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Planområde 



HUR HAR SAMRÅDET SKETT 
Planförslaget har varit föremål för samråd enligt PBL under tiden 4 maj – 31 maj 2013. 
Handlingarna har sänts till remissinstanser och sakägare enligt sändlista och 
fastighetsförteckning. Kungörelse om samrådet har skett i Provinstidningen Dalsland och Nya 
Wermlandstidningen den 4 maj. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida och i förvaltningsbyggnaden Norrtull samt stadsbiblioteket. 
 
INKOMNA YTTRANDEN 
Miljökontoret, Åmåls kommun inkom 2013-05-03 
TeliaSonera Skanova Access AB, inkom 2013-05-07 
Åmåls kanotförening, inkom 2013-05-14 
Barn- och utbildningsnämnden inkom 2013-05-23 
Trafikverket inkom 2013-05-31 
Länsstyrelsen inkom 2013-06-04 
 
Yttranden och kommentar till yttrandena: 
 
1. Miljökontoret, Åmåls kommun, inkom 2013-05-31 
 
Anläggningen kommer enligt miljökonsekvensbeskrivningen att rymma ca 300-450 båtar. En 
ramp för sjösättning/båtupptag skall anläggas inom planområdet. 
Den planerade småbåtshamnen är belägen inom föreslaget vattenskyddsområdes primära 
skyddszon för Åmåls ytvattentäkt, miljökontoret anser att detta ska framgå i 
miljökonsekvensbeskrivningen och att det redovisas hur dricksvattentäkten kan påverkas. 
Miljökontoret vill påpeka att det enligt de undersökningar som gjorts av giftiga ämnen från 
båtbottenfärger och spolvatten från båtbottentvätt ett problem i Vänern. Havs- och 
vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar (Havs- och 
vattenmyndighetens rapport 2012:10) därför ska tillämpas i Vänern. Miljökontoret anser att vid 
anläggande av en ny hamn för fritidsbåtar och ramp för sjösättning/båtupptag ska 
ovanstående riktlinjer tillämpas. Miljökontoret anser att det i detaljplanen för småbåtshamnen 
ska säkerställas plats för reningsanläggning för bottentvätt i anslutning till upptagningsplatsen. 
 
Kommentar:  
Handlingen kommer att kompletteras inför granskning enligt miljökontorets önskemål med 
redovisning av påverkan på dricksvattentäckten. När det gäller spolplattor för båtbottentvätt så 
är det planerat en spolplatta i anslutning till båtförvarningsområdet strax norr om planområdet 
samt att det finns en vid upptagningsplatsen i djuphamnen. Vår bedömning är att det är 
tillräckligt då giftiga båtbottenfärger är förbjudna i Vänern. Nödvändiga båtbottentvättar på 
särskild spolplatta synes inte föreligga på alla de båtar som ej är bottenmålade. 
 
2. TeliaSonera Skanova Access AB, inkom 2013-05-07 
 
Skanovas teleanläggningar berörs inte av rubricerat planförslag. Vi har därför inget att invända 
mot gällande detaljplaneförslag.  
 
3. Åmåls kanotförening, inkom 2013-05-14 
Synpunkter på ny hamn Måkeberg-Lakeskär 
Med anledning av ev planer på byggnation av ny hamn Måkeberg- Lakeskär. Vill härmed 
Åmåls kanotförening framföra sina synpunkter på detta förslag. 
Efter att upplevt hur svårt det blivit att bedriva sin paddelverksamhet i Näsviken efter att den 
vågbrytande pontonen kom till, när vinden ligger på inn i vilken då bildas ett inferno av vågor i 
hela viken, vilket gör det nästan omöjligt att bedriva verksamheten. Vid dessa tillfällen, har 
kanotisterna bl.a sökt till N. Viken. 
Att då mötas av samma problem vid Måkeberg, med en ca 300m lång vågbrytande ponton 
mellan Måkeberg och Lakeskär vore förödande för kanotisterna. 
Därför rekommenderar föreningen att kommunen väljer B-alt med en kortare vågbrytare så att 
bl. a kanotister kan passera mellan denna och Lakeskär. 
 



