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1. INLEDNING
BAKGRUND

Flytt av kraftledning som tidigare varit belägen inom 
fastigheten Åmåls Nygård 1:1 har frigjort mark 
i anslutning till befintligt industriområde i Nygård 
med fördelaktigt läge mot E45 (delvis skyltläge). Detta 
medförde att kommunen 2012 beslutade att pröva 
möjligheten till utvidgning av ytterligare industrimark i 
området och att ledningsrätten kopplat till kraftledning-
ens sträckning togs bort.

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att pröva möjligheten för industri-
mark samt verksamhet- och handel inom området, sam-
tidigt som naturmarkens funktion som spridningskor-
ridor värnas. Skyltläget mot Strömstadsvägen föranleder 
behov av en omsorgsfull utformning av bebyggelse och 
tomt.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Behovsbedömning
4. Dagvattenutredning, Dämningsverket, 2019-

04-17
5. Naturvärdesinventering, Henric Ernstsson 

Konsult, 2018-05-11
6. Naturvärdesinventering, Caluna, 2016-10-25
7. PM Geoteknik, Sweco Civil AB, 2018-06-29
8. Riskanalys, Brandskyddslaget, 2018-06-20, 

kompletterad 2019-04-23

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som 
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprät-
tas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna 
synpunkter.

En fastighetsförteckning upprättas som redovisar fastig-
hetsägare som är berörda av planförslaget. 

PLANFÖRFARANDE OCH 
TIDPLAN

Planen kommer att handläggas med normalt planförfa-
rande enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 
möjlighet att lämna synpunkter.

Planbesked
Planuppdrag Granskning Antagande Laga kra� Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kra� Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Gransknings-

utlåtande
Laga kra� BygglovSamråds-

redogörelse
Antagande

Samråd

Planbesked
Planuppdrag Samråd Laga kra�Samråds-

redogörelse
Antagande

Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för gransk-
ning och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.
Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige.
Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunk-
ter tillgodosedda har möjlighet att överklaga inom tre 
veckor från beslutet tagits.
Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga 
kraft tre veckor efter beslutet. 

Preliminär tidplan
Uppdrag om planläggning 2012
Samrådsskede   vår 2019
Granskning    sommaren 2019
Antagande KS   höst 2019
Laga kraft   höst 2019

PLANDATA OCH 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Detaljplanen omfattar del av Åmåls Nygård 1:1(kom-
munägd fastighet) samt Åmåls Nygård 1:86 (privatägd 
fastighet). Totalt utgör området ca 18 ha. 

2. TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANUPPDRAG

Kommunstyrelsen har 2012-11-13 § 284 beslutat att ge 
plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten i uppdrag 
att utvidga industrimarken i detaljplanerna för Åmåls 
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.   © Lantmäteriet

Karta ovan visar ungefärligen planområdets belägenhet 
rödmarkerat.
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Nygård 1:1 m.fl.
Sedan planuppdrag gavs har kommunen genomgått en 
omorganisation och numera är det Tillväxtenheten som 
ansvarar för planprojekt.

ÖVERSIKTSPLAN
I översiktsplanen (ÖP) för Åmåls kommun, laga kraft 
2014-03-26, anges att Nygårdsområdet är lämplig mark 
för småindustri och verksamheter. I ÖP uttrycks att Ny-
gårdsområdet bör utredas ytterligare för att möjliggöra 
för ytterligare industrimark i det läge där den tidigare 
kraftledningsgatan varit placerad. Platsen anses lämplig 
bl.a med anknytning till befintligt verksamhetsområde i 
väster samt med hänsyn till dess skyltläge mot E45. 
Enligt ÖP bedöms ny industribebyggelse vid Nygårds-
området få små till stora negativa konsekvenser för 
natur- och kulturmiljön.

DETALJPLANER
Området aktuellt för planläggning omfattas idag av 
följande planer:
• ”Detaljplan för del av Nygård 1:1, Musteriet, Åmål” 

som vann laga kraft 1999, anger i huvudsak småin-
dustri och stor del mark som inte får bebyggas.

• ”Förslag till ändring och utökning av stadsplan för 
industriområde på Nygård 1:1 m.fl. inom Åmåls kom-
mun” fastställd 1977, anger i huvudsak markan-
vändning industri, högst hälften får bebyggas och 
park/plantering.

• ”Detaljplan för del av Nygård 1:1 m.fl.” som vann 
laga kraft 1990, anger i huvdsak markanvändning 
industri, bilservice, småindustri, kontor, natur och 
järnvägstrafik.

• ”Detaljplan för fastigheten Åmåls Nygård 1:48, 
Dalhall m.fl.” som vann laga kraft 1993, anger i 
huvudsak markanvändning bilservice, småindustri 
och hantverk samt kontor.

BEHOVSBEDÖMNING
Enligt gjord behovsbedömning, daterad 2017-11-27, 
bedöms inte markanvändning och genomförandet av 
detaljplanen medföra sådan betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten 
eller andra resurser att det finns krav på att göra en mil-
jöbedömning enligt PBL eller MB av planen. Behovs-
bedömningen har samråtts med Länsstyrelsen som i sitt 
yttrande (2017-12-21) anger att de delar kommunens 
åsikt om att planen inte innebär betyande miljöpåver-
kan. Nedan följer motivering och slutsatser.

Markanvändning för industri föreslås, dock bedöms det 
vara ett litet område på lokal nivå. Marken är till stor 
del redan planlagd för industriändamål varpå plan-
ändringen medför mindre förändringar mot gällande 
markanvändning. Endast en begränsad del av föreslagen 
kvartersmark för industriändamål omfattas av skydds-

område (primär och sekundär skyddszon) för vattentäkt.
En miljöbedömning enligt MB kap 6 §11-16-18 be-
döms därmed inte behöva göras.

Följande frågor bör utredas eller behandlas ytterligare 
under planarbetet:

• Trafik
• Kompletterande bedömning av Naturvärdesin-

ventering (2016) i förhållande till detaljplanens 
föreslagna markanvändning

• Risk- farligt gods E45
• Dagvatten
• Geoteknik (ras/skred/erosion)

Efterhand att planarbetet har fortlöpt sedan behovsbe-
dömningen samråddes med Länsstyrelsen har planområ-
dets gräns kommit att justeras. Denna justering bedöms 
inte påverka bedömningen om att planen inte innebär 
betydande miljöpåverkan.

3. AVVÄGNINGAR ENLIGT 
MILJÖBALKEN MFL 
MILJÖBALKEN

Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas;
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Kartan ovan visar preliminär avgränsning av planområdet. 
 

Platsens förutsättningar 
Området omfattas idag i huvudsak av naturmark och verksamheter. I naturområdet 
syns spår av tidigare kraftledningsgata som löpt i syd-västlig till nord-ostlig riktning.  

Nuvarande miljöbelastningar inom planområdet 
I Nygårdsområdet förekommer båda handels- och industriverksamheter. Av dessa har 
Länsstyrelsen pekat ut två potentiellt förorenade områden, vid Trallen (grafisk 
industri) och vid Dalhall (drivmedelshantering, bilvårdsanläggning, bilverkstad och 
åkerier). Ingen av dessa är belägna inom planområdet. 

E45 

E45 

Strömstadsvägen 

Karta ovan visar planområdets tidigare belägenhet rödmarkerat.
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2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Ett genomförande av planförslaget innebär en förtät-
ning av industrimark i ett område som redan utgör 
verksamhetsområde. Genom att utöka industrimarken 
inom befintligt område kan befintlig infrastruktur till 
del användas och ingrepp bedöms kunna bli mindre än 
vid en nyetablering på annan plats. Platsens belägenhet 
vid E45 och Strömstadsvägen utgör ett skyltläge med 
närhet till primär transportled vilket är angeläget för 
föreslagen markanvändning. Med hänsyn till att planen 
avser behålla en del naturmark som spridningskorridor 
bedöms hänsyