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Planområde 



GRANSKNING 
Granskning av planförslaget har skett under tiden 16 september – 14 oktober 2013. Handlingarna 
har sänts till remissinstanser enligt sändlista och kungörelsen har sänts till sakägare och 
fastighetsägare enligt förteckning och sändlista.  
Kungörelse har skett i Provinstidningen Dalsland och Nya Wermlandstidningen den 14 
september. Granskningshandlingarna har varit tillgängliga för allmän granskning på kommunens 
hemsida och i förvaltningsbyggnaden Norrtull samt på Kulturhuset. 
 
Samråd har skett genom remissförfarande med berörda statliga och kommunala instanser, 
sakägare och fastighetsägare samt allmänhet under perioden 4 maj- 31 maj 2013. 
 
Utöver inkomna yttranden under granskningstiden, hänvisas här till skriftliga yttranden som 
inkommit under samrådsskedet. Dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse med bland 
annat kommentarer till yttranden. 
Den vars yttrande helt eller delvis inte tillgodosetts under samrådsskedet har även haft möjlighet 
att under granskningsförfarandet enligt PBL att inkomma med yttranden. 
 
Sammanfattning och ställningstagande: 
Ändring av plankartan har gjorts med anledning av inkommet yttrande från Länsstyrelsen under 
granskningstiden. Länsstyrelsen uttryckte i sitt yttrande en befarad minskad genomströmning med 
placeringen av vågbrytaren för småbåtshamnen. Vattenområdet för småbåtshamn har därför 
minskats i antagandehandlingen med ca 70 m efter samråd med Länsstyrelsen. Vattenområdet 
inom planområdet mellan vattenområde för småbåtshamn och Lakeskär har bestämmelsen öppet 
vattenområde ”W” med tillägget ”b” muddring och schaktning inom vattenområdet är ej tillåtet. 
Miljökonsekvensbeskrivningen är också kompletterad med förtydligande vad avser påverkan från 
giftiga båtbottenfärger sid 20 stycke 2, ”Det bör särskilt påpekas att målning av båtbottnar med 
giftig antifoulinfärg inte behövs i sötvatten.” och sid 38 stycke 2, ”I sötvattensmiljö behövs ingen 
målning med giftiga båtbottenfärger. Här finns inga skalbärande djur som bildar påväxt på 
båtbottnar. Den enda organism som sätter sig fast på båtbottnarna är fintrådiga grönalger som 
Ulrothrix/Urospora och vid mycket lång exponering Cladophora sp. Samtliga dessa alger utgör 
inga större problem då de både är lätta att ta bort och bildar inget större vattenmotstånd. Om 
någon båt skulle flyttas från salthavet i väster till aktuell hamn så blir påverkan på vattenmiljön 
ytterst marginell då antalet sådana båtar med stor säkerhet kan antas bli få- om ens någon. 
Däremot kan gästande och bottenmålade båtar från Bohuskusten komma via Göta kanal och 
tillfälligt besöka hamnen. Även i dessa fall så blir påverkan på den limniska miljön icke påvisbar. I 
bilaga 1 till miljökonsekvensbeskrivningen redovisas sedimentets innehåll av miljögifter. Trots att 
området gränsar till den befintliga hamnen med utflöde från Åmålsån så finns inga påvisbara 
halter av tributytenn (TBT) eller dess kongerner. Halterna ligger under detektionsnivån.” 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Plan-, infrastruktur och näringslivsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att:   

• Godkänna utlåtande daterat 2013-11-18 
• Godkänna antagandehandlingen daterad 2013-1118 
• Föreslå kommunfullmäktige att anta planen 

 
YTTRANDEN 
Under granskningstiden har följande yttranden inkommit till kommunen. 
 

1.1.1.1. Sjöfartsverket, Vänerns farledshållning, inkom 2013Sjöfartsverket, Vänerns farledshållning, inkom 2013Sjöfartsverket, Vänerns farledshållning, inkom 2013Sjöfartsverket, Vänerns farledshållning, inkom 2013----09090909----25252525    
2.2.2.2. Statens geotekniska institut, inkom 2013Statens geotekniska institut, inkom 2013Statens geotekniska institut, inkom 2013Statens geotekniska institut, inkom 2013----10101010----03030303    
3.3.3.3. Vattenfall Eldistribution AB, inkom 2013Vattenfall Eldistribution AB, inkom 2013Vattenfall Eldistribution AB, inkom 2013Vattenfall Eldistribution AB, inkom 2013----10101010----03030303    
4.4.4.4. Länsstyrelsen, Länsstyrelsen, Länsstyrelsen, Länsstyrelsen, inkom 2013inkom 2013inkom 2013inkom 2013----10101010----15151515    
5.5.5.5. Trafikverket, inkom 2013Trafikverket, inkom 2013Trafikverket, inkom 2013Trafikverket, inkom 2013----10101010----15151515    

 

 



1. Sjöfartsverket 

 
Kommentar:  
Yttrandet föranleder ingen ändring 

 

2. Statens Geotekniska Institut 

 
Kommentar:  
Yttrandet föranleder ingen ändring 

 

3. Vattenfall Eldistribution AB  

 
 
Kommentar:  
Yttrandet föranleder ingen ändring 



4. Länsstyrelsen 

 



 



Kommentar:  
Yttrandet har föranlett ändring av plankartan med bestämmelser. Vattenområde för småbåtshamn 
har minskats med 70 m och ett vattenområde med öppet vatten har tillkommit inom planområdet 
för att minska påverkan på vattengenomströmningen. Utformningen har utförts i samråd med 
Länsstyrelsen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats under ämnet påverkan på 
miljökvalitetsnormerna med avseende på befarad minskad genomströmning sid 29 längst ner och 
påverkan från giftiga båtbottenfärger sid 20 stycke 2, och sid 38 stycke 2.  
 

5. Trafikverket 

 
 
Kommentar:  
Yttrandet föranleder ingen ändring 
 
 
 
Bygg- och planenheten 
 
 
………………………………..   
Olle Andersson, PIN-enheten 
 


