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Ändring av förslag till ändring av stadsplanen för kv. 
Adolfsberg, del av kv. Pionen, del av Norra viken samt 
Adolfsbergsparken inom Åmåls stad 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Enligt Plan- och bygglagen 2010:900 ska kommunen redovisa de synpunkter som kommit in 

under samrådstiden samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning 

av synpunkterna. Redovisningen ska göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram 

(PBL 5 kap 23 §).  

 

HUR HAR SAMRÅD BEDRIVITS 

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande och inkomna synpunkter under 

samrådstiden redogörs för i denna samrådsredogörelse.  

 

Underrättelse om samråd har anslagits på kommunens anslagstavla samt skickats till alla 

berörda enligt fastighetsförteckningen.  

 

Handlingarna har även varit tillgängliga på Stadshuset i Åmål och på biblioteket i 

Kulturhuset samt på kommunens hemsida www.amal.se. Efter samrådstiden ska kommunen 

enligt 5 kap 23 § i plan- och bygglagen sammanställa de synpunkter som inkommit och 

redovisa de förändringar som synpunkterna gett anledning till. 

 

Följande synpunkter har inkommit till Åmåls kommun:  

 

1. Kommunpolisen 

2. Lantmäterimyndigheten  

3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

4. SGI   

5. Svenska Kraftnät  

6. Trafikverket  

7. Västtrafik  

 

FÖRÄNDRINGAR INFÖR ANTAGANDE 

Planen föreslås justeras inför granskning enligt nedanstående punktlista. Åmåls kommun 

bedömer att planen inte ändrats väsentligt enligt PBL 5 kap 25 §. 

 
-          planbestämmelse förtydligas avseende indrag av takvåning 

-          redaktionella justeringar 

 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Det finns inga kvarstående synpunkter. 
 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Planen bedöms genom gjorda förändringar efter samråd och en avvägning mellan 

enskilda och allmänna intressen vara redo för granskning enligt PBL 5 kap 27 §. 

http://www.amal.se/
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1. Kommunpolisen  

”Kommunpolisens yttrande i ärendet: Ej erinran.” 

 

Kommunens kommentar:  

Noteras.  

 

2. Lantmäterimyndigheten  

” Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade  

2018-05-15) har inga synpunkter noterats.”   

Kommunens kommentar:  

Noteras.  

 

3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

”Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen anser att förslaget till ändring av stadsplan för att möjliggöra  

påbyggnad av befintliga hus medför en från allmän synpunkt långsiktigt god  

hushållning med mark och energi genom tillvaratagande av befintlig infra- 

struktur och bebyggelse.    

 

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 ändring av stadsplanen  

enligt förslaget inte kommer att prövas.  

 

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt  

kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att mil- 

jökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7  

kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att be- 

byggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller  

säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

 

Riksintresse  

Planområdet ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet kopplat till  

Vänern enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Bestämmelserna i detta lagrum utgör  

inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Länsstyrelsen anser att  

ändringen syftar till tätortsutveckling och därmed utgör hushållningsbestäm- 

melserna inte hinder för det aktuella planförslaget.  

 

Hälsa och säkerhet  

När det gäller buller, vibrationer samt risker i samband med transporter av  

farligt gods ligger planområdet som minst 300 meter ifrån Norge/Vänerba- 

nan, vilken utgör riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljö- 

balken. I planbeskrivningen finns en översiktlig beräkning och bedömning av 

bullersituationen inom planområdet med beaktande av närheten till Karl- 

stadsvägen. De beräknade trafikmängderna har räknats upp till prognostice- 
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rade trafikmängder år 2050. Den ekvivalenta ljudnivån beräknas ligga väl  

under de nivåer som inte bör överskridas enligt förordningen om trafikbuller  

vid bostadsbyggnader. Länsstyrelsen instämmer i slutsatsen att några sär- 

skilda åtgärder inte föranleds i planförslaget utifrån bullersituationen i områ- 

det. I planbeskrivningen konstateras mot bakgrund av avståndet, topografin  

och växtligheten att risken för vibrationer, buller och risker från järnvägen  

inte utgör en källa för omgivningspåverkan på planområdet. Länsstyrelsen  

bedömer att riksintresset kommunikationer inte påverkas på ett sådant sätt  

att utnyttjandet av anläggningen skulle försvåras i något avseende med an- 

ledning av påbyggnaden av befintliga hus på ett avstånd av drygt 300 meter  

från järnvägsanläggningen.  

