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SAMMANFATTNING

0 SAMMANFATTNING

Kommunens syfte med ny detaljplan över vattenområdet är att kunna erbjuda båtplats i anslut-
ning till det attraktiva boende som  kommer att uppföras på landområdet till fastigheten Åmål 2:1,
Måkeberg. Efterfrågan på båtplatser är stor  inom tätorten. Detaljplanen är en åtgärd som ett led
i kommunens strategi ”vi ska bli fler”. Kommunen arbetar för att stävja befolkningsminskningen
och genom tillkomsten av nya attraktiva, tillgängliga bostäder i centrala lägen kan det innebära
påtagliga fördelar för samhällsutvecklingen. Projektet kan bidra till att öka valmöjligheten för
äldre att bosätta sig centralt och det finns ett starkt intresse för nybyggnation med tillgång till
närbelägen båtplats från både exploatörer och boende.

Detaljplanen stämmer överens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. Kommunen
bedömer att användningen ingår i syftet utvecklingsområde då detaljplanen bidrar till att skapa
förutsättningar för en positiv tillväxt och utveckling för kommunen ur ett samhällsperspektiv.

Detaljplanen är en del i Åmåls medvetna strategi till att bevara centrumhandeln och nya etable-
ringar inom planområdet kommer att genomföras i samarbete med övriga verksamhetsutövare
och fastighetsägare inom de centrala delarna för att bevara de befintliga strukturer som byggts
upp under lång tid.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-09 § 55 att detaljplan skall upprättas i samarbete med
Måkeberg AB.

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats i samband med detalj-
planen för vattenområdet.

I skydd av en vågbrytare mellan stranden och Lakskär skall utrymme medges för anläggande av
bryggor för angöring av ca 300-500 fritidbåtar. Ingen muddring skall utföras förutom att vass-
beståndet utanför stranden skall tas bort.

Planerad småbåtshamn är lokaliserad i anslutning till befintlig småbåtshamn i Åmåls centrala del.
Området är strandskyddat, men upphävandet av strandskyddet inom planens områden W

1
 och

WV bör göras i samband med detaljplanen för hamnen.
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1 INLEDNING

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är upprättad enligt Plan- och bygglagen (PBL)
inför upprättande av en detaljplan samt prövning av vattenverksamhet för småbåtshamn inom
fastigheten Åmål 2:1 vid Måkeberg i Åmåls kommun.

1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING AV MKBn

Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa de direkta och indirekta effekter som projektet kan
medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels
på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med
material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa
effekter på människors hälsa och miljön.

Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att omfatta de frågor som bedömts som mest
väsentliga vid prövning av här aktuell vattenverksamhet. Geografiskt har studien begränsats till
strand- och vattenområdet nordost om Åmåls småbåtshamn (se fig 1 och 3).

För att möjliggöra en bedömning av konsekvenserna för det fall om projektet inte genomförs
beskrivs även effekterna av ett nollalternativ, dvs om ingen brygganläggning uppförs.

INLEDNING

Fig. 1. Nuvarande hamnplan med befintlig småbåtshamn i bakgrunden.
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INLEDNING

Fig. 2: MiniROV-farkosten med
kontrollsystem och
undervattensnavigation.
Farkosten har ett maximalt
dykdjup till 300 m och drivs av tre
propellrar som medger en
hastighet på 4,2 knop, vilket är en
stor fördel vid strömmande vatten.

1.2 METOD

Bottentopografin i området kartlades med 200 kHz ekolodsplotter och 450 kHz chirpad sides-
can sonar. Den senare användes för att undersöka eventuell förekomst av arkeologiska föremål
på bottnen samt förekomst och utbredning av berg, sten, sediment och vegetation.

Bottnens flora, fauna och substrat  har inspekterats med en ROV-farkost (Remotely Operated
Vehicle), dvs en fjärrstyrd undervattensfarkost med inbyggd videokamera (se bilden nedan).
Från video har representativa stillbilder tagits ut för redovisning i denna MKB. Fältarbetet ge-
nomfördes 2012-07-11.

Även flygbilder tagna med quadrocopter med kamera försedd med polarisationsfilter har an-
vänts för att åskådliggöra vass och flytbladsvegetationens förekomst och utbredning.
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OMRÅDESBESKRIVNING

2 OMRÅDESBESKRIVNING

Området Måkeberg och Norra Hamnplan ligger ca 250-500 m nordost om Åmåls centrum
utmed Hålskogsgatan och Måkebergsvägen mellan stadskärnan, småbåtshamnen och båthusen.
Hela planområdet är ca 117 000 m2 varav 60 000 m2 är vattenområde. I söder och öster gränsar
planområdet mot Vänern, i väster mot Järnvägen och i norr mot båthus. Marken och vattnet ägs
av Åmåls kommun.

Marken är idag obebyggd med undantag av tre mindre byggnader från tidigt 1900-tal som an-
vänds som förråd samt en avloppspumpstation.

Ett avloppsreningsverk är beläget på landområdet norr om Måkebergs planerade hamn. Utsläpp
av det renade avloppsvattnet sker strax utanför Lakskär.

I planområdets östra del finns ett mindre skär Lakskär, som är tillhåll för främst vitfågel. Ytterli-
gare ett mindre skär är beläget nordost om planområdet.

Norra viken är ett ca 2x1 km vattenområde, som är belägen norr om planerat hamnområde.
Norra viken är genom en smal kanal avskild från Åmålsviken genom ett rev Södra sandholmen.
På revet går en järnväg.

Fig 3. Översiktskartor med markeringar för utredningsområdet.
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Fig  4 och 5. Flygbilder  från 2012 över Åmåls småbåtshamn (överst) och planområdet öster härom
(nederst).

OMRÅDESBESKRIVNING



9

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.se

SÄTE
STENUNGSUND

3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

MILJÖBALKENS 2 KAP

• Försiktighetsmått: Alla som planerar vidta en åtgärd skall också utföra de skyddsåtgär-
der, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Kommentar: Hamnanläggningen bedöms ej orsaka skada eller olägenhet för vare sig
människors hälsa eller miljön.

• Bästa möjliga teknik och kunskap: Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga
teknik användas för att undvika skador. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägen-
het.

Kommentar: Vid utläggning av vågbrytare och bryggor kommer entreprenör med
mångårig erfarenhet av liknade projekt och som tillämpar bästa möjliga teknik.

• Val av plats: Platsvalet har stor betydelse för vilka miljöeffekter en åtgärd får. Enligt 2 kap
6 § miljöbalken skall för alla åtgärder en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Kommentar: Inom fastighetens landområde finns en gällande detaljplan som har haft
för avsikt att möjliggöra utveckling av ett bostadsområde med direkt anknytning till en
småbåtshamn. Området anses därför lämpligt för föreslagen småbåtshamn.

• Hushållnings- och kretsloppsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och
återvinning.

Kommentar: Flytande vågbrytare och bryggor har lång livslängd då de består av
betong och i vissa fall också betongingjuten frigolit. Förankringskätting är för det mesta
av stål som är återvinningsbart.

• Produktval eller substitutionsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall ersätta materiel eller produkter, som kan antas medföra risker för människors hälsa
eller miljön, med likvärdig materiel eller produkter, som kan antas medföra mindre sådana risker.

Kommentar: Trä i vågbrytarnas och flytbryggornas kantskoningar måste vara im-
pregnerat för att skydda mot röta. I övrigt se föregående punkt.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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• Rimlighetsavvägning: Kraven på de allmänna hänsynskraven gäller i den utsträckningen
det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Kommentar: Kostnaden för att anlägga hamnenmed nödvändiga åtgärder beräknas till
ca 30 Mkr, vilket skall vägas mot beräknade årliga intäkter på ca 2,5 Mkr.

• Ansvar för skadad miljö: Enligt 8 § alla som bedriver eller har bedrivit eller vidtagit en
åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten
har upphört.

Kommentar: Uppkommer oförutsedd skada på miljön kommer detta att behandlas
som ett skadeståndsärende.

• Slutavvägning: En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför
risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att
miljön försämras avsevärt.

Kommentar: Hamnanläggningens nuvarande utformning bedöms ej innebära risk att
människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att miljön försämras
avsevärt. Snarare fyller en sådan hamnanläggning en viktig funktion för de boende i om-
rådet. Strand och vatten är alltjämt fullt tillgängliga för en besökande allmänhet.

3.2 BESTÄMMELSER OCH RESTRIKTIONER

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden

• Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § i miljöbalken användas för det eller de
ändamål områdena är mest lämpade för med hänsyn till deras beskaffenhet och läge samt före-
liggande behov. Företräde skall ges den användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.

Kommentar: Planförslaget bedöms förenligt med de grundläggande bestämmelserna
för hushållning med mark- och vattenområden i Miljöbalkens kap 3. Utökningen med
båtplatser sker i direkt anslutning till befintlig småbåtshamn i Åmåls centrala del.

• Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk ska enligt
3 kap 5 § i miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas
bedrivande.

