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Handlingar 
Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 
Denna Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Geoteknisk rapport, stabilitetsberäkningar daterad 2011-09-07 
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2013-06-23 reviderad 2013-08-31 

Planens syfte och huvuddrag 
Kommunens syfte med detaljplanen är att kunna erbjuda boende i det angränsande bostadsområdet 
samt andra intresserade en båtplats i anslutning till centrum. Detaljplanen är en åtgärd som ett led i 
kommunens strategi ”vi ska bli fler” som resulterat i en detaljplan för ett nytt ”sjönära” bostadsområde 
centralt i Åmål. Åmåls kommun har en historia som attraktiv båtstad. Det finns idag en kö till kommunens 
redan etablerade båtplatser i centrum och behovet ökar stadigt.  
Kommunen kämpar idag med en befolkningsminskning och genom tillkomsten av nya attraktiva, 
tillgängliga bostäder i centrala lägen kan det innebära påtagliga fördelar för samhällsutvecklingen. Genom 
att skapa förutsättningar för ”flyttkedjor” kan en positiv befolkningsutveckling startas och förutsättningar 
för tillväxt och inflyttning bli resultatet av detaljplanens genomförande.  
Marken som ansluter till planområdet finns angivet i gällande detaljplan som strandpromenad. Det finns 
ett upprättat exploateringsavtal mellan en köpare av vattenområdet och kommunen som anger ett servitut 
för anslutning av bryggor och landstigning på allmän platsmark.  

Plandata 
Vattenområdet ligger nordost om Åmåls centrum utmed strandpromenaden mellan småbåtshamnen, 
båthusen och Lakeskär. Hela planområdet är ca 62 700 m2. Vattnet från strandlinjen och 300 m ut ägs av 
Åmåls kommun. Enligt en utredning gjord av Lantmäteriet dnr O1265A/54 2012-10-16 så är 
fastighetsgränser i vattnet inom planområdet och utanför ej fastställda. Det konstateras att delar av 
vattenområdet inom planområdet tillhör Åmål 2:1 genom en förrättning gjord 1983 och att med hänvisning 
till lagen om gräns i vatten SFS 1950:595, § 1-2, 5 är 300m vattenområde från stranden Åmål 2:1. 
Planområdet omfattar vattenområde 300m från stranden och viss del sammanfaller med vattenområde för 
detaljplan nr 165. 
Vattenområdet i anslutning till planområdet är dels allmänt vattenområde samt vattenområde som tillhör 
fastigheterna vid vikens östra strand. Här har gränsen mot Åmål 2:1 utretts. 
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Planområdet placering i centrum 
 

 
Planområdets placering i tätorten. 

Avvägningar enligt miljöbalken 

ALLMÄNNA INTRESSEN – Riksintressen MB kap 3 och 4. 
Planområdet gränsar till och omfattas av områden som berörs av grundläggande 
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens 3:e kapitel och av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt 4:e kapitlet.  
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Kartan redovisar att planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och i anslutning till planområdet  
finns riksintresse för friluftsliv FP3, riksintresse för yrkesfisket, Vänern, Riksintresse för Kulturmiljö KP7, Åmåls  
centrala delar. 
 
Enligt Plan- och bygglagens 2 kapitel 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde. Vid 
planläggning ska bestämmelserna i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel tillämpas. Bestämmelserna i miljöbalken 
syftar till att främja en hållbar utveckling. 

