiliteten för väg E45 inte påverkas av planförslaget. SGI gör med översända 

handlingar ingen annan bedömning.    

Noters bör att risken för lokala brott kan uppstå vid schakt, uppfyllnader eller lokal 

belastning. Dessutom bör nivåskillnader begränsas om inte förstärkningsåtgärder vidtas, 

Därtill ska lokala uppfyllnader begränsas till 2,0 meter över nuvarande marknivåer för i 

dagsläget obelastade ytor. Vid trafikerade ytor bör nivåskillnanderna begränsas till 1,3 

meter. SGI är frågande till om dessa begränsningar, enbart beskrivna i planbeskrivningen, är 

tillträckligt säkerställda i planen. 

Sammanfattningsvis har våra synpunkter i samrådsyttrande beaktats. Vidare studier av 

stabilitetsförhållandena har utförts och dessa visar att stabiliteten är tilfredsställane. Det 

kvarstår dock en fråga huruvida föreslagna maximala fyllnadshöjder behöver säkerställas i 

plankartan.” 

 

Kommunens kommentar:  

En planbestämmelse om maximal fyllnadshöjd förs in i plankartan inför antagandet. 

 

12. Länsstyrelsen i Västra Götaland 

”Länsstyrelsens samlade bedömning 

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

kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas. 

 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar att: 

 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion  

 

Planen behöver bearbetas vad gäller frågor som rör geoteknik och säkerhetsavstånd till 

bränslestation enligt beskrivning nedan. 

 

Kommunens kommentar:  

Planförslaget justeras inför beslut om antagande med anledning av Länsstyrelsens 

synpunkter – se vidare nedan. 

 

Hälsa och säkerhet 

Geoteknik 

Länsstyrelsen har i tidigare samrådsyttrande daterat 2017-01-17 framfört synpunkter på det 

underlag som ligger till grund för bedömningen av markstabiliteten inom planområdet men 

även gällande planens påverkan på intilliggande E45. Kommunen har till granskningsskedet 

tagit fram en ny sammanfattande PM, Detaljplan för Åmål 4:17 m fl (Eurocash), Göteborg, 

2017-03-07. I PM:et konstateras att de geotekniska stabilitetsförhållandena bedöms vara 

tillfredställande med hänsyn till rådande marklutning. Dock föreligger risk för lokala brott 
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som kan uppstå vid schakt, uppfyllnader eller lokal belastning. Länsstyrelsen delar Statens 

geotekniska instituts synpunkter, daterat 2017-08-25, om att reglering av maximala 

fyllandshöjder måste säkerställas i plankartan. I sin nuvarande utformning saknas 

planbestämmelser om detta. 

 

Kommunens kommentar:  

En planbestämmelse förs in som reglerar att markens medelnivåer får inte höjas. Lokala 

uppfyllnader på tidigare obelastade markytor får inte överstiga 2,0 meter. Mellan 

trafikerade ytor och intilliggande mark får höjdskillnaden inte vara större än 1,3 meter. 
 
Farligt gods 

Området ligger intill E45 som är en primär transportled för farligt gods. Länsstyrelsen har i 

tidigare samrådsyttrande haft synpunkter på val av skyddsavstånd och dels på behovet av att 

komplettera riskanalysen för den nya markanvändningen. Kommunen har hanterat dessa 

frågor på ett acceptablet sätt och Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på dessa 

frågor. Men det framgår av den kompletterande riskbedömningen att in- och utgångar till 

livsmedelsbutiken inte får placeras närmare påfyllnadsanslutning än 25 meter, detta oavsett 

klassning på vägg på livsmedelsbutiken. Länsstyrelsen anser att dettta måste regleras på ett 

plantekniskt godtagbart sätt för att genomförandet skall vara säkerställt. Det räcker alltså 

inte att komplettera under rubriken Upplysningar för att nödvändiga säkerhetsavstånd skall 

anses vara säkerställda. 

 

Kommunens kommentar:  

En planbestämmelse införs som reglerar in- och utgång till livsmedelsbutiken och avstånd 

till påfyllnadsanslutning.  

 
 
 
Synpunkter på granskningshandlingen 

Plankarta och planbestämmelser bör utformas enligt Boverkets rekommendationer för att på 

så sätt öka läsbarheten vid kommande bygglovsärenden, se Lantmäteriets yttrande daterat 

2017-08-15. Se särskilt vad Lanmäteriet skriver om egenskapsbestämmelser för byggandets 

omfattning. Formuleringen bör ändras. Vidare så vill Länsstyrelsens informera om att de 

riktvärden för buller som finns reglerade i bullerförordningen har reviderats under 2017. 

Ändringen gäller retroaktivt för planärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015. 

 

Kommunens kommentar:  

Plankartan har justerats i enlighet med Lantmäteriets synpunkter (se kommentarer till 

Lantmäteriets yttrande samt antagandehandlingarna). Planhandlingarna har reviderats 

avseende bullerriktvärden enligt den nya bullerförordningen. 

 

 

13. Trafikverket 
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TIDPLAN 

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

 

20 sept. 2017 Granskningsutlåtande och antagandehandling för godkännande till 

KSTAu. Föreslå att KF ska anta planen.   

11 okt. 2017 Granskningsutlåtande och antagandehandling för godkännande till KS. 

Föreslå att KF ska anta planen.  

25 okt. 2017 KF godkänner antagandehandling.  

   

Tillväxtenheten 

 

 

…………………………                                

Carl-Gustav Bergenholtz , enhetschef  

 

 

………………………… 

Henrik Aldén, plan- och bygglovshandläggare 

 

 

 

 


