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INLEDNING 
Handlingar 
Planen består av följande handlingar: 
Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 
Planbeskrivning 
Denna Genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Geoteknisk rapport, stabilitetsberäkningar daterad 2011-09-07 
Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Planens Syfte och huvuddrag 
Kommunens syfte med detaljplanen är att kunna erbjuda boende i det planerade nya 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 service till 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.  
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Arbetsorganisation 
Detaljplanen upprättas av kommunen. Planarbetet har utförts enligt beslut från kommunstyrelsen KS 
§55 2010-03-09 dnr 2010/88 och kompletterats enligt beslut i KSTU 2011-06-07 §128 och enligt beslut 
KF 2012-10-31. Detaljplanen förväntas att antas av kommunfullmäktige 2013-12-18. 
 
Tidplan 

• Tillväxtutskottet beslutar om samråd: april 2013 
• Samrådstid: maj 2013 
• Granskningstid: september-oktober 2013 
• KF beslutar om antagande: december 2013 
• Laga kraft: 4 veckor därefter 

 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från det datum då planen vinner laga kraft. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Markägoförhållanden 
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 som sammanfaller med 
planområdet inom detaljplanen. 
Fastighet enligt detaljplan avses överlåtas till Måkeberg AB enligt exploateringsavtal KF §173 2012-
10-31dnr. KS 2011/59 
 
Huvudmannaskap 
I detaljplanen finns ingen allmän plats. Småbåtshamnen skall ägas och drivas av Måkeberg AB.  
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Exploateringssamverkan 
Utbyggnad enligt detaljplanen regleras genom avtal mellan Åmåls kommun, nedan kallad kommunen, 
och Måkeberg AB, nedan kallad exploatören i ett exploateringsavtal. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning ska ske enligt beslutat exploateringsavtal. 
Efter att beslutet om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft så kommer fastighetsbildning att ske.  
 
Avtal 
Gällande avtal: 
Avtal (KS 2010/88) och ramavtal med bilagor (KF § 186 2010-11-24) mellan kommunen och 
exploatören utgör grunden för pågående detaljplanearbete, samt exploateringsavtal beslut KF §173 
daterat 2012-10-31. Avtalen klargör bland annat parternas insatser i utrednings och 
genomförandefasen i arbetet fram till antagen detaljplan och arbetet under genomförandetiden. 

 
Rättigheter 
Befintliga avtalsmässiga förhållande inom planområdet hanteras parallellt med planarbetet och 
redovisas i exploateringsvtal. 
Avtalen redovisar ett servitutsavtal mellan kommunen och exploatören som reglerar möjligheten att 
angöra markområdet i anslutning till vattenområdet. 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
Gestaltningsfrågor, landskap mm 
Hanteras i detaljplanen med tillhörande bilagor samt i exploateringsavtal.  
Exploatören har i samråd med kommunen arbetat fram: 

• Miljökonsekvensbeskrivning 
Denna medföljer planen. 
 
Miljöutredningar, miljökonsekvensbeskrivning 
Åmåls kommun har upprättat en behovsbedömning i december 2012, som visar att planen kan komma 
att få en betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagen, varför en miljökonsekvensbeskrivning 
har upprättats. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
 
Markföroreningar 
Provtagningar har utförts i bottensediment i området. Inga halter över gränsvärden har uppmätts.  
Se miljökonsekvensbeskrivning 
 
Buller 
Exploatören svarar för att bullernormer enligt arbetsmiljöverkets krav uppfylls i samband med 
etablering. 
 
Geoteknik 
Området i anslutning till strandlinjen har undersökts geotekniskt inom gällande detaljplan. Ett område 
finns i gällande detaljplan för kompletterande förstärkningsarbete i anslutning till strandlinjen (W1) 
Detta område är i detaljplanen utformat som en gemensamhetsanläggning. (g) 
 
Trafik 
Trafiken till och från båtplatserna bedöms inte uppnå förhöjda nivåer som kan orsaka försämrade 
livsvillkor för människor och miljö. 
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Parkering 
Detaljplanen förutsätter att all parkering för hamnändamålet tillgodoses i anslutande bostadsområde. I 
dag finns en befintlig småbåtshamn i inre hamnbassängen med ca 330 båtplatser. För dessa finns en 
parkeringsyta för långtidsparkering strax nordöst om hamnen. Inom planerat bostadsområde finns en 
möjlighet med p-platser längs strandpromenaden som medger en framkörning med utlastning av 
båtmaterial men inte långtidsparkering. Inom området finns ett överskott av parkeringar och som 
reservyta planeras ytan norr om området användas för parkering under båtsäsongen. Ytan används 
som båtuppläggningsplats vintertid och kan användas som parkering sommartid. Det finns även 
markområden norr om avloppsreningsverket som kan utnyttjas för parkering om behov uppstår. 
Vatten och avlopp 
Befintlig båtservice finns inom närområdet strax söder om planerad småbåtshamn. Här finns 
dricksvatten och pump-out för tömning av latriner. 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 
El, Tele, Fjärrvärme 
Inga kända ledningar finns inom planområdet. 
Avfall 
Avfallshanteringen inom hamnområdet kan ske i serviceområdet för båttrafik strax söder om planerad 
småbåtshamn.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Kostande för allmänna anläggningar 
Ersättning för allmänna anläggningar och gatukostnader regleras i exploateringsavtal. 
Driftskonsekvenser 
Detaljplanen innebär utökade drift- och skötselåtagande avseende allmänna anläggningar för 
kommunens tekniska enhet. Åmåls kommun avsätter medel för drift- och skötsel av anläggningar inom 
planområdet till Teknik- och fritidsförvaltningen i samband med färdigställandet. 
Underlag för projektering 
Digital grundkarta finns för planområdet och används vid förprojektering och planläggning. 
Utförda tekniska utredningar i tidigare detaljplan används för planläggningen och som underlag för 
kompletteringar i samband med utförande av skyddsåtgärder. 
Dokumentation och kontroll 
Allt material som tillhör detaljplaneprocessen kommer dels att arkiveras i pappersformat på 
arkivvärdigt material samt digitalt på kommunens server. 
Bottenarbeten och avhjälpandeåtgärder inom planområdet ska i god tid innan åtgärden anmälas till 
tillsynsmyndigheten för miljö. Anmälan skall innehålla beskrivningar av de planerade 
anläggningsarbetena och de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att säkra hälso- och 
skyddsaspekter under anläggningsarbetet och för framtida verksamheter i området. 
  
MEDVERKANDE  
Medverkande till planens upprättande: 
Åmåls kommun: 
Olle Andersson Enhetschef PIN-enheten 
Kjell Wester  vd Måkeberg AB 
Medverkande konsult: 
Susanne Andersson arkitekt / Klara Arkitektbyrå AB  
Åmåls Kommun 2013-11-18 
PIN-enheten 
 
………………………..                                   
Olle Andersson, enhetschef  
 
  


