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Detaljplan för kvarteret Illern 

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 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. Hyresgästföreningen  

2. Kommunala handikapprådet (sent inkommet yttrande – 2019-03-07) 

3. Lantmäteriet 

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

5. SGI   

6. Skogsstyrelsen 

7. Svenska Kraftnät  

8. Trafikverket  

9. Västtrafik  

10. Åmåls kommun – VA-ingenjör 

11. Vattenfall (sent inkommet yttrande – 2019-03-12) 

12. a. Närboende 

b. Närboende (sent inkommet yttrande – 2019-03-14) 

 

 

FÖRÄNDRINGAR INFÖR ANTAGANDE 

Planen föreslås justeras inför granskning enligt nedanstående punktlista. Åmåls kommun 

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

 
-          redaktionella justeringar 

 
 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Det finns inga kvarstående synpunkter. 

 

http://www.amal.se/
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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 §. 

1. Hyresgästföreningen  

”Hyresgästföreningen har tagit del av planbeskrivning mm rörande förändring av detaljplanen.   

 

Våra ambitioner är att verka för att det byggs flerbostadshus som många har råd att bo i. 

Hyresrätten är en förutsättning för en flexibel arbetsmarknad. Vi anser att planförändringen 

direkt bidrar till detta. Vi tycker det är positivt att området utvecklas, samtidigt som de na- 

turliga inslagen bevaras i södra delen av detaljplaneområdet. Tillskottet på bostadsmarknaden 

är välkommet!  

 

Förslag ett tilltalar mest därför att det förutom fler lägenheter även ger en trivsammare 

utemiljö, bättre bullerskydd och skapar en bättre arkitekturisk dynamik i området.  

 

För att företag ska vilja etablera sig krävs arbetskraft och bostäder där människor kan bo. Det 

behövs också mindre hyreslägenheter till rimliga priser för yngre som vill bo kvar i kommunen. 

Finns det bostäder så finns det arbetskraft som kan locka företag att etablera sig.  

Vi har inget att erinra mot detaljplanens utformning.” 

 

Kommunens kommentar:  

Noteras.  

 

2. Kommunala handikapprådet (sent inkommet yttrande – 2019-03-07) 

1. ” Det ska vara nerfasade trottoarer mot Södra Långgatan och Nybrogatan 

2. Handikapp-parkering måste finnas 

3. Området ska vara lättillgängligt för färdtjänst 

4. Belysning på parkeringen bör finnas 

5. Parkeringen ska utgöras av asfalterade ytor, så att man lätt kan ta sig fram med rullstol 

och liknande 

6. Innergården ska ha bra beläggning, så att man lätt kan ta sig fram med rullstol och 

liknande.” 

Kommunens kommentar:  

1. Frågan hanteras i ett kommande projekteringsarbete.  

2. En generell riktlinje är att 5%, eller minst 2 stycken, av det totala antalet platser ska 

vara så kallade handikapplatser, vilka innehar en bredd om ca 5 meter i stället för 2,5 

som annars tillämpas. Detta innebär att 2 platser bör utformas med större bredd och 

inom 25 meters avstånd från entréer. Frågan hanteras vidare i kommande bygglov- och 

projekteringsarbete.  

3. Frågan hanteras i ett kommande bygglov- och projekteringsarbete.  

4. Frågan hanteras i ett kommande bygglov- och projekteringsarbete.  

5. Frågan hanteras i ett kommande bygglov- och projekteringsarbete.  

6. Frågan hanteras i ett kommande bygglov- och projekteringsarbete.  
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3. Lantmäterimyndigheten  

”Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade  

2019-01-15) har följande noterats:  

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer  

 

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett 

enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen 

tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från och med 

januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Bo- 

verkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans 

utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till 

varför så har skett:  

 

• Bestämmelsen om korsprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna i 

Boverkets planbestämmelsekatalog. För korsmark rekommenderas skrivningen ”Marken får 

end ast förses med (t.ex. komplementbyggnad)” 

 

Kommunens kommentar:  

Lantmäteriet har i denna fråga gjort en felaktig rekommendation. Planbestämmelsen är i 

detaljplanen korrekt utformad enligt Planbestämmelsekatalogen där rekommenderad skrivning 

är ”Endast komplementbyggnad får placeras” (aktuell från 2015-01-02- pågår). Den 

bestämmelse som Lantmäteriet hänvisar till utgick 2012-11-02, se bifogat utklipp på nästa 

sida.  
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Delar av planen som bör förbättras  

Grundkarta  

• I grundkartan saknas kompletta fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att 

fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta 

respektive fastighet på plankartan. 

 

Kommunens kommentar:  

Plankartan justeras. 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteri- 

ets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra  

detaljplanen.)  

 

Illustrationer  

Lantmäteriet avråder från illustrationer så som träd och nivåkurvor i plankartor. Anledningen 

till detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. 

 

Kommunens kommentar:  

Plankartan redovisar inga illustrationer. Nivåkurvorna och träden ingår i den framtagna 

grundkartan för att redovisa den befintliga markens förutsättningar.  