 
Kommentar:  
Inför granskning kommer planområdet att minskas med ett släpp mellan hamn och Lakeskär 
som möjliggör en fri passage för kanotister. 
 
4. Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2013-05-23 BUN § 53 redovisar att 
Barn- och utbildningsnämnden inte har något att erinra vad gäller detaljplan småbåtshamn, 
Åmåls kommun. 
 
5. Trafikverket, inkom 2013-05-31 
Trafikverkets samrådsyttrande, detaljplan för småbåtshamn, del av Åmål 2:1, 
Åmåls kommun 
Trafikverket har mottagit ärendet och vill lämna följande synpunkter: 
Ärendet: 
Området planläggs för småbåtshamn och är en del av staden kommande utbyggnadsområde 
Måkeberg, beläget i anslutning till Åmåls stadskärna. Området ligger nära Vänerbanan. 
Trafikverkets synpunkter 
Trafikverket hänvisar till de synpunkter som anfördes i utställningsyttrandet för detaljplanen för 
del av Åmål 2:1, Norra hamnplan och Måkeberg (TRV 2011/78904, kn Dnr 2011/59) daterad 
2011-12-06. Framför allt ser gärna Trafikverket att de synpunkter rörande befintlig 
plankorsning vid Vänerbanan beaktas. 
Trafikverket har i övrigt inget att erinra i rubricerat ärende. 
 
Kommentar:  
Synpunkter angående plankorsningen enligt yttrandet har behandlats i detaljplan nr 165, laga 
kraft 2012-11-22. del av Åmål 2:1, Norra hamnplan och Måkeberg. 
 
6. Länsstyrelsen, inkom 2013-06-04 
Länsstyrelsens samlade bedömning:  
Länsstyrelsen anser, i ett översiktligt perspektiv, att den valda lokaliseringen för ny 
småbåtshamn synes vara motiverad mot bakgrund av att anslutande landområde i stort redan 
är påverkat och det finns redan befintlig infrastruktur och bebyggelse. I direkt anslutning till 
området finns också en redan etablerad småbåtshamn, vilket gör att nuvarande 
hamnfunktioner kan utnyttjas och utvidgas. Vattenområdet innehåller stora biologiska värden 
med relativt rikt växt- och djurliv. Sammantaget behöver avvägningen mellan behovet av 
ytterligare båtplatser med föreslagen placering i förhållande till kravet på god hushållning med 
mark- och vattenresurser motiveras ytterligare. 
Den anläggning som planeras kommer att ta mycket stora vattenområden i anspråk och 
generera en väsentlig ökning av båttrafiken kring Åmål. Därför behöver ett antal frågor 
klarläggas under planprocessen för att Länsstyrelsen ska kunna ta slutlig ställning till 
avvägningen mellan den föreslagna hamnen och påverkan på miljön och människors hälsa. 
Länsstyrelsen konstaterar att det finns ett antal väsentliga allmänna intressen inom 
vattenområdet i form av dricksvattentäkten, miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, 
miljökvalitetsmålen, fiskenäringens intressen, strandskyddets syften samt påverkan på 
vattengenomströmning och vattenkvalitet i Norra Viken och Åmålsviken. Påverkan på dessa 
faktorer behöver säkerställas innan ett antagande av detaljplanen kan ske. 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning.  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kommer att prövas om 
nedanstående frågor inte klarlagts under planskedet. 



Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap 10§ 
Riksintressen 
Friluftsliv och turism 
Planområdet berörs av riksintresse för friluftsliv och turism enligt både 3 och 4 kap 
miljöbalken. Mot bakgrund av planförslaget är av karaktären tätortsutveckling och delvis 
inriktat på att förstärka de kärnvärden som dessa riksintressen baseras på, bedömer 
Länsstyrelsen att planförslaget inte medför någon påtaglig skada på dessa riksintressen. 
Yrkesfisket 
Hela Vänern är klassat som riksintresse för yrkesfisket och ska därigenom så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra för näringens bedrivande. Det 
aktuella området har fiskeribiologiska värden med hänsyn till att det bland annat utgör ett lek- 
och uppväxtområde för gös. Grunda vikar i allmänhet utgör viktiga reproduktionsplatser för 
fisket. Länsstyrelsen anser att de fiskeribiologiska förutsättningarna på platsen måste 
redovisas tydligare för att klarlägga fiskets intressen i ett långsiktligt perspektiv. 
Kulturmiljövården 
Åmåls centrala delar är av riksintresse för kulturmiljövården. Den planerade småbåtshamnen 
bedöms inte påverka de värden som utgör grunden för riksintresset. 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Planområdet ligger inom en föreslagen primär skyddszon för Åmåls vattentäkt. Det är av 
största vikt att de åtgärder och exploateringar som genomförs inte äventyrar vattenkvaliteten 
och vattenförsörjningen till kommuninnevånarna. Förslaget till detaljplan medför att antalet 
båtplatser utökas mycket kraftigt. Planen kan medge drygt 400 nya platser beroende på hur 
bryggorna och bommarna placeras och utformas. Detta är en väsentlig förändring av 
förutsättningarna för vattenmiljön i allmänhet men för skyddszonen för vattentäkten och för 
Åmålsviken och Norra Viken i synnerhet. Länsstyrelsen anser därför kompletteras med en 
redovisning av konsekvenserna för vattenkvaliteten med utgångspunkt från behovet av att 
skydda dricksvattentäkten.  
Länsstyrelsen vill påpeka behovet av att en riskvärdering görs om frågan om ny placering av 
tankstation skulle bli aktuellt. 
Geoteknik 
Bestämmelsen om förstärkningsåtgärder behöver förtydligas och preciseras i likhet med den 
tidigare antagna planen vid Måkeberg. Statens geotekniska institut (SGI) vill påminna om att 
eventuella fördjupningar och muddringar kräver att stabiliteten verifieras på nytt innan sådana 
åtgärder vidtas. Yttrande från SGI, daterat 2013-05-16, bifogas i sin helhet och skall beaktas. 
MKN och statusklasser i vatten 
Enligt 2 kap. 10 § PBL skall miljökvalitetsnormer följas vid planläggning. De vattenförekomster 
som första hand är berörda är Dalbosjön och Norra Viken. Både den ´kemiska och ekologiska 
statusen för Dalbosjön (exkl. kvicksilver) är klassad som god men det finns en risk att den 
kemiska statusen inte nås år 2015. För Norra viken är den kemiska statusen klassad som god 
medan den ekologiska statusen endast är måttlig. Målet är att den ekologiska statusen ska 
vara god till år 2021. En viktig parameter för att förbättra förutsättningarna för vattenkvaliteten i 
norra viken är att genomströmningen kan förbättras. Sammanstaget innebär en stor 
småbåtshamn, med en vågbrytare ända ut till Lakeskär, att genomströmningen snarare 
riskerar försämras. Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att miljökvalitetsnormerna kan 
riskera att överskridas med nuvarande utformning av detaljplanen. I planen behöver redovisas 
på ett tydligt sätt hur förslaget förhåller sig till miljökvalitetsnormerna och hur man avser att 
följa dem. 
Strandskydd 
I planförslaget föreslås att strandskyddet upphävs helt inom planområdet med undantag av 
allmän platsmark. Länsstyrelsen anser att strandskyddet ska vara kvar generellt. Inom ramen 
för miljöbalksprövningen av vattenverksamheten kommer frågan om strandskydd att hanteras 
som en integrerad del av prövningen. Det innebär att de åtgärder som man får tillstånd till 
även inbegriper strandskyddsdispensen. I övrigt kan eventuellt framtida tillkommande 
byggnader och anläggningar hanteras genom dispensprövning. 
 
 
 