Miljökvalitetsnormer (MKN), 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten luft eller miljön 
i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i utomhusluft, olika 
parametrar i fisk och musselvatten samt omgivningsbuller. 
Miljökvalitetsnormer-luft 
Brygganläggningen och dess användning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för luft 
överskrids enligt miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 3.4 
Miljökvalitetsnormer-buller 
Buller från hamnanläggningen med platser för fritidsbåtar anses enligt miljökonsekvensbeskrivningen som 
obetydlig för omgivningen. Frekvent kan bullerstöreningar uppkomma om segelbåtarnas fall slår mot en 
aluminiummast. Emellertid är detta enkelt att avhjälpa genom att dra ut fallen i riktning från masten och 
fästa dem i relingen. Risken för några andra bullerstörningar bedöms som ringa. MKB kap 3.4 
Miljökvalitetsnormer- Vatten 
Nuvarande status och de mål för ekologisk och kemisk status/potential  till 2015 som finns upprättade av 
vattenmyndigheten bedöms i miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 3.4 som ej påverkade eller 
försenade av planerad anläggning. Anläggningen är planerad med flytande sammankopplade vågbrytare 
och flytbryggor som är förankrade genom kätting och rep till betongvikter på botten. Genom att placera 
bryggorna på ett avstånd från land undviks muddring och schaktning. Anläggningen medför en liten 
inverkan på befintliga förhållande med sin planerade utformning. 

Planområde 
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Skydd av områden enligt 7 kap MB 
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt  
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532). 
Strandskyddet inom området skall åter prövas i samband med ny detaljplan. 
För gällande detaljplan råder strandskydd inom öppet vattenområde. Miljöbalken 7 kap 18g § anger att 
vid ersättning av en detaljplan med en ny återinträder strandskyddet inom planområdet.  
Syftet med detaljplanen är att kunna erbjuda båtplats med centralt läge i Åmål. Placeringen i tätorten ger 
en möjlighet att nyttja de strukturer som byggts upp under lång tid med vägar, service och förvaring. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv en stor fördel då befintliga strukturer kan nyttjas optimalt. I området finns 
idag en väl utbyggd hamnservice och ingen ytterligare utbyggnad bedöms krävas för de nya båtplatserna. 
Det planerade vattenområdet för småbåtshamn är en naturlig utökning i nära anslutning till befintlig 
småbåtshamn. I område för förstärkningsarbetet  (W1) föreslås strandskyddet upphävas för att underlätta 
arbetet med förstärkningsarbete för byggnation på angränsande markområde. Inom ramen för 
miljöbalksprövningen för vattenverksamhet kommer frågan om strandskydd att hanteras som en 
integrerad del av handläggningen för anläggningen av småbåtshamn. 
 
De två förutsättningar som ska vara uppfyllda för upphävande av strandskyddet är att det ska finnas 
särskilda skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, dvs djur- och växtliv inte påverkas på ett 
oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras. 
De särskilda skäl som ligger till grund för strandskyddets upphävande inom vattenområden för 
stabiliserande åtgärder  (W1 ) är: 

1. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området, 

 
En planbestämmelse i plankartan anger: 
a = Strandskyddet är upphävt inom vattenområde för stabiliserande åtgärder (W1).  
 
Upphävandet av strandskyddet kommer att ske i samband med att detaljplanen blir antagen av 
kommunfullmäktige. 

Tidigare ställningstaganden 

Gällande planer 
I översiktsplan för Åmåls kommun, antagen 1991, ligger planområdet inom tätortsområdet, V1 och 
omfattas till delar av detaljplan. Här får olika intressen avvägas mot varandra vid bedömning av 
etableringar och vattenkvalité samt drickvattenfrågor prioriteras. 
Fördjupad översiktsplan, Åmåls tätort antagen 2003-02-26 är det aktuella området planerat som öppet 
vattenområde. Utefter hela vattenlinjen mot Vänern inom tätorten finns en planerad strandpromenad.  
För del av området i gällande detaljplan som antogs 2012-01-25 är det aktuella området avsett för öppet 
vattenområde W samt en område 8m brett vattenområde i anslutning till strandlinjen W1, där geotekniska 
förstärkningsåtgärder ska anordnas. 

Behovsbedömning MKB 
Åmåls kommun har upprättat en behovsbedömning i oktober 2012, som visar att planen bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan såsom avses i miljöbalken 6 kap 11§.  
Länsstyrelsen har getts tillfälle att yttra sig och delar kommunens uppfattning. (samrådsyttrande 2012-11-
05 LST/dnr 402-34728-2012) 
Kommunen bedömer att detaljplanen ska åtföljas av en separat MKB eftersom planens genomförande 
innebär verksamhet som är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken. Till en sådan 
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tillståndsansökan skall en MKB upprättas. Det är därför en fördel om de frågor som behöver prövas enligt 
miljöbalken belyses redan i planarbetet. 
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöfrågorna i ett tidigt skede av planprocessen och 
senare dokumentera miljökonsekvenserna i en MKB för att förbättra beslutsunderlaget för det fortsatta 
arbetet. 
 