 

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 

2010:900). Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, centrumverksamhet, kontor 

och äldrevård inom kvarteret Illern och samtidigt lösa behövet av allmänna parkeringsplatser 

till omkringliggande offentliga verksamheter. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet kopplat till farligt gods på järnväg måste 

lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 

skall prövas av Länsstyrelsen. 

 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 

planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 

planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 

områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.  
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Länsstyrelsen befarar inte att ett antagande av detaljplanen sker i strid med: 

• Riksintresse  

• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 

• Miljökvalitetsnormer (MKN)  

• Strandskydd 

 

Länsstyrelsen befarar dock att: 

• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik 

 

Farligt gods 

I planbeskrivningen anges att planområdet är beläget ca 250 m från järnvägen. Det finns dock 

ett stickspår som går ner till hamnen och som är beläget drygt 80 meter från planområdet. 

Järnväg ses generellt som transportväg för farligt gods och trafiken på stickspåret inklusive 

eventuella transporter av farligt gods behöver därför beskrivas och vid behov utredas vidare. 

 

Avståndet till rekommenderade vägar för farligt gods överstiger 150 meter och behöver därför 

inte hanteras vidare. 

 

Kommunens kommentar:  

Stickspåret är kommunens och är sedan några år tillbaka ej i drift då den tunnel som 

järnvägen passerar igenom är uttjänt och ej farbar. Planhandlingen kompletteras med denna 

information.  

 

Råd enligt PBL och MB  

 

Skyfall 

Det är bra att kommunen hänvisar till skyfallskarteringen samt kan konstatera att planområdet 

inte ligger inom riskområde för att drabbas vid skyfall. Kommunen konstaterar också att 

planförslaget ökar andelen hårdgjorda ytor men att det inte bedöms vara några stora 

problemområden i planområdets närhet som kan riskera att förvärras vid genomförande av 

planen. Länsstyrelsen förutsätter att skyfallskarteringen tar hänsyn till minst ett 100-årsregn 

samt har en för området lämplig klimatfaktor. 

 

Kommunens kommentar:  

Skyfallskarteringen har tagit hänsyn till två händelser: 

• 100-årsregn  

• Extremregn (Köpenhamnsregnet år 2011) 

 

Utformning av plankartan 

Kommunen bör följa Boverkets riktlinjer vad gäller bland annat planbestämmelser, något som 

Lantmäterimyndigheten har pekat på i sitt yttrande daterat 2019-02-21. Länsstyrelsen delar 

Lantmäteriets synpunkter, se bifogat yttrande. 

 

Kommunens kommentar:  

Lantmäteriet har i två av sina synpunkter haft felaktiga rekommendationer, se svar under punkt 

nr 2. Lantmäteriet. Åmåls kommun följer således de rekommendationer som Boverket 

upprättat. 
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Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 

delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.”   

 

5. SGI 

SGI:s synpunkter 

”SGI har inga synpunkter eller frågor på planförslaget.” 

 

Kommunens kommentar:  

Noteras. 

 

6. Skogsstyrelsen 

”Detaljplanen berör ej skogsmark och ligger därför utanför Skogsstyrelsens 
verksamhetsområde och vi har därför inget att erinra.”  

 

Kommunens kommentar:  

Noteras. 

 

7. Svenska kraftnät 

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

ting att erinra mot upprättat förslag.” 
 

Kommunens kommentar: Synpunkten noteras. 

 

8. Trafikverket 

”Ärendet  

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende för yttrande.   

 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till 16-21 lägenheter, centrumverksamhet, 

kontor och äldrevård inom kvarteret Illern, planförslaget ämnar även lösa ett allmänt behov av 

parkeringsplatser.  

  

Planområdet ligger cirka 250 meter från Norge/Vänerbanan, där Trafikverket är 

infrastrukturhållare.   

  

Synpunkter  

Trafikverket bedömer att den statliga infrastrukturen inte påverkas nämnvärt.”   

 

Kommunens kommentar: Synpunkten noteras. 

 

9. Västtrafik 

”Västtrafik har tagit del av detaljplan för kvarteret Illern 9 m.fl. inom Åmåls stad.  

Västtrafik ser positivt på utveckling av bostäder och verksamheter i centrala lägen  

då möjligheten till ett hållbart resande med gång, cykel och kollektivtrafik normalt  

är god. Tillgång på service av olika slag finns ofta i närheten vilket minskar  

behovet av långväga transporter.  
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Denna plan medför dock också ett tillskott på parkeringsplatser i staden vilket  

underlättar och uppmuntrar till bilägande och bilresor. För att nå nationella,  

regionala och lokala mål om ett hållbart transportsystem krävs åtgärder för att  

minska bilresandet och öka andelen gång-, cykel- och kollektiva resor.   

Västtrafik samverkar gärna med kommunen i fortsättningen för att kommande  

detaljplaner, planprogram eller fördjupade översiktsplaner på ett tydligare sätt kan  

bidra till en hållbar utveckling.”   

 

Kommunens kommentar: Planen medför inte något tillskott av allmänna parkeringar i staden. 

Dock innebär planen att antalet allmänna parkeringsplatser minskar från idag ca 40 stycken 

inom planområdet till föreslagna ca 33 stycken. Detta bedöms vara i linje med att förespråka 

en ökad andel hållbart resande.   