Skyddsvärda uppväxt- och rekryteringsområden för kommersiellt viktiga fiskarter finns utmed
hela Vänerkusten, men det saknas underlag för att avgränsa de viktigaste av dessa som riksin-

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Fig. 6:  Gränsen för strandskydd i förhållande till hamnens läge (röd markering).

Fig. 7:  Yttre delen av hamnen är belägen (röd markering) inom område av riksintresse för friluftslivet.

Från Länsstyrelsens GIS-databas.
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tresse. I utredningen betecknas Åmålsviken med Norra viken som område nr 74b. Området
bedöms som skyddsvärt med motiveringen lek- och uppväxtområde för Gös.

Kommentar: Detaljplanen innebär förändringar i användningen av vattenområdet.
Riksintresset för yrkesfisket bedöms dock inte påverkas av planområdet på något bety-
dande sätt.

• Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt pga områdenas natur-
eller kulturvärde eller med hänsyn till friluftslivet ska enligt 3 kap 6 § i miljöbalken så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Kommentar: Vänerns strand- och skärgårdsområden omfattas av riksintresse för fri-
luftsliv enligt MB 3 kap 6 §. I värdetexten för riksintresset står det att området har en
mångformig och naturskön kust med utsökta tillfällen till båtsport, bad, fiske, natur- och
kulturstudier. Det finns även goda replipunkter för landbaserat friluftsliv. Vänern har stort
potentiellt värde för fritidsfisket. Förutsättningarna för att områdets värde skall bestå är
bibehållen vattenkvalitet i Vänern, fiskevårdande insatser samt att tillgänglighet till strand-
områden som är obebyggda består.

Planområdet ligger inom riksintresseområdet ”Vänerns strand och skärgårdsområden”,
FP3. Småbåtshamnen bedöms inte skada riksintressena på något påtagligt sätt. Området
anses lämplig för föreslagen användning.

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet

• De områden som omfattas av 4:e kap MB är enligt 1§ i sin helhet av riksintresse med
hänsyn till de natur-  och kulturvärden som finns här. Ingrepp får inte påtagligt skada värdena.

Kommentar: Vänern med öar och strandområde är av riksintresse. Planområdet in-
går i ovanstående område, emellertid bedöms planförslaget förenligt med de särskilda
bestämmelserna enligt miljöbalken kap 4, som gäller för riksintresseområdena där Vä-
nern med öar och strandområden ingår.

Bestämmelserna utgör inte hinder för att utveckla befintliga tätorter eller områden med
samlad bebyggelse och det lokala näringslivet. Inom dessa områden skall dock turismens
och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas.

• Strandskydd: enligt 7 kap 13-18 §§ miljöbalken omfattar land- och vattenområdet vid
havet, insjöar och vattendrag intill åtminstone 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvat-
tenstånd. Inom detta område får inte byggnader uppföras eller grävningsarbeten utföras för så-
dana byggnader, eller andra åtgärder utföras som kan förhindra allmänhetens åtkomst av områ-
det eller väsentligen försämra livsvillkoren för djur- och växtarter.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Kommentar: Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhe-
tens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Hela området utanför stranden berörs av strandskyddsbestämmelser. Strandskyddet för
områden, som skall ingå i en detaljplan eller omfattas av områdesbestämmelser enligt
Plan- och bygglagen, kan upphävas helt eller delvis om det finns särskilda skäl. Sådana
särskilda skäl är exempelvis:

- Att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syfte.

- En anläggning  t ex brygga som för sin funktion måste ligga vid vattnet.

Om uppdraget att upprätta en detaljplan getts före 1 juli 2009 är det Länsstyrelsen som
upphäver strandskyddet eller lämnar dispens. Har uppdraget getts efter den nya
strandskyddslagens ikraftträdande 1 juli 2009, är det istället kommunen som genom plan-
bestämmelse i detaljplanen upphäver skyddet eller ger dispens.

• Vattenverksamhet: Uppförande, ändring mm av anläggningar i vattenområden omfattas
av lagen om vattenverksamhet enligt 11 kap 2 och 9 §§ miljöbalken.

Kommentar: Anläggningar i vattenområde under högsta högvattennivån är i regel
tillståndspliktig vattenverksamhet. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen.

3.3 MILJÖMÅL

Planförslaget bedöms beröra följande regionala  miljömål.

• Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjlighe-
terna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.

Kommentar: Någon övergödningseffekt bedöms ej uppkomma i den limniska miljön
utav brygganläggningen och dess normala användning.

• Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Till skillnad frånfritidsbåtar i havet så behövs ingen giftig bottenfärg på
båtar i sötvatten. Småbåtsverksamheter kan medföra mer eller mindre diffust läckage av
giftiga ämnen från spill av drivmedel, olja, kylvätska  mm. Sådant kan förekomma oav-
siktligt, temporärt och i ringa omfattning. Båtbranschen blir allt mer uppmärksammad på

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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miljöproblemen. Fyrtaktsmotorer blir därför vanligare, vilka är betydligt mer skonsamma
mot miljön än tvåtaktsmotorer. Se även kapitel 5.7.

• Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt
deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kul-
turmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Kommentar:  Anläggande av flytbryggor innebär att en viss nykolonisation av fast-
sittande växter och djur kan äga rum på de delar som är vattendränkta.

• God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden
ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Områdets befintliga hamn och den som planeras kan anses bidra till en
positiv utveckling för det sjönära boendet vid Vänern.

3.4 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Myndigheter och kommuner skall vid planering och planläggning iaktta miljökvalitetsnormer
(MKN) enligt 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna  anger de förorenings- eller störnings-
nivåer som människor eller naturen kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, och som inte
får överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt.

Planens genomförande bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer kommer att över-
skridas.

MILJÖKVALITETSNORMER - LUFT

Enligt miljöbalkens 5 kap 3§ skall miljökvalitetsnormer beaktas vid planering och planläggning.
Det ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att reglerna i förordningen om miljö-
kvalitetsnormer i utomhusluft överskrides. Miljökvalitetsnormer finns för halter av kväveoxid,
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM 10, kvävedioxid, bensen och ozon). Halterna av
kvävedioxid, bly, kolmonoxid och partiklar härrör från biltrafik. Halterna av luftföroreningar ut-
med gatorna inom och kring planområdet bedöms i huvudsak och under stora delar av året vara
relativt låga, men inga mätningar är gjorda.

Kommentar: Brygganläggningen och dess användning bedöms inte medföra att miljö-
kvalitetsnormerna för luft överskrides.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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MILJÖKVALITETSNORMER - BULLER

Buller kan dock orsaka sömnstörningar, irritation, stress, huvudvärk, sämre inlärningsförmåga,
högt blodtryck och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Kommentar: Buller från hamnanläggningen med platser för fritidsbåtar måste anses
som obetydligt för omgivningen. Frekvent kan bullerstörningar uppkomma om segel-
båtarnas fall slår mot en aluminiummast. Emellertid är detta enkelt att avhjälpa genom
att dra ut fallen i riktning från masten och fästa dem i t ex relingen. Risken för några
andra bullerstörningar bedöms som ringa.

MILJÖKVALITETSNORMER - VATTEN

Vattenmyndigheten kartlägger och beskri-
ver tillståndet för alla vattenförekomster i
Sverige. För ytvatten anges dels ekolo-
gisk status, dels kemisk status. Detta ar-
bete ligger sedan till grund för beslut om
vilka miljökvalitetsnormer som skall fast-
ställas för respektive område och vid vil-
ken tidpunkt de senast skall var uppfyllda.
Miljökvalitetsnormerna anger de kvali-
tetskrav som gäller för varje vatten-
förekomst. Nedan citeras relevanta para-
metrar från databasen VISS angående
vattenförekomsten Vänern - Dalbosjön
(fig 8), som omfattas av Lidköpings,
Melleruds, Säffles, Vänersborgs och
Åmåls kommuner. Hur vattenförekom-
sten berörs av projektet kommenteras
nedan med kursiv stil.

• VATTENFÖREKOMST: SE651621-133038 Vänern - Dalbosjön

Ekologisk status
Status 2009: God ekologisk status
Kvalitetskrav: God ekologisk status 2015.

När den ekologiska statusen har klassificerats till god, måttlig, otillfredsställande eller dålig i en
ytvattenförekomst, ska miljökvalitetsnormen för ytvattenförekomsten fastställas till god ekolo-
gisk status om inga undantag har föreskrivits (3 kap 2 § NFS 2008:1).

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Kemisk status (exklusive kvicksilver)

Status 2009 God kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus 2015

Miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus ska fastställas till god kemisk ytvattenstatus. (NFS
2008:1 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnor-
mer avseende ytvatten 3 kap. 4§).

EUID Område Kvalitetskrav
SE0A21487000001888 Vänern, Ursand Tillfredsställande badvattenkvalitet
SE0530029 Halle- och Gynnsam bevarandestatus

Hunnebergs branter
SE0530113 Norra Vänersnäs Gynnsam bevarandestatus

skärgård
SE0A21487000001887 Vänern, Sikhall Tillfredsställande badvattenkvalitet
SE0530051 Yttre Bodane- Gynnsam bevarandestatus

Kräklingarna
SEA7SE651621- Vänern - Dalbosjön Krav enligt dricksvattenföreskrifterna
133038
SE0A21487000001889 Vänern, Nordkroken Tillfredsställande badvattenkvalitet
SE0540085 Kållands skärgårdar Gynnsam bevarandestatus
SEFI1027 Vänern med Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och

Klarälven och musselvattenförordningen
Gullspångsälven

SE0A21487000001890 Vänern, Gardesanna Tillfredsställande badvattenkvalitet
SE0610001 Millesvik och Lurö Gynnsam bevarandestatus

skärgård

Ekologisk status
Värde -
Klassificering God

Dalbosjön Vänern. Såväl växtplankton som bottenfauna visar på hög status vilket också stöds
av övriga parametrar. Dock ger nuvarande reglering som inte tillåter normala vattenståndsfluktua-
tioner igenväxningsproblem längs stränderna. De vilda bestånden av lax och insjööring är också
försvagade vilket motiverar God status.

Kommentar: Det täta beståndet med bladvass utmed stranden kan anses som en an-
tydan till igenväxning.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Kemisk status
Värde -
Klassificering Uppnår ej god
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.

Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anled-
ningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom
en snar framtid. Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten
överskrider EG:s gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram
kostrekommendationer som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvin-
nor. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på
0,5 milligram per kilogram (mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett
högre gränsvärde på 1,0 milligram per kilogram (mg/kg).

Vattenförekomsten uppnår inte god status i dagsläget modellering från SLU visar att kvicksilver-
halten i 1 kg gädda ligger på 0,35 mg/kg muskel.

Kommentar: Nuvarande status påverkas ej negativt av planerad anläggning.

Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Värde -
Klassificering God

Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är för-
sämrad till följd av påverkan från miljögifter. För ytterligare information beträffande bedöm-
ningen av miljögifter - se miljöproblem och risk. Observera att bedömningen är en expertbe-
dömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar:  Nuvarande status påverkas ej negativt av anläggningen, särskilt då
inga giftiga båtbottenfärger behövs.

Andel blågrönalger
Värde -
Klassificering Hög
Hög status indikerar näringsfattiga förhållanden.

Kommentar:  Sannolikt är bedömningen endast gjort på planktoniska arter. Botten-
undersökningen för projektet bekräftar även att inga bottenlevande cyanobakterier före-
kommer (se fig 17-40).

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Artantal för växtplankton
Värde -
Klassificering Hög

Högt artantal indikerar goda pH-värden.

Kommentar: -

Bottenfauna
Värde -
Klassificering Hög
Vi har valt att inte låta ASTP-index slå igenom här då artbestämning och provtagning utförts av
icke ackrediterad expert.

Kommentar: Jfr nästa parameter.

MILA
Värde -
Klassificering Hög
Expertbedömd. Litoralfaunan provtogs på tre lokaler i den sydvästra delen av vattenförekomsten
(Naven, Traneberg och Hindens rev) som ett Examensarbete vid högskolan i Kristianstad. Vid
samtliga lokaler hittades flera försurningskänsliga arter.

Kommentar: Ett examensarbete tycks värderas mer än en icke ackrediterad ”expert”
- jämfört med parametern ovan!

Allmänna förhållanden Fys-kem
Värde -
Klassificering Hög
Dalbosjön har varken försurnings- eller övergödningsproblem i dag.

Kommentar: Förutsatt att båtägarna inte tömmer latrin eller matavfall etc överbord
inom hamnen, så uppkommer varken försurnings- eller övergödningsproblem av anlägg-
ningen och tillhörande verksamhet.

Näringsämnen
Värde -
Klassificering Hög
Totalfosforhalten uppfyller kraven för hög status enligt bedömningsgrund.

Kommentar: Se kommentar ovan.

Försurning
Värde -
Klassificering Hög

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Expertbedömning baserad på tillstånd av pH och alkalinitet efter bedömningsgrund (NV rapport
4913) visar på mycket goda pH och alkalinitetsvärden.

Kommentar: Påverkas inte av projektet.

Hydromorfologi
Värde -
Klassificering Ej klassad
Automatklassad för rapporteringen från underliggande parametrarna Kontinuitet (samt Före-
komst av artificiella vandringshinder i de fall inte kontinuitet var klassad), Hydrologisk regim och
Morfologiska förhållanden. Om 2 eller 3 av dessa kvalitetsfaktorer är klassade så används prin-
cipen One-Out All-Out de för denna parameter. Om inte någon kvalitetsfaktor är klassad eller
bara en kvalitetsfaktor klassas som så blir klassningen för denna parameter ”Ej klassad”. Denna
klassning ingår i vattendelegationernas beslut 2009-12-22.

Kommentar: Vågbrytare, flytbryggor och förtöjda båtar ger en viss förändrad vatten-
rörelse. Denna bedöms dock inte medföra några olägenheter för vandringsfisk. Snarare
kommer fisken att dra sig till de skuggade delarna under flytande konstruktioner. Att så
är fallet har visats i en undersökning utförd på brygganläggningar utmed Bohuskusten.

Miljögifter
Värde -
Klassificering Ja
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Under lång tid har
utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att
minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en snar framtid.
Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s
gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer
som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvinnor. Fisk som livsmedel
har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på 0,5 milligram per
kilogram(mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett högre gränsvärde på
1,0 milligram per kilogram(mg/kg).

Inom denna vattenförekomsts avrinningsområde finns få eller inga källor för prioriterade ämnen
och andra miljögifter och det är därför inte sannolikt att vattenförekomsten har problem med
miljögifter. Eventuellt kan påverkan av tungmetaller från markläckage finnas. Bedömningen ba-
seras på påverkansanalys för miljögifter, för mer information om vilka faktorer som finns med i
denna, kontakta beredningssekretariaten i Västra Götaland eller Värmland.

Kommentar: Nuvarande status påverkas ej negativt av planerad anläggning.
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Miljögifter (exklusive kvicksilver)
Värde -
Klassificering Nej
Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant ut-
släpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera att
bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar: Nuvarande status påverkas ej i någon betydande grad av planerad an-
läggning.

Främmande arter
Värde -
Klassificering Ja
I vattenförekomsten förekommer Ullhandskrabba. Det kan inte uteslutas att arten genom kon-
kurrens och predation påverkar förekomsten av inhemska arter. Krabban är även andra mellan-
värd för lungmask som sprids till däggdjur, inklusive människan.

Kommentar: Risken för hittransport av främmande arter genom fler fritidsbåtar be-
döms som ytterst ringa.

Punktkällor - Påverkanskällor
Värde -
Klassificering Osäker påverkan
Som ett första steg i arbetet med att identifiera betydande påverkan från punktkällor har följande
anläggningar definierats i vattenförekomsterna: IPPC-anläggningar (omfattas av IPPC-direkti-
vet, Integrated Pollution Prevention and Control (96/61/EG) samt Förordning om översyn av
vissa miljöfarliga verksamheter (SFS 2004:989) UWWT-reningsverk (Urban Waste Water
Treatment - omfattas av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse för reningsverk
med >2000 personekvivalenter) MIFO- objekt riskklass 1 från arbetet med förorenade områ-
den som kommunicerats med den ansvarige.

Allteftersom kartläggningsarbetet fortsätter och mer detaljerade analyser utförs kan fler punkt-
källor komma att läggas till som betydande föroreningar och andra kanske faller bort.

Kommentar: Påverkas ej av planerad anläggning.

Risk att Ekologisk status/potential inte uppnås 2015
Värde -
Klassificering Ingen risk
Vattenförekomsten klarar i nuläget kraven för god status och det bedöms som troligt att förhål-
landena inte kommer att försämras till 2015.

Kommentar: Målet försenas ej av planerad anläggning.
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Risk att Kemisk status inte uppnås 2015
Värde -
Klassificering Risk
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Under lång tid har
utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att
minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en snar framtid.
Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s
gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer
som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvinnor. Fisk som livsmedel
har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på 0,5 milligram per
kilogram(mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett högre gränsvärde på
1,0 milligram per kilogram(mg/kg). Sannolikt höga halter av kvicksilver har gjort att statusen på
sjön satts till måttlig. Risken är stor att sjön inte heller år 2015 uppnår god status.

Kommentar: Målet försenas ej av planerad anläggning.

Risk att Kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås till 2015
Värde -
Klassificering Ingen risk
Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant ut-
släpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera att
bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar: Målet försenas ej av planerad anläggning.

Vänern har statusklassats och uppnår såväl god ekologisk status som god kemisk status (exklu-
sive kvicksilver). Någon statusklassning avseende viken utanför Tössebäcken finns inte, kom-
munen har heller inte tillgång till några vattenanalyser avseende viken. Den aktuella viken har
troligtvis ett bättre vattenutbyte med Vänern än flera av de andra Vänervikar som fått en egen
statusklassning och som inte uppfyller god status, och har därmed troligtvis en bättre vatten-
kvalité avseende näringsämnen än dessa. Vassutbredningen i viken tyder dock på en belastning
av näringsämnen och då framförallt fosfor. Det är därför viktigt att planen medför att den totala
belastningen avseende näringsämnen från det aktuella området till viken minskar i förhållande till
dagens situation.

Skyddade områden
EUID Typ Område
SE0A21487000001888 Bathing Vänern, Ursand
SECM002 UWWT Tillrinningsområde till

avloppskänsliga vatten kväve
SE0530029 Birds Halle- och Hunnebergs branter
SE0530113 Habitats Norra Vänersnäs skärgård

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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SECM001 UWWT Avloppskänsliga vatten fosfor - inland
SE0A21487000001887 Bathing Vänern, Sikhall
SE0530051 Birds Yttre Bodane-Kräklingarna
SEA7SE651621-133038 Article7Abstr- Vänern - Dalbosjön

actionfordrink-
ingwater

SE0A21487000001889 Bathing Vänern, Nordkroken
SELK001 UWWT Avloppskänsliga vatten fosfor - inland
SE0540085 Habitats Kållands skärgårdar
SEFI1027 Fish Vänern med Klarälven och

Gullspångsälven
SE0A21487000001890 Bathing Vänern, Gardesanna
SE0610001 Birds,Habitats Millesvik och Lurö skärgård
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3.5 GÄLLANDE PLANER

Översiktsplan för Åmåls kommun är antagen 1991 och aktualitetsförklarad 2000-04-26 (refe-
rens 1).

För området gäller en fördjupad översiktsplan för Åmåls centrum och Åmåls tätort. Antagen av
kommunfullmäktige 2003-02-26 (referens 2).

Landområdet av fastigheten Åmål 2:1 har en gällande detaljplan som har vunnit lagakraft 2012-
11-22 efter överklagande (referens 3).

Detaljplanen medger fem nya byggnadskvarter, ett kvarter för parkering och ett kvarter i områ-
dets norra del. Användningen är huvudsakligen bostäder i flerbostadshus. I en traditionell
innerstadsmiljö blandas bostäder och verksamheter. Det är en förutsättning för att få närhet till
service och ett stadsliv under större delen av dygnet. Bottenvåningarna i flerbostadshusen kan
därför även inrymma lokaler för handel eller annan verksamhet som inte är störande för omgiv-
ningen och som inte är i behov av stora lokaler.

I anslutning till strandkanten skall ett promenadstråk (gågata) anordnas, där cykeltrafik medges.
Utefter detta stråk tillåts mindre kioskbyggnader, paviljonger och bodar för säsongsförsäljning.

Handelsytan är i huvudsak förlagd till södra delen av planområdet samt med mindre andel inom
bostadskvarteren för att stråket utefter vattnet ska kunna ha verksamheter i anslutning till strand-
promenaden.

Ett område med beteckningen (H) finns i norra delen av planområdet. Syftet med detta är att
medge ett användningsområde för service i anslutning till båtverksamheten i området, dock med
tillägget (ej livsmedel) med hänsyn till avståndet till avloppsreningsverket.

Vid Norra hamnplan medges en handelsetablering i bottenvåningen med flerbostadshus place-
rade ovanpå ett sammanhängande planterbart bjälklag. Detta för att erbjuda handel med något
större ytbehov i anslutning till centrum.
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PLANFÖRSLAG

4 PLANFÖRSLAG

Nedan redovisas planförlaget i korthet. För utförlig beskrivning hänvisas till planbeskrivningen.

Inom detaljplaneförslaget vid Måkeberg föreslås vattenområdet användas för småbåtshamn. Plan-
området redovisas i fig 10. Någon alternativ lokalisering av hamnen har hittills inte utretts.

Lakskär skall bevaras som ”Natur” samt samt omgivande vatten som ”fritt vatten” W där inga
bryggor får förekomma. Hamnen måste dock skyddas mot söder av en vågbrytare, vartill ett
smalt vattenutrymme avsätts ända ut till Lakskär.

Strandskyddet inom hamnområdet WV upphävs.

I skydd av vågbrytaren och ca 250 m längre mot väster skall utrymme medges för anläggande av
bryggor för angöring av fritidbåtar. Med ett bomavstånd på ca 3 meter kommer anläggningen att
rymma ca 300-450 båtar. Antalet båtar kommer dock att variera beroende på vilka bomavstånd
man behöver.

Utmed stranden avsätts en zon i vattenområdet där förstärkningsarbeten ska utföras. Området
skall vara tillgängligt för gemensamhetsanläggning.

En ramp för sjösättning/båtupptag skall anläggas inom planområdet.

Nödvändig service för hamnens verksamheter finns redan i den befintliga hamnen i söder. Här
finns drivmedelsstation, anordning för tömning av båtarnas avloppstankar, hantering av sopor
samt toaletter och duschar. Här finns ytterligare en sjösättningsramp för mindre båtar typ dags-
turbåtar (se fig 3) samt mastningskran.

För större båtar finns också sjösättningsmöjligheter i djuphamnen längre söder ut, där också
butik är tillgänglig  med båttillbehör, marin och fritid.

Bilparkering för fritidsbåtägare finns i intilliggande bostadsområde samt som reserv också områ-
det norr om uppläggningsplatser för båtar.
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5 MILJÖ - NULÄGE OCH KONSEKVENSER

5.1 NATURMILJÖ

Inventering av vattenmiljön och strand genomfördes 2012-07-11.

5.1.1 LIMNISK MILJÖ

Djup- och strömförhållanden

Åmålsvikens botten sluttar långsamt utåt för att i mynningen i sydost ligga på ca 30 meters djup.
Mellan land och Lakskär vid planerad hamn bildat bottnen en grund svacka med ett maximalt
vattendjup på 3 meter (se fig 11 oh 12). Öster om Lakskär blir däremot vattnet djupare ca 16
meter. Inga nämnvärda grundryggar finns inom planerat hamnområde och därmed heller inga
bassängformationer på bottnen, där stagnant bottenvatten kan bildas.

NATURMILJÖ

Fig 11. Ekolodade djupvärden i området. Vattenytan är vid +0,52 m enligt pegel i Åmåls industrihamn.

Gräns för
ekolodning
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NATURMILJÖ

Fig 12. Bottentopografi med
0,5 m ekvidistanser samt
transekt över viken och
Lakskär. Röd linje visar inre
gräns för ekolodningen.

Fig 13. Lokaler för ROV-inspektion (blå V1-9) och sedimentprovtagning (röda H1-2).
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Fig 14. Två spår från undersökning med sidescan sonar. En flagga anger start och två anger stopp.

1

2

NATURMILJÖ

Bottensubstratets fördelning inom planområdet och kring Lakskär framgår av fig 17-40. Stenig
botten finns främst på insidan och västra sidan av Lakskär. Söder om Lakskär förekommer
bottenytor med grus som längre in övergår i sand. Vid vassbältes yttre kant består bottnen av
siltig sand.
Övervägande delar av planerat hamnområde kan karakteriseras som transport- eller erosions-
bottnar

Vattenströmmarna i långa viken vid Åmål är i allmänhet  relativt svaga pga de topografiska för-
hållandena. Viken är öppen mot Vänern i sydost och i dess inre del i nordväst finns mindre
öppning  ”Brohålet” till en lagun ”Östra viken”. Det som driver strömmarna är främst vinden i
sydvästlig respektive sydostlig riktning. I senaste fallet kan sjön bli grov då vindfetchen är lång
och den i detta fall inåtgående ytströmmen blir då starkast utmed vikens nordsida, dels på grund
av corioliskraften, dels på grund av mindre friktion då vattendjupet är som störst här. Då kan en
svag moturs ytvattencirkulation uppträda runt Lakskär.

När vattentemperaturen är homogen i vertikal led uppträder en mot den vindgenererade ytströmmen
motriktad bottenström. Bildande av temperatursprångskikt förhindrar emellertid en sådan ström
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Gångstig

längs bottnen, men  kan då istället gå alldeles ovan språngsiktet. Ingen av dessa strömmar norr
om Lakskär är starka nog för att orsakar erosion av bottensedimentet. Däremot kan de vågor
som kommer in från sydost orsaka urvaskning av finsediment på de grunda bottnarna innanför
Lakskär, dvs där hamnen planeras. Närmare land bromsas inkommande sjö effektivt upp av en
bred zon av bladvass på drygt meterdjupt vatten. Ackumulation av finare material kan då ansam-
las inne i vassområdet, vilket indikeras av förekomst av näckrosor på öppnare partier inom
vassbältet (fig 15). Övriga bottnar inom planerat hamnområde kan mest karakteriseras som
erosion- och transportbottnar. Erosionsbottnarna utgörs av småsten, grus och sand och transport-
bottnar är de som  periodvis hyser ansamling med lätta organiska sediment, som därefter spolas
bort när framför allt ostliga vindar ökar. Bottentyperna redovisas i fig 16

Fig 15. Flygfoto över hamnplan med gångstig samt strandskoning med sten och vassbältet med
näckrosor..

NATURMILJÖ

Näckrosor
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Limnisk flora och fauna

Området har relativt grunda bottnar som är väl syresatta och ingen förekomst med vare sig
cyanobakterier eller svavelbakterier har observerats i samband med ROV-inspektionen av bott-
narna.

Närmast strandkanten som består av stenutfyllnad, utbreder sig ett bälte med bladvass (fig 15).
De mindre vattenspeglar som förekommer inne i vassvegetationen är mer eller mindre täckta
med flytblad till näckrosor. Dessa finns särskilt i en zon ett par meter ut från strandkanten, vilket
sannolikt beror på att en fördjupning i sedimentbottnen har bildats när utfyllnad av sten gjordes
(tryckbankseffekt med glidytor som ger upptryckning längre ut i vassbältet). I denna fördjupning
har organiskt material samlats, vilket gynnat näckrosorna. Näckrosor förekommer även längre
ut där vassen är glesare.

Strax utanför vassbältet finns en bred zon med slingväxter Myriophyllum sp., vilket markerats
med grön rastrering i fig 16. Se även bilder från sidescan sonar fig 41.

NATURMILJÖ
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Fig 16. Bottensubstrat och större vegetationsklädda ytor. Utanför området har en utloppsledning och
en kabel identifierats med sidescan sonar (se fig 41).
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NATURMILJÖ

Nedan redovisas bottnarnas karaktär och vegetation från utvärdering av ROV-inspektionen.
Stationernas lägen framgår av fig 13.

Station V1 (fig 17-18): Sandig botten med små gropar på 2,5 m djup. De kraterlika groparna
eller kan antingen ha bildats genom gasbildning nere i sedimentet, eller genom födosökande fisk,
eller genom  nergrävda sötvattensmusslor. Inga sifonöppningar från musslor har emellertid kun-
nat observeras. Ingen vegetation observerades.

Station V2 (fig 19-22): Småstenig botten utan vegetation på 2,5 m djup. Stenarna är lätt pålagrade
med ljusgrått slam, vilket tyder på transportbottenkaraktär.

Station V3 (fig 23-26): Sand-grusbotten på 2 m djup med måttlig till tät vegetation med rosett-
växterna notblomster Lobelia dortmanna och  braxengräs Isoetes lacustris. Inslag med sling-
växter Myriophyllum sp. förekommer här och var (fig 24). Vegetationen har en lätt pålagring av
grått slam.

Station V4 (fig 27-28): Ren sandbotten på 3 m djup med något diffusa gropar av samma slag
som station V1. Ingen vegetation förekommer.

Station V5 (fig 29-31): Siltig sandbotten på 1,5-2 m djup med talrika gropar av samma slag
som station V1. Ingen vegetation förekommer, men på den grundare delen ökar inslaget med
växtdelar som bitar av vass (fig 31).

Station V6 (fig 32-34): Siltig botten på mindre djup än 2 m, med gropar av samma slag som
ovan. Stationen är belägen alldeles utanför kanten till bladvassvegetationen. Bitar av vassrör
ligger utspridda på sedimentbottnen (fig 34).

Station V7 (fig 35-37): Omväxlande botten med sand och småsten på 2,5 m djup. Sanden har
diffusa gropar som station V4. Gles vegetation med braxengräs (fig 35) och näckrosor  (fig 36-
37) med endast undervattensblad.

Station V8 (fig 38-39): Omväxlande slitig och stenig botten på 4 m djup utan vegetation. Ljust
grå slampålagring på stenarna. Siltbotten har diffusa gropar som ovan. Endast driftexemplar av
slingväxter förekommer (fig 38).

Station V9 (fig 40): Botten med finsediment eller silt på 2 m djup utan vegetation och antydan till
gropar.

Ingen fiskförekomst eller spår av sötvattensmusslor har kunnat påvisas genom botteninspektionen
med videokamera (ROV). Möjligen kan de gropar i siltigt/sandigt sediment ha åstadkommits av
nergrävda musslor, vilket påpekats ovan.

Åmålsån, som mynnar i befintlig småbåtshamn, hyser bestånd med lax och öring. Gös förekom-
mer i Åmålsviken och Norra viken, som utgör fredningsområde för fiske enligt FIFS 2004:37.
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Fig 41. Bilder från sidescan
sonar
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5.1.2 LANDMILJÖ

Lakskär är ett tillhåll för främst skrattmås och sannolikt förekommer häckning här.

Hamnplanen har en dominerande vegetation av videbuskar Salix sp. med inslag av hundkex,
rallarros och gullris. Utmed strandkanten finns en upptrampad gångstig.

5.1.3 KONSEKVENSER - LIMNISK MILJÖ

• Hamnanläggningen med främst  vågbrytaren ut till Lakskär, kommer att avskärma ytvatten-
flödet ut och in viken väster om Lakskär, medan bottennära strömmar i stort förblir oförändrade.
Det innebär att en viss ökning av finsediment kommer att avsätta sig på nuvarande bottnar inom
hamnområdet med sand, silt, grus och sten.

• För fisken är bottnar med grus och sten mer attraktiva än sand, silt och gyttja. Finns
vegetation på sådana bottnar ökar givetvis det ekologiska värdet. Bottnar med grov struktur är
generellt också lämpliga lekbottnar för flera fiskarter. Därtill hör även särskilt grunda vegetations-
klädda bottnar som värms upp tidigt på våren.

• Bryggor och vågbrytare kommer till stora delar att ligga över bottnar med dels grusbotten
med eller utan rosettvegetation dels bottnar där slingväxter Myriophyllum sp. förekommer. Där-
vid uppstår skuggeffekter från bryggor och förtöjda båtar, vilket kan antas minska vegetationstä-
theten där det blir som mörkast. Beträffande slingväxterna så kommer den stor del av växternas
övre delar att klippas av båtarnas propellrar. Vegetationssamhällenas utbredning framgår av fig
16 och i fig 41 erhålls en god bild av slingväxternas täthet inom dess vegetationsområde  (ett ljust
streck motsvarar ett exemplar).

Största från land synliga ingrepp sker när beståndet med ca 5 000 m2 bladvass måste avlägsnas.
Här förändras nuvarande botten med vassens täta rotfilt och näckrosrötter till en sedimentbotten
utan vegetation. På sikt kan dock rosettväxter som notblomster och braxengräs m fl arter vandra
in från angränsande vegetation inom övriga delen av hamnområdet. Detta skapar en bättre lim-
nisk miljö än nuvarande vassbälte. Av ROV- inspektionen framgår att vegetationen på bottnen
förekommer främst på 2,1-2,6 m djup (fig 23-26 samt 35-37). Utvecklingen förutsätter dock att
ingen bottenmålning med giftiga färger eller utsläpp av övergödande ämnen inte sker i hamnen.
Det förutsätter också att underhållsmuddring inte behöver göras inom korta intervall.

Borttagande av vassen kan medföra viss grumling av vattnet i anläggningsområdet. Det grumliga
vattnet är tyngre än omgivande vatten och kommer därför att söka sig ner till och utmed bottnen
till de djupaste nivåerna. Det innebär att grumlingen går ut i djuprännan norr om Lakskär och
vidare öster ut i viken där det slutligen späds ut och försvinner. Största djupet längst ut i Åmåls-
viken är ca 37 meter. Grumlingen bedöms dock inte medföra någon betydande olägenhet för den
limniska floran och faunan - särskilt om ingreppet sker utanför vegetationssäsongen.

NATURMILJÖ
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• Närheten till Lakskär kan störa de måsar som avser häcka på skäret. Så länge inga båtar
och människor uppehåller sig på vågbrytaren, så kan denna också bli ett tillhåll för vitfågel med
nedskräpning som följd.

• Norra Viken är enligt vattendirektivet klassad som ”at risk”. Viken har en areal på ca 125
ha och största vattendjupet är 4,5 meter. Bottnen är tämligen plan och grundast i norra delen, där
också fyra vattendrag mynnar. Dessa dränerar stora skogs- och jordbruksmarker i norr nästan
ända upp mot Rösevål, dvs på en sträcka av 5 km, vilket tillför viken en hel del närsalter. Före-
komsten av stora ytor med bladvass i främst norra delen bekräftar detta. I söder vid järnvägs-
bron har Norra Viken en kanalförbindelse med Åmålsviken, ca 400 m norr om planerad små-
båtshamn. Kanalen är 110 m lång, 8 m bred på smalaste stället vid bron och vattendjupet är
troligen samma som omgivande bottnar dvs ca 3 meter. Med den tillrinning som sker i norr
skapas ett vattenflöde, som i stort sett alltid går ut i Åmåls-viken genom nämnda kanal. Någon
laminär strömning genom den grunda kanalen lär knappast heller förekomma. Någon påverkan
på Norra Vikens vatten vid oförutsedda olyckor med utsläpp av t ex drivmedel i planerad hamn
bedöms därför vara närmast osannolik. Endast när påtaglig vattenståndshöjning inträffar i Åmål-
sviken vid kraftiga sydliga eller ostliga vindar, kan ytvatten från hamnområdet nå fram till kanalen
och en mindre mängd tränga in i Norra viken. Under normala fall har sådant vatteninflöde ingen
som helst betydelse för vattenmiljön med flora och fauna i Norra Viken.