Gällande detaljplan för del av planområdet 
Planförslagets största miljöpåverkan har bedömts vara utökningen av småbåtshamnen och dess effekter 
och konsekvenser på den marina miljön. 
I ett tidigt samråd med Länsstyrelsen 2012-12-17 har följande miljöaspekter angivits och skall behandlas i 
MKB:n: 

• Riksintresse för fisket (fredningsområde för lax, öring och gös) 
• Föroreningar (sedimentprovtagning) 
• Skyddsområde för vattentäkt 
• Friluftslivet (utveckla samtliga förbättringar i område och för kommunen) med turism 
• Hushållning med resurser 
• Lokalisering (argumentera och utvecklas) 
• Strandskyddet 
• Alternativa utformningar (3) 
• Klargöra ev påverkan på vattenutbyte/strömningsförhållanden för Norra Viken. Norra Viken är 

klassad som ”at risk” enligt vattendirektivet. 
Miljökonsekvensbeskrivning finns upprättad och medföljer planhandlingarna. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  

Konsekvensanalys 
I en konsekvensanalys genomförd av Krafft konsult AB 2012 gjordes bedömningen att de projekt som 
planeras i den nya angränsande detaljplanen för bostäder och handel kan bidra till en positiv 
samhällsutveckling för Åmåls kommun. Denna detaljplan för ny småbåtshamn är ett komplement till den 
funktionsblandade stadsdel som angränsande detaljplan omfattar. 

Fastighetsägare 
Enligt en utredning gjord av Lantmäteriet dnr O1265A/54 2012-10-16 så är fastighetsgränser i vattnet 
inom planområdet och utanför ej fastställda. Det konstateras att vattenområdet inom planområdet tillhör 
Åmål 2:1 genom en förrättning gjord 1983 och att med hänvisning till lagen om gräns i vatten SFS 
1950:595, § 1-2, 5 är 300m vattenområde från stranden Åmål 2:1. Planområdet omfattar 300m från 
stranden. 
Vattenområdet i anslutning till planområdet är dels allmänt vattenområde samt vattenområde som tillhör 
fastigheterna vid vikens östra strand. Här har dock gränsen mot Åmål 2:1 utretts. 
 
I förslaget till detaljplan finns en föreslagen fastighetsgräns för vattenområde inom planområdet som 
sammanfaller med planområdesgränsen utom i anslutning till land där förslaget är att gränsen ska 
sammanfalla med användningsgränsen för gemensamhetsanläggningens gräns mot småbåtshamn. 

Topografi, vegetation och markanvändning 
Vattenområdet består av ganska grunt vatten med lerbotten. Mellan land och Lakeskär inom planområdet 
bildar botten en grund svacka med maximalt djup på 3 meter. Öster om Lakeskär blir vattnet djupare ca 
16m. Inga nämnvärda grundryggar finns inom planområdet och därmed inga bassängformationer på 
botten, där stagnant bottenvatten kan bildas. Övervägande delar av planområdet kan karakteriseras som 
transport- eller erosionsbottnar. Erosionsbottnarna utgörs av småsten, grus och sand och transportbottnar 
är de som periodvis hyser ansamling med lätta organiska sediment, som därefter spolas bort när framför 
allt ostliga vindar ökar.  
Området har relativt grunda bottnar som är väl syresatta. Sedimentprover visar inga förekomster av vare 
sig cyanobakterier eller svavelbakterier. 
Närmast strandkanten som består av stenutfyllnad, utbreder sig bälte med bladvass. 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. Näckrosor förekommer även 
längre ut där vassen är glesare. 
Strax utanför vassbältet finns en bred zon med slingerväxter. 
Ingen fiskförekomst eller spår av sötvattenmusslor har kunnat påvisas genom botteninspektionen med 
videokamera. 
Lakeskär är ett tillhåll för främst skrattmås och sannolikt förekommer häckning här.  

Geoteknik 
De geotekniska förhållandena på land är besvärliga med dålig bärförmåga och sättningsbenägen mark. 
En rad geotekniska undersökningar har genomförts mellan år 2000-2011 i det detaljplanearbete som har 
utförts för nu gällande detaljplan för angränsande markområde. Geotekniska synpunkter avseende 
grundläggning och stabilitet för byggnation på markområdet inom den nyligen antagna detaljplanen utförd 
av Sweco daterad 2010-06-08 samt i rapport Stabilitetsberäkningar- Sammanfattning utförd av Sweco 
daterad 2011-09-07.  
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Jordförhållanden– Landområde: 
Jorden utgörs överst av en fyllning med blandningen grus, sand, silt och lera. I fyllningen återfinns även 
sten, block och otjänligt material såsom tegel, trärester, bark, sot, byggavfall, betongrester mm. 
Fyllningens mäktighet varierar och uppgår som mest till ca 4,5 à 5 m. Fyllningens relativa fasthet varierar 
mellan mycket låg och hög. 
Under fyllningen återfinns lera och siltig lera. Leran har ställvis inslag av tunna sandskikt. Lermäktigheten 
uppgår till mellan ca 1 à 9m. Leran underlagras av fast till mycket fast friktionsjord, troligen morän på 
berg. 
Jordförhållanden - Vattenområde. 
Jorden på sjöbotten utgörs av löst till mycket löst lagrad lera och siltig lera. Mäktigheterna varierar mellan 
i princip noll till mer än 12 meter. Sjöbotten ligger på nivåer mellan ca +40,0 och 42,5 dvs mellan 4,5 och 
1,7 m under medelvattenytan i Vänern (MV 44,2, RH 00) 
Leran underlagras av fast till mycket fast friktionsjord. 
Grundvattenförhållanden 
Grundvattennivån i området skall i stort sett förväntas vara styrd av samtidig nivå i Vänern.  
Vänerns dimensionerande vattennivåer i Åmåls kommun är: 
LLW + 43,50 (RH 00) 
HHW + 47.01 inkl klimateffekt och tillfällig uppstuvning (RH 00)  
Stabilitetsberäkningar  
Beräkningar för ny bebyggelse på land har genomförts och antagits för det mest ogynnsamma 
belastningsfallet (dimensionerande) avseende portryck i jorden och vattennivå i Vänern. Resultatet finns 
redovisat i geoteknisk utredning daterad 2011-09-07 utförd av Sweco. 

 
 
Måkeberg (södra delen vid piren = rött) 
För södra delen av Måkebergsplanen vid (piren) visar utförda och tidigare stabilitetsberäkningar att kravet 
på säkerhet ej uppfylls vid kriteriet nyexploatering på land. Nyexploatering gäller alla byggnader och 
anläggningar som tillkommer genom planläggning eller prövning av lov enligt PBL.  
Slänt mot vatten skall förses med ett erosionsskydd. Stabiliserande åtgärder, regleras genom en 
planbestämmelse (W1) Öppet vattenområde där stabiliserande åtgärder ska utföras enligt Geoteknisk 
rapport upprättad av Sweco 2011-09-07, kapitel 7, förstärkningsåtgärder-Stabilitet. 
Denna användning stämmer med gällande detaljplan. 
Måkebergsplan (Norra delen)  
För områdets östra del ut mot Vänern visar nu utförda beräkningar att, det för befintliga marknivåer och 
utan en ytlast om 5kPa, tillfredsställande säkerhet mot stabilitetsbrott föreligger. Detta förutsätter att 
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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.  
För östra strandkanten mot Vänern skall marknivåerna bibehållas på dagens nivåer, dvs ca +45,0 eller 
lägre på land. Denna nivå skall bibehållas på ett avstånd som är mer än 30 m in från dagens släntkrön 
mot Vänern. 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. Ett vattenområde på 8 m har i planen medgetts för stabiliserande åtgärder 
som behövs för att genomföra byggnation enligt gällande detaljplan för markområdet. Detta område har 
betecknats (W1) och har planerats som en gemensamhetsanläggning (g) med delat förvaltningsansvar 
mellan vattenfastigheten och Åmål 2:1. 

Fornlämningar / Kulturminnen 
Det finns inga kända fasta fornlämningar inom planområdet. 

Gator och trafik 
Planområdet har biltillfart via Lunnegatan och Torggatan samt Gerdinsgatan. 
Det finns inga separerade cykelvägar till området utan tillträde till hamnen via cykel är på Lunnegatan, 
Torggatan och Gerdinsgatan. Gångstråk finns utefter strandlinjen mot centrum och via trottoarer på 
Lunnegatan och Torggatan. 

 
FÖRÄNDRINGAR 

Allmänt 
Kommunens intentioner om att skapa en god stadsmiljö fullföljs i detaljplanen. Ett arbete med en ny 
detaljplan för angränsade landområde har pågått under 2010-2012. Detaljplanen vann laga kraft 2012-11-
22 och innebär en ny funktionsblandad stadsdel för Åmåls tätort 

 
Illustration över var service finns för småbåtshamnen 

 

Hamnservice 

Bränsle, wc, 

pump-out mm 

Möjlig extra 

p-platser 

p-platser 
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Service och huvudändamål 
Planområdet omfattar vattenområde för ny småbåtshamn. Huvudändamålet är att tillskapa fler båtplatser i 
anslutning till befintlig småbåtshamn med fullt utbyggd service och inom befintlig fungerande struktur för 
ändamålet. Åmål har idag en kö för båtplats i centrum och genom en central placering inom redan 
etablerad struktur för ändamålet utnyttjas befintliga resurser mer effektivt. Åmål är en båtstad och med de 
centrala delarna av tätorten placerad i direkt anslutning till planerad anläggning gör att den planerade 
vattenanvändningen kan motiveras. Båtplatser ska också kunna erbjudas till de boende som kan komma 
att bo i den nya funktionsblandade stadsdel som nyss antagna detaljplan för markområdet har medgett. I 
denna nya stadsdel som innebär en utbyggnad av Åmåls centrala delar med 1/3-del finns plats för 200-
220 nya bostäder med sjöutsikt i flerbostadshus. En del i konceptet är att erbjuda båtplatser.  
Det finns också ett behov av båtplatser för utifrån kommande intressenter där det idag finns en kö på ca 
100 platser. Ändamålet med detaljplanen är långsiktlighet och möjligheten att tillgodose framtida behov 
och i en etappvis utbyggnad kunna motsvara efterfrågan. 
 
Placering och utformning 
Småbåtshamnen placeras centralt i Åmåls tätort och är en komplettering till befintlig småbåtshamn. 
 
Exploatering 
Den nya småbåtshamnen skall anpassas till befintliga förhållanden och planeras utifrån en vågbrytare 
mot söder som skydd mot den förhärskande vindriktningen. I skydd av denna placeras flytbryggor som 
anpassas till befintliga bottendjup för att inte muddra inom planområdet. Vid en studie av placeringen och 
med ett bomavstånd på ca 3 m har ett antal om 300-420 platser uppnåtts. En illustration har upprättats av 
Rixöbryggan. Utefter strandlinjen finns ett område med vass som kommer att avlägsnas. 
 
Byggnadsteknik 
För att inte äventyra stabilitetsförhållandena på landområdet införs en bestämmelse b = Muddring och 
schaktning inom vattenområdet är ej tillåtet för hela småbåtshamnen WV. 
Alla tillkommande bryggor inom planområdet är flytbryggor som förankras med specialformade 
betongankare till förankringslinor av 28 mm kätting. Längden på kättingen för vågbrytaren är 4 ggr 
bottendjupet dock minsta längd 17 m. Längden på kättingen för bryggorna är 3 ggr bottendjupet. 
Vågbrytare ansluts mot land med en rörlig landgång. 

Gator och trafik 
 

Gång- och Cykeltrafik 
Området är tillgängligt via strandpromenaden med gång och cykeltrafik. 
 
Bilparkering 
I gällande detaljplanen har 150 p-platser för bilar som finns på norra hamnplan skall finnas kvar inom 
området då markanvändningen ändras. Dessa platser skall finnas till förfogande för långtidsparkering och 
för allmän besöksparkering till tätorten och småbåtshamnen. Totala antalet p-platser för området har 
beräknats till 470 platser vilket är en överkapacitet som kan nyttjas av den nya småbåtshamnen. 
Angöring till småbåtshamnen för i och urlastning kan ske utefter gatan längs strandpromenaden. 
Som extra resurs kan områden för vinterförvaring av båtar strax norr om området nyttjas sommartid för 
parkering samt ytterligare markområde norr om avloppsreningsverket som idag är oexploaterade. 
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Strandpromenaden 

 
 
Sektion Strandpromenaden i gällande detaljplan (illustration Wingårdh`s upprättad hösten 2010) 
 

 
Illustration södra hamnpromenaden i gällande detaljplan (illustration Wingårdh`s upprättad hösten 2010) 
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom det föreslagna planområdet. 

Teknisk försörjning 
Utrymmen för avfallshantering är placerat i befintlig hamnservice strax söder om planområdet. Här finns 
också möjlighet för påfyllning av vatten och bränsle samt tömning av tankar.  
En ny transformatorstation är planerad inom gällande detaljplan för nya bostadsområdet som också kan 
försörja småbåtshamnen med nödvändig elförsörjning. 
Uppläggningsplatser för vinterförvaring finns norr om planområdet i befintliga anläggningar. 
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Störningar 
Trygghet och säkerhet 
För såväl den upplevda som den faktiska säkerheten är det viktigt att det är många som rör sig på 
allmänna platser. Gällande detaljplan för markområdet är därför utformad så att det finns möjlighet att 
förflytta sig med gång och cykel utmed strandpromenaden.  
Vid projektering av anläggningen bör val och placering av belysning ske så den bidrar till trygghet och 
säkerhet. 

Vattenområden 
Plangränsen i föreliggande planförslag överensstämmer till delar med angiven plangräns i gällande 
detaljplan från 2012. Planområdet har utökats mot öster för att omfatta hela vattenområdet för ny 
småbåtshamn samt ön Lakeskär. 
(W1ga) Vattenområde, som i gällande detaljplan anges som område där stabiliserande åtgärder ska 
utföras enligt geoteknisk rapport utförd av Sweco 2011-09-07 kapitel 7, förstärkningsåtgärder-Stabilitet. 
Detta område utformas som en gemensamhetsanläggning för mark och vatten då förstärkningsåtgärder 
krävs för bebyggelse av markområdet samt angöring av bryggor för åtkomst av småbåtshamnen. 
Föreslagen fastighetsgräns är redovisad i gränsen mellan småbåtshamnen WV och område för 
stabiliserande åtgärder W1. Inom detta område skall strandskyddet upphävas. 
(WVb) Småbåtshamn, för fritidsbåtar. Utformas för ca 300-450 platser. En bestämmelse om att ”Muddring 
och schaktning inom vattenområdet är ej tillåtet” införs för att minimera påverkan på stabiliteten på 
landområdet och befintliga bottenförhållanden. 
 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag då planen vinner laga kraft. 

MEDVERKANDE 
Detaljplanen är upprättad på uppdrag av kommunstyrelsen Åmåls kommun KS 2010-09-03 § 55 
Medverkande till planens upprättande: 
Åmåls kommun: 
Olle Andersson Enhetschef PIN-enheten 
Ulla Johansson Enhetschef mätning 
Medverkande exploatör: 
Kjell Wester  vd Måkeberg AB 
Medverkande konsult: 
Susanne Andersson arkitekt/Klara Arkitektbyrå AB Karlstad 
 
2013-03-20 kompletterad 2013-08-12  
PIN-enheten       ………………………..         Olle Andersson, enhetschef   