 

10. Åmåls kommun – VA-ingenjör  

”Jag har inga synpunkter avseende VA, formuleringar kring dagvatten är enligt 

överrenskommet!” 

 

Kommunens kommentar: Noteras. 

 

11. Vattenfall (sent inkommet yttrande – 2019-03-12) 

” Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av handlingarna av detaljplan för kv. Illern 

9 m.fl. och lämnar följande yttrande. 

  

Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet. 

  

Vattenfall har inget att erinra.” 

 

Kommunens kommentar: Noteras. 

 

12. a. Närboende  

Synpunkter detaljplan för Kv. Illern 9 

 

Parkering 

Planbeskrivningen:  

“I närområdet finns ett stort parkeringsbehov” och ”det finns redan en oorganiserad parkering 

för omkring 10 platser utöver den 40 platser som finns på grusplanen”. 

Detaljplanen har för avsikt att ersätta dessa 50 platser med 33 nya platser. 

Dessa 33 platser kommer att ligga mycket längre bort från vårdcentralen och service kontoret 

där de behövs. 

Genomföring av detaljplanen kommer att ge ett mycket större parkerings- och trafik tryck kring 

Södra skolan. Det ger anledning till farliga situationer vid skolan. 

 

I  planförslaget räcker inte boendeparkering till och kan “boende parkering behöva avtalas 

utanför planområdet”. Detta kommer att skepå bekostnad av parkerings utrymme i ett område 

med högt tryck på parkeringsplatser. Vi vet redan i nuläget att dessa parkeringsplatser är 

otillräckliga. 
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Kommunens kommentar: Parkeringarnas läge har vägts mot en lämplig placering av den 

byggnad som föreslås uppföras. Det har då upplevts som mer angeläget att sluta den 

kvarterstruktur som återfinns i området och därav har parkeringen valts att placeras längre 

söderut. Antalet parkeringar har beräknats utifrån de normer som Åmåls kommun tillämpar i 

frågan.  

 

Bebyggelseområden 

Planbeskrivningen sätter nockhöjden till 12 meter eftersom “en högre byggnad i detta läge hade 

gjort övergången till villabebyggelse i sydväst mycket markant.” 

I och med att området med mer friliggande byggnader sträcker sig från nordväst till ost och 

befintligt bebyggelse i norr är bara 2 våningar, uppskattningsvis 6-7, meter anser jag att all 

form av mer storskaliga stadsmässiga bebyggelsen gör övergången till villa bebyggelse alltför 

markant.Storskaliga stadsmässiga bebyggelsen i anslutning till planområdet finns bara i 

riktning nord-ost. 

 

Kommunens kommentar: Byggnaden kommer i huvudsak att bebyggas mot och i relativt nära 

anslutning till byggnaden i nordost varför denna har nyttajs som riktlinje i byggnadshöjd och 

har bedömts som en rimlig avvägning mot bebyggelsen i väster.  

 

Privat besvär 

För oss skulle planen innebära förlorad utsikt och minskad ljusinsläpp från sydost. 

Dessutom blir parkeringstrycket alldeles för stort. 

 

Kommunens kommentar: En enklare solstudie har inom ramen för detaljplanen genomförts. 

Denna studie visar att de hus som återfinns i nordöst (sett från ny planerad byggnad) under 

vissa tidpunkter under året samt således under dygnet kommer att påverkas av skuggning. 

Denna påverkan bli främst kännbar under månaderna mars och september och främst 

morgontid, runt klockan 9.00. Övriga tider på dygnet och spritt över årets övriga månader är 

påverkan mindre. Bedömningen görs således att denna påverkan är rimlig i förhållande till det 

allmänna intresset med ett ökat bostadsbyggande i kommunen. 

 

12. b. Närboende (sent inkommet yttrande – 2019-03-14) 

Det har nyss kommit till vår kännedom att området längs Nybrogatan tänker bebyggas. Vi bor 

alldeles i närheten i kvarteret Nornan och blir självklart berörda av den här byggplanen i 

grannskapet. Jag och min man vänder oss starkt emot att området bebyggs.  

 

En byggnad förtar fullständigt charmen och känslan för det genuina i vårt område med villor 

och trädgårdar. Nybrogatan och ljuset som flödar in över Södra Långgatan tack vare det öppna 

luftrummet ger en källa till liv. Stadens fria områden är livsviktiga. Parker, grönområden och 

luftrum ger en exklusivitet. Detta gör staden till den pärla den är.   

 

En förtätning och förfulning sänker inte bara vår livskänsla utan också värdet på vår fastighet. 

 

Kommunens kommentar: Synpunkten noteras. För information finns redan i dag en gällande 

detaljplan, vilken gör det möjligt att bebygga den yta, som idag nyttjas som parkering, med 

bostäder. Grönområden i området, så som den yta som finns mellan Nybrogatan och 

Olovsgatan, avses att bevaras. Denna detaljplan hanterar inte dess bevarande, men det finns 

inga övriga kommunana planer på att ändra dess utformning.  
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Thomas Carlson , enhetschef  
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