NATURMILJÖ
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KULTURMILJÖ

Fig 43. Område av kulturmiljöintresse förekommer inte i den del där hamnanläggningen planeras (blå
inramning).

Fig 42. Vy över hamnplanen och Åmåls småbåtshamn i bakgrunden.
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5.2 KULTURMILJÖ

Området runt Åmålsåns utlopp var under medeltiden en viktig handels och marknadsplats kallad
”Åmula backe”. För att bl a kunna stävja den livliga handelsverksamheten väster om Vänern
anlades en stad på platsen, vilken erhöll stadsprivilegier år 1643. Staden erhöll vid sin grundlägg-
ning den för tiden karakteristiska rektangulära stadsplanen, den s k renässansplanen. I plantaget
vid torget var de förnämsta bostadskvarteren belägna med byggnader uppförda under 1700-
och 1800-talet.

Åmåls stadskärna avspeglar än idag mycket av stadens byggnadshistoriska utveckling. Kvar
från stadens grundläggning på 1600-talet är den kvadratiska rutnätsplanen och 1669 års sten-
kyrka. Från 1700-talet och början v 1800-talet finns ett flertal borgarhus bevarade i stadsdelen
väster om ån.

Område av kulturmiljöintresse förekommer inte i den del där hamnanläggningen planeras  (se fig
43). Hamnens utformning och föreslagna läge bedöms ej få någon negativ påverkan på kulturmil-
jön. Inga hittills kända lämningar förekommer i det berörda området, ej heller har några objekt
observerats i samband med undersökning med sidescan sonar.

5.3 LANDSKAPSBILD

Den stora förändringen av landskapsbilden sker i samband med genomförande av den nyligen
lagakraftvunna detaljplanen för fastighetens landområde. Den planerade hamnen kommer att
ligga i direkt anslutning till den gällande planen på land med dess byggnationer, samt till befintlig
småbåtshamn, varvid en  kontinuitet och samhörighet  i landskapsbilden skapas.

Landskapsbilden kommer emellertid att förändras påtagligt från nulägets vattenspegel med vass-
bälte närmast stranden och Lakskär i vikens centrala del, till en stor hamnanläggning med många
fritidsbåtar.

5.4 FRILUFTSLIV

Vänerkusten är mångformig och naturskön med utsökta tillfällen till båtsport, bad, fiske, natur-
och kulturstudier. Strandskydd gäller normalt inom 300 meter från Vänern.

I södra delen av planområdet finns en småbåtshamn med parkeringsplatser, sjösättningsramp
och bryggor med båtplatser. Planen skapar förutsättningar för ytterligare båtplatser, vilket gynnar
båtlivet i området.

Allmänheten har alltjämt full tillgänglighet till stranden med planerade brygganläggningar.

KULTURMILJÖ
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5.5 NATURRESURSER

Inga naturresurser i form av sand-, grus- eller vattentäkter tas i anspråk i samband med avlägs-
nande av vegetationen med bladvass samt utläggning av bryggor och vågbrytare. I hamnområdet
finns ytor med sand. Sanden bedöms vara utsvallad genom vågrörelser och skydda underlig-
gande sediment som brukar vara lera. Se geoteknik kap 5.8.

5.6 BOENDEMILJÖ

Måkeberg ligger några hundra meter från Åmåls centrum. Området har utformats som en för-
längning av rutnätsstaden mot Vänern och huvudändamålet är bostäder med inslag av centrum-
verksamhet/handel i bottenvåningarna utmed en strandpromenad med småbåtshamn.

Den boendemiljö, som kan påverkas mest av hamnanläggningen är den som kommer att uppfö-
ras inom gällande detaljplan för Måkeberg. Planens syfte är att tillgodose båtplatser för de bo-
ende inom Måkeberg. Påverkan är positiv då det kan förväntas höja fastigheternas värde. Be-
träffande närmaste grannar så kan man ha olika uppfattningar om den nya hamnanläggningen,
men bedömningen är att den knappast kan upplevas som en betydande försämring av boendemiljön.

Buller kan uppkomma vid hårda vindar genom att fall står och slår mot aluminiummaster på de segel-
båtar, som ligger förtöjda i hamnen. Detta kan enkelt undvikas genom att dra ut fallen från masten.

5.7 SÄKERHETSFRÅGOR

Människors hälsa och säkerhet är centrala frågor att belysa vid arbete med miljöbedömningar.
Många mänskliga aktiviteter leder till påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet - direkt
eller indirekt. Det handlar om t ex utsläpp till luft och vatten, elektromagnetiska fält, buller och
andra störningar i boendemiljön. Hälsa är att ha ett psykiskt och fysiskt välbefinnande. I miljöbalken
är olägenhet för människors hälsa ett grundläggande begrepp. Säkerhetsaspekten handlar om
såväl trafikmiljösäkerhet som upplevd trygghet.

Då ingen muddring avses utföras annat än borttagande av vassvegetation, påverkas inte heller
den geotekniska stabiliteten i bottnen (se även kap 5.8).

Så länge småbåtshamnen inte är införd i sjökort kan den utgöra en viss säkerhetsrisk för förbi-
passerande fritidsbåtar även om sannolikheten för olyckor av detta slag är liten.

Hamnanläggningen skall förses med icke bländande belysning, bryggor, vågbrytare samt eventu-
ellt förändrade vattendjup inom hamnen skall mätas in geodetiskt för införande i Sjökort.

Innan arbetena påbörjas och när de avslutas skall tillsynsmyndigheterna Transportstyrelsens
sjötrafikavdelning, Länsstyrelsen i Västra Götalands län meddelas.

BOENDEMILJÖ
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5.8  GEOTEKNIK

Enligt översiktliga geotekniska undersökningar (VIAK 1956-04-14) består marken inom Åmåls
centrum av lera bortsett från hårdgöringslager och fyllnadslager i markytan. Lerans mäktighet
varierar mellan 0 och ca 20 meter. Under leran följer lager av mo, sand och grus med vanligen
ganska ringa mäktighet utom inom en zon väster om och förekommer dock att det fasta ytlagret
vilar direkt på fast sand och grus.

Stabilitetsberäkningar

Beräkningar har genomförts och antagits för det mest ogynnsamma belastningsfallet (dimensio-
nerande) avseende portryck i jorden och vattennivå i Vänern. Beräkningarna har utförts med
och utan trafiklast på lokalgata. Beräkningarna har även utförts med olika markjusteringar/
lastökningar inom kvartersmark vid Måkebergsplan.

Beräkning av stabilitet har skett enligt skredkommissionens anvisningar 3.95. Angivna krav på
säkerhet gäller för detaljerad utredning och nyexploatering. Följande krav på totalsäkerhets-
faktorn gäller: Fc > 1,7-1,5, valt värde Fc >1,5,  F komb > 1,45-1,35, valt värde Fkomb
>1,35. Val av nivå inom ovan angivet intervall har gjorts utifrån undersökningarnas omfattning
och spridning av erhållna resultat.

Måkebergsplan  (norra delen)

Kompletterande beräkningar har skett i samma sektioner ( 5st) som tidigare utförts av Skanska,
år 2002. Vid beräkning har samma förutsättningar och hållfasthetsprofil som tidigare utredningar.

GEOTEKNIK

Fig 44 Beräkningsförutsättningar östra strandkanten på Måkebergsområdet. (illustration Sweco).
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Viss justering av jordlagerföljder, mäktigheter och marknivåer har skett utifrån de senaste
geotekniska kompletterande fältundersökningarna. Beräkningar har skett med både en ytlast om
5 kPa (som i tidigare utredningar) och utan ytlast. Planförslaget förutsätter att befintliga mark-
nivåer bibehålls och ingen ny belastning skall ske på markytan närmast bakom släntkrön mot
Vänern. Vid beräkning har även en trafiklast om 10 kPa antagits på lokalgata. Effekten av fyll-
ning (markuppfyllnad)/ lastökning inom området för nya bostäder innanför lokalgatan har också
studerats.

För områdets östra del ut mot Vänern visar nu utförda beräkningar att, det för befintliga mark-
nivåer och utan en ytlast om 5kPa, tillfredsställande säkerhet mot stabilitetsbrott föreligger. Detta
förutsätter att marknivåerna ej är högre än dagens ca +45,0 och att släntlutning ut mot Vänern
står i max lutning 1:2,5 samt att slänten ges ett fullgott erosionsskydd. En utökad lovplikt har
införts för planområdet där Marklov krävs för alla markarbeten inom planområdet. All grävning
och schaktning skall anmälas till tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken. Syftet med plan-
bestämmelserna är att säkerställa att erforderliga geotekniska utredningar genomförs och redo-
visas innan befintliga marknivåer förändras inom planområdet.