Länsstyrelsens synpunkter i övrigt: 
Förhållande till översiktlig planering 
När det gäller kommunens övergripande planering i övrigt noterar länsstyrelsen att förslaget till 
ny översiktsplan för Åmål innehåller förslag på ytterligare utökningar av båtplatser i anslutning 
till Vänern. Detta gäller till exempel vid Näsviken och Tössebäcken. Länsstyrelsen efterlyser 
därför en redovisning och en analys av hur tillgången och behovet av båtplatser ser ut i Åmåls 
kommun i stort för att kunna bedöma rimligheten i den föreslagna hamnens anspråk på 
vattenytor och omfattningen av båtplatser. 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Parallell prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken har påbörjats och en 
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram som underlag för processen enligt både 
miljöbalken och plan- och bygglagen. Den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen behöver 
kompletteras med de aspekter som ovan, framförallt avseende vattenskyddsaspekten, 
miljökvalitetsnormerna och de fiskeribiologiska värdena. 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt. Samråd har skett med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens 
avgränsning och omfattning. 
Beredning 
I handläggningen av ärendet har funktionschef Jan Gustafsson, vattenvårdshandläggare 
Ronja Dahy, naturvårdshandläggare Maria Ericsson, säkerhetshandläggare Ulf Gustavsson 
deltagit. Ärendet har handlagts av planarkitekt Matti Lagerblad och granskats av planarkitekt 
Gunnar Åkerlund. Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning 
vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter. 
 
Bilaga yttrande SGI, daterat 2013-05-16 
Statens geotekniska institut har från Länsstyrelsen Västra Götaland erhållit rubricerat ärende 
med önskemål om yttrande: 
SGI har tidigare (2011-04-27, 2011-11-23, och 2012-01-16) lämnat yttrande rörande detaljplan 
flr Åmål 2:1, Norra Hamnplan och Måkebergsplan. Denna tidigare plan omfattar ett större 
område än den nu aktuella som i princip medger småbåtshamn inom område som i den 
tidigare planen var avsatt för vattenområde. 
I det tidigare planärendet granskade vi de geotekniska förutsättningarna. Sammanfattningsvis 
kan nämnas att det krävs geotekniska åtgärder i strandlinjen (i vattenområde och på land) för 
att erhålla tillfredsställande stabilitet. Detta har reglerats med planbestämmelse och 
genomförandebeskrivningen i den tidigare planen. 
På den nu aktuella plankartan anges för vattenområde W1 ”vattenområde där 
förstärkningsåtgärder ska utföras”. Åtgärderna är nödvändiga för att erhålla tillfredsställande 
stabilitet. Vi vill dock väcka frågan om inte bestämmelsen bör förtydligas och preciseras vad 
gäller omfattning av åtgärder i likhet med hur åtgärderna regleras i den tidigare, nu antagna 
planen. Eftersom området nu är avsatt för hamn vill vi framhålla att fördjupning/muddring inte 
kan tillåtas utan att stabiliteten verifieras på nytt. Sannolikt krävs i så fall kompletterande 
förstärkningsåtgärder. De åtgärder som redovisas i det geotekniska underlaget (Sweco 2011-
09-07) förutsätter att inga fördjupningar genomförs i vattenområdet. 
Sammanfattningsvis har vi från geoteknisk säkerhetssynpunkt ingen erinran. Vi förutsätter att 
ovanstående beaktas och säkerställs på lämpligt sätt. 
 



Kommentar: 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att kompletteras med: 

• tydligare redovisning av fiskets intressen i ett långsiktligt perspektiv med hänsyn till att 
området ligger inom riksintresse för yrkesfiske. 

• Småbåtshamnens påverkan på dricksvattentäkten 
• Förhållande till och påverkan på miljökvalitetsnormerna med särskild vikt på 

vattenkvalitén i Norra viken 
Planhandlingarna kommer att kompletteras med: 

• Planområdet ändras så att Lakeskär ej omfattas av detaljplanen. 
• Planbestämmelse om att muddring och schaktning inom planområdet är förbjudet 
• En illustrationskarta på hamnens utformning 
• Redovisning av tillgången och behovet av omfattningen av båtplatser i Åmåls kommun 
• Strandskyddet kommer att införas generellt 
• Om en tankstation blir aktuell kommer en riskvärdering att utföras. 

 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Plan-, infrastruktur-, och näringslivsenheten föreslår tillväxtutskottet att godkänna 
samrådsredogörelsen, dat 2013-08-02, som underlag till komplettering av detaljplanen inför 
granskning och att när föreslagna kompletteringar är gjorda genomföra granskning enligt Plan- 
och bygglagen. 
 
 
Plan-, infrastruktur-, och näringslivsenheten 
 
 
………………………………..   
Olle Andersson, enhetschef 