 

Behovsbedömning   

Ett särskilt undersökningssamråd har skett inför samrådet med Länsstyrel- 

sen angående frågan om betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer att  

förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen har i ytt- 

rande, daterat 2018-04-24, meddelat att vi delar kommunens åsikt, således  

behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.”    

 

Kommunens kommentar:  

Synpunkterna noteras.  

 

4. SGI 

”SGI har inga synpunkter på fortsatt planläggning enligt förslag, förutsatt att 

grundläggningen klarar de nya laster som skapas. Om grundläggningen skett på berg, tunt 

friktionslager eller fyllnadsmaterial på berg ser SGI inte några geotekniska risker. Att detta 

stämmer bör således visas.” 

Kommunens kommentar:  

Utifrån uppgifter från fastighetsägaren består marken inom området av berg. SGI´s egen 

jordartskarta anger även den berg. Vid grundläggning och byggnation av befintliga 

byggnader har krossmaterial nyttjats som fyllnadsmaterial enligt uppgifter från 

fastighetsägaren.  

 

5. Svenska Kraftnät 

”Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att 

erinra mot upprättat förslag.” 

Kommunens kommentar:  

Synpunkterna noteras.  

 

6. Trafikverket 

”Ärendet  

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende för yttrande. 

  

Kommunen avser ändra befintlig stadsplan för del av kvarteret Adolfsberg. Syftet är att 

pröva möjligheten att bygga till 3 våningar på två av de befintliga byggrätterna, 

byggnaderna blir maximalt 6 våningar högt. Planen är förenlig med gällande översiktsplan.   
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Området ligger cirka 300 meter från Norge/Vänerbanan där Trafikverket är väghållare.  

Norge/Vänerbanan utgör riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §.   

  

Synpunkter  

Trafikverket noterar kommunens resonemang kring att området inte bedöms vara buller- 

eller vibrationsstört. Enligt Trafikverkets riktlinjer bör buller utredas 200-300 meter från  

järnvägsanläggning. Kommunen ansvarar för att bebyggelsen kommer klara kraven i 

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216).  

  

Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på Trafikverkets 

järnvägar. Hänsyn till farligt gods ska därmed beaktas för exploatering enligt de 

rekommendationer Länsstyrelsen anger från Norge/Vänerbanan. Trafikverket hänvisar i 

övrigt till Länsstyrelsens bedömning. Eventuella  åtgärder som sker till följd av kommunal 

planering får inte placeras på Trafikverkets fastighet.   

  

I övrigt har Trafikverket inget att erinra i detta skede.”  

 

Kommunens kommentar: Synpunkten noteras. 

 

7. Västtrafik 

”Västtrafik ser positivt på en utbyggnad i anslutning till redan befintlig kollektivtrafik. 

Genom att utöka bostdsbeståndet i närheten av befintlig kollektivtrafik ges förutsättningar 

för att fler ska resa hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att 

fler ska välja kollektivtrafiken är det dock viktigt att säkerställa att de som reser enkelt hittar 

och kan ta sig till och från hållplatserna, här är det viktigt att kommunen tillser att det finns 

tydliga och attraktiva gång- och cykelstråk.”  

 

Kommunens kommentar: Synpunkten noteras. 

 

 

TIDPLAN 

för den återstående planprocessen för detaljplan för Ändring av förslag till ändring av 

stadsplanen för kv. Adolfsberg, del av kv. Pionen, del av Norra viken samt 

Adolfsbergsparken inom Åmåls stad 
 

 

22 aug. 2018 Granskningshandling och samrådsredogörelse för godkännande till 

KSTAU.  

13 sep. 2018 Granskningshandling och samrådsredogörelse till KS för beslut om 

granskning. 

17 sep. 2018 – 

8 okt. 2018 

Granskningshandling finns tillgänglig under tre veckor på Stadshuset i 

Åmål och på biblioteket i Kulturhuset samt på kommunens hemsida 

www.amal.se 
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Tillväxtenheten 
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Thomas Carlson, enhetschef  
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Fatima Åhl Sjöberg, plan- och bygglovsingenjör 

 

 

 

 