Måkebergplan kajkant mot söder = grön (inga förstärkningsåtgärder erfordras). För östra om-
rådet mot Vänern skall marknivåerna bibehållas på dagens nivåer, dvs ca +45,0 eller lägre.
Denna nivå skall bibehållas på ett avstånd som är mer än 30 m från dagens släntkrön mot Vä-
nern. Slänt utåt mot Vänern skall förläggas i max lutning 1:2,5. Befintlig släntlutning idag ligger
mellan ca 1:2 till 1:5. Slänt skall förses med ett erosionsskydd som dimensioneras utifrån, vågor,
strömmar, släntlutningar mm. Markjusteringar/uppfyllnader kan ske inom ytor som ligger >30 m
från dagens släntkrön mot Vänern. Uppfyllnader/belastningsökningar på upp till 40 kPa, dvs ca
2,0 m fyllning av jord är möjlig utan att vidare stabilitetsutredning erfordras.

Provtagning av ytsediment (0-0,1 m) på två platser visar på att inga föroreningar förekommer.
Resultatet redovisas i Bilaga 1(1-4). Provtagningsplatserna är markerade med  H1 och H2 i fig
13.

5.9  KOMMUNIKATIONER

Norr om planområdet och Lakskär går en utloppsledning från avloppsreningsverk. Se fig 16
samt sidescan sonarbild fig 45. Söder om planområdet har en kabel lokaliserats, vilken är mar-
kerad i fig 16 samt i sidescan sonarbild fig 46.

Bergslagsbanan ingår i stomnätet för järnvägar i Sverige, som är av riksintresse. Banan passerar
centrala Åmål nära befintlig bebyggelse.

Åmåls kommun har väghållningsansvaret på genomfartsleder och det lokala gatunätet i tätorten.
Gång- och cykeltrafiken har separerats från biltrafiken till stora delar t ex längs Kungsgatan,
Drottninggatan, Hjeltegatan, Vänersborgsvägen och Karlstadsvägen. En fortsatt utbyggnad av
cykelvägar planeras.

KOMMUNIKATIONER
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Utloppsledningen från
Åmåls ARV

Kabel öster om
planområdet

Fig 45 och 46. Sidescan sonarbilder som visar befintlig  utloppsledning samt  en kabel.

KOMMUNIKATIONER
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Småbåtshamnen  medför att såväl den nya strandlinjen som bryggor och vågbrytare måste mätas
in geodetiskt för inrapportering till Transportstyrelsen/Sjöfartsverket och införande i sjökort (se
även kap 5.7).

Inga övriga kommunikationsproblem förväntas uppkomma till följd av brygganläggningen.

5.10  MÖJLIGA ÅTGÄRDER

I samband med borttagande av vegetationen med vass, kan eventuellt siltgardin sättas ut i söder
för att skilja arbetsområdet från Åmålsåns utflöde genom befintlig hamn. Därmed förhindras viss
spridning av grumligt vatten till omgivande områden. Siltgardinen skall från ytan nå ända ner till
bottnen. Efter avslutat arbete tas gardinen upp och destrueras.

Om inte bryggor läggs ut allt för nära stranden kan man med fördel spara en smal vegetationszon
utmed stranden med framför allt näckrosor (se fig 15). Bladvassen i zonen bör då slås med vissa
mellanrum för att inte breda ut sig och i stället ge plats för flytbladsvegetation mm.

Hamnanläggningen kan med fördel förses med badstegar på vågbrytarens utsidor för att höja
säkerheten mot olyckor.

5.11  NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att  detaljplaneområdet på land med nya moderna bostäder inte kommer
att uppfylla det ursprungliga syftet med att anslutande vattenområde skulle utformas som båt-
hamn. De tillkommande boende i området som önskar ha båt kommer därför att tvingas söka
båtplats någon annan stans.

Kommunens syfte att utveckla området med förutsättningar för en positiv tillväxt går därmed
förlorat till alltför stor del.

Nuvarande förhållanden avseende både landmiljön utmed stranden och vattenmiljön med vass-
bälte, undervattensvegetation och olika bottentyper  förblir oförändrade.

NOLLALTERNATIVET
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6 BYGGTID

Uppförande av hamnanläggningen med muddringsarbete beräknas ta ca 1 år. Muddring i vatten
bör ej utföras under perioden 15 april fram till 15 september  med hänsyn till den limniska faunan
och vegetationssäsongen.

7 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

En visuell uppföljning av hur bottnen  påverkats inom hamnen och i dess närområde  beträffande
sedimentkaraktär och utveckling av undervattensfloran  kan förslagsvis ske efter 5 år.

8 AVVECKLING

Bryggor kan tas bort och materialet bortforslas. Tryckimpregnerat trä måste därvid omhändertas
på avfallsstation.

BYGGTID
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SAMRÅD

9 SAMRÅD

Åmåls kommun har genomfört tidigt samråd med Samhällsbyggnadsenheten, Vattenvårdsenheten
och Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Vänersborg den 2012-12-17.
Under samrådet fastslogs att en miljökonsekvensbeskrivning för planen skulle tas fram.

Måkeberg AB har för avsikt att söka tillstånd för planerad hamnanläggning direkt efter att detalj-
planen för Åmål 2:1 vid Måkeberg har vunnit laga kraft.

Samråd om vattenverksamhet (miljöbalken kap 11) skall emellertid  ske enligt 6 kap i miljöbalken
med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda.  Syftet
med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådet erbjuder tillfälle för berörda att delta i prövningsprocessen genom att framföra syn-
punkter och förslag. Framförda synpunkter och förslag sammanställs till en samrådsredogörelse
samt inarbetas i MKBn. Därefter fattar Länsstyrelsen beslut om huruvida projektet kan antas
medföra betydande miljöpåverkan eller ej.

Samråd avseende vattenverksamhet skall även innefatta olika alternativa utformningar och loka-
liseringar om så är möjligt. Två alternativa utformningar med konsekvenser redovisas i Bi-
laga 2.

Eventuella synpunkter på vattenverksamheten kan skickas till HydroGIS AB, Ödsmåls industri-
väg 2, 444 95 ÖDSMÅL eller via e-post info@hydrogis.se.
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Lars-Harry Jenneborg
biolog

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING

10 SAMMANFATTNING

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är upprättad enligt Plan- och bygglagen (PBL) inför upp-
rättande av en detaljplan samt för prövning av vattenverksamhet beträffande småbåtshamn inom
fastigheten Åmål 2:1 vid Måkeberg i Åmåls kommun.

I skydd av en vågbrytare mellan stranden och Lakskär skall utrymme medges för anläggande av
bryggor för angöring av ca 300-500 fritidbåtar. Hamnen skall i första hand tillgodose behovet av
båtplatser för boende inom detaljplaneområdet för Måkeberg. En ramp för sjösättning/båtupp-
tag skall anläggas inom planområdet.

Hamnen tar i anspråk en yta med bladvass  och näckrosor närmast stranden.

Där bryggor och vågbrytare läggs ut, finns bottnar med grus med rosettvegetation samt sandiga
bottnar med slingväxter eller helt utan vegetation. Skuggeffekter på vegetation under bryggor
och båtar kan förväntas uppkomma samt propellerklippning av slingväxter. Bottentyperna har
viss betydelse för faunan, men är inga ovanligt förekommande bottnar i Vänern. Där grund-
områden förekommer längs Vänerns kust finns i regel också motsvarande vegetation och botten-
substrat. Inga särskilt känsliga eller hotade växt- eller djurarter har påträffats.

Grumling i samband med borttagande av bladvassvegetationen kan minskas genom inhängning
av siltgardin, för att skilja arbetsområdet från Åmålsåns utflöde. Den grumling som uppstår är
tyngre än omgivande vatten och kommer därför att söka sig utmed bottens djupaste delar utåt i
Åmålsviken. Någon skada utav grumlingen på växt- och djurliv utanför hamnen bedöms ej in-
träffa.

Vågbrytare och bryggor med båtar medför att genomströmningen mellan Måkeberg och Lakskär
minskas något, varvid en viss ökad sedimentation med finare material kan förväntas ske inom
hamnområdet och omedelbart norr om detta.

Sannolikheten är närmast obefintlig att hamnen skall medföra en negativ påverkan av vatten-
miljön i Norra Viken

Landskapsbilden kommer att förändras betydligt med alla båtar jämför med nuläget, men föres-
laget hamnområde ligger emellertid  i direkt anslutning till den befintliga småbåtshamnen i Åmåls
centrala del.

Ödsmål 2013-03-19

HydroGIS AB
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HAMNENS ALTERNATIVA UTFORMNINGAR

Inom detaljplaneområdet vid Måkeberg har två alternativa utformningar av småbåtshamnen ut-
retts varvid alternativ A framstår som huvudalternativet.

Någon alternativ lokalisering av hamnen har hittills inte utretts.

ALTERNATIV A - HUVUDALTERNATIVET

Hamnanläggningens utformning och detaljspecifikation framgår av fig A.

Brygganläggningen skyddas i söder  av en rad med 16 st sammankopplade flytande vågbrytare,
som förankras till land och till Lakskär. Vågbrytarnas totala längd är ca 332 meter och består av
enheter med måtten ca 20x4x2 meter. Vågbrytaren ansluts mot land med en rörlig landgång.
Insidan kan användas för långsides förtöjning av större båtar.

I skydd av vågbrytaren och ca 250 m längre mot väster, anläggs vinkelrätt mot stranden en rad
med 13 st flytbryggor med längden 250 meter. Denna brygga används som gångbrygga och kan
utmed västra delen användas för långsidesförtöjning av t ex gästande båtar. Bryggan ansluts mot
land med en rörlig landgång.

Fem parallella rader av flytande bryggor av olika totallängder (200 m, 170, 140 m, 105 m
respektive 60 m) anläggs vinkelrätt mot den flytande gångbryggan. Sammanlagda längden av
dessa bryggor är 675 m. Dessa bryggor förses med förtöjningsbommar på båda sidor.

Vågbrytare och flytbryggor förankras genom rep/kätting till betongvikter i bottnen.

Med ett bomavstånd på 3 meter kommer anläggningen att rymma ca 450 båtar, varvid tillkom-
mer de som förtöjs långsides utmed vågbrytaren och gångbryggan. Antalet båtar kommer dock
att variera beroende på vilka bomavstånd man behöver.

En ramp för sjösättning/båtupptag skall anläggas inom planområdet.

Ingen bottenmålning avses ske inom det nya hamnområdet.

Konsekvenser av hamnens utformning enligt Alternativ A

•  Vågbrytaren i söder samt förbindelsebryggan i norr - en sammanlagd sträcka på 580
meter -  kan knappast användas med förtöjningsbommar, men insidorna tillåter långsidesförtöjning.
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• Bryggorna kommer längre ut från stranden jämfört med alternativ B, vilket innebär att
varken muddring eller deponering av muddrmassor behövs. De minsta båtarna placeras längst in
där det är grundast och de större längre ut i hamnen.

•  Utebliven muddring innebär att landområdets geotekniska stabilitet inte äventyras.

• Hamnanläggningen med främst  vågbrytaren ut till Lakskär, kommer att avskärma ytvatten-
flödet ut och in viken väster om Lakskär, medan bottennära strömmar i stort förblir oförändrade.
Det innebär att en viss ökning av finsediment kommer att avsätta sig på nuvarande bottnar inom
hamnområdet med sand, silt, grus och sten.

• För fisken är bottnar med grus och sten mer attraktiva än sand, silt och gyttja. Finns
vegetation på sådana bottnar ökar givetvis det ekologiska värdet. Bottnar med grov struktur är
generellt också lämpliga lekbottnar för flera fiskarter. Därtill hör även särskilt grunda vegetations-
klädda bottnar som värms upp tidigt på våren.

• Bryggor och vågbrytare kommer till stora delar att ligga över bottnar med dels grusbotten
med eller utan rosettvegetation dels bottnar där slingväxter Myriophyllum sp. förekommer. Därvid
uppstår skuggeffekter från bryggor och förtöjda båtar, vilket kan antas minska vegetationens
täthet där det blir som mörkast. Beträffande slingväxterna så kommer den stor del av växternas
övre delar att klippas av båtarnas propellrar. Vegetationssamhällenas utbredning framgår av fig
16 och i fig 41 erhålls en god bild av slingväxternas täthet inom dess vegetationsområde  (ett ljust
streck motsvarar ett exemplar).

Största från land synliga ingrepp sker när beståndet med ca 5 000 m2 bladvass måste avlägsnas.
Här förändras nuvarande botten med vassens täta rotfilt och näckrosrötter till en sedimentbotten
utan vegetation. På sikt kan dock rosettväxter som notblomster och braxengräs m fl arter vandra
in från angränsande vegetation inom övriga delen av hamnområdet. Detta skapar en bättre lim-
nisk miljö än nuvarande vassbälte. Av ROV- inspektionen framgår att vegetationen på bottnen
förekommer främst på 2,1-2,6 m djup (fig 23-26 samt 35-37). Utvecklingen förutsätter dock att
ingen bottenmålning med giftiga färger eller utsläpp av övergödande ämnen inte sker i hamnen.
Det förutsätter också att underhållsmuddring inte behöver göras inom korta intervall.

Borttagande av vassen kan medföra viss grumling av vattnet i anläggningsområdet. Det grumliga
vattnet är tyngre än omgivande vatten och kommer därför att söka sig ner till och utmed bottnen
till de djupaste nivåerna. Det innebär att grumlingen går ut i djuprännan norr om Lakskär och
vidare öster ut i viken där det slutligen späds ut och försvinner. Största djupet längst ut i Åmåls-
viken är ca 37 meter. Grumlingen bedöms dock inte medföra någon betydande olägenhet för den
limniska floran och faunan - särskilt om ingreppet sker utanför vegetationssäsongen.

• Närheten till Lakskär kan störa de måsar som avser häcka på skäret. Så länge inga båtar
och människor uppehåller sig på vågbrytaren, så kan denna också bli ett tillhålla för vitfågel med
nedskräpning som följd (se även alternativ B nedan).
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ALTERNATIV B

Hamnanläggningens utformning och detaljspecifikation framgår av fig B.

En vinklad vågbrytare A, som  består av 3+4 sektioner, anläggs i hamnens östra del och ansluts
mot land med en rörlig landgång. Den totala längden är 60+80 meter och varje element har
måtten 20x4x2 meter. Den landnära delen av vågbrytaren kan förses med förtöjningsbommar på
insidan.

Sex stycken parallella rader av flytande bryggor B-G anläggs vinkelrätt mot stranden och i skydd
av vågbrytaren. Bryggorna, som förses med förtöjningsbommar på båda sidor, ansluts till land
med rörliga landgångar. Bryggornas respektive längder är 70m 80m, 120m, 130m, 135m och
135 m. De fyra sistnämnda förses även med en vågdämpande flytbrygga vid nocken.

Vågbrytare och flytbryggor förankras genom rep/kätting till betongvikter i bottnen.

Vassvegetationen utmed stranden avlägsnas. Muddring av bottnen kan eventuellt bli nödvändigt.
Muddermassorna avses kvittblivas vid deponi på land eller i Vänern.

Med ett avstånd på 3 meter mellan förtöjningsbommarna kommer anläggningen att rymma ca
446 båtar, varvid tillkommer de som förtöjs långsides utmed vågbrytarens insidor. Antalet båtar
kommer dock att variera beroende på vilka bomavstånd man behöver.

Ramp för sjösättning/båtupptag skall anläggas inom planområdet.

Ingen bottenmålning avses ske inom det nya hamnområdet.

Konsekvenser av hamnens utformning enligt Alternativ B

• Alternativ B får ett mindre effektivt skydd mot vågor från söder.

•  Alternativet utnyttjar ”planutrymmet” för båtplatser på ett bättre sätt jämfört med alterna-
tiv A, men får mindre plats för långsidesförtöjning och framför allt så kommer vattendjupet att
endast räcka till för mindre och grundgående motorbåtar.

• Då hamnen inte når så långt ut i sundet som i alternativ A blir muddring nödvändig om  t ex
kölade båtar skall kunna angöra hamnen. Hur olika muddringsalternativ  med 1.5 m, 2.0 m, och
2.5 m berör bottenytorna och deras vegetation/substrat visas i fig C-E.

• Muddringen får konsekvenser för den geotekniska stabileteten i området, då nuvarande
sedimentbotten utgör motvikten till den utfyllda planen på land utmed stranden. Risk för utglidning
av landmassorna och en motsvarande upptryckning av bottnen utanför föreligger.

ALTERNATIVA UTFOMNINGAR

BILAGA 2 (4)



F
ig

. 
B

. 
H

am
na

nl
äg

gn
in

ge
n 

en
li

gt
 a

lt
er

na
ti

v 
B

.

G

PROJEKTBESKRIVNING

B
IL

A
G

A
 2

 (5
)



• Anläggningen medger större genomströmning i vattenområdet söder om Lakskär då ham-
nen bara tar upp halva sträckan ut till Lakskär. Möjligheten att bibehålla bottnarnas karaktär
med grusbotten med vegetation väster om Lakskär blir därför större.

• Den vitfågel som uppehåller sig på lakskär blir mer ostörd. Nackdelen med stora mängder
med vitfågel och kråkor i närheten av småbåtshamnar är att deras avföring sölar ner båtdäck
avsevärt och t o m kan förstöra båtkapell.

Fig C. Botten som berörs vid en muddring ner till 1,5 meters vattendjup enligt Vänerpegelns normal-
vattenyta. Röd linje visar plangränsen och gul linje yttre gränsen för brygganläggningen enligt
alternativ B.
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Fig E. Botten som berörs vid en muddring ner till 2,5 meters vattendjup enligt
Vänerpegelns normalvattenyta.

Fig D. Botten som berörs vid en muddring ner till 2,0 meters vattendjup enligt
Vänerpegelns normalvattenyta.
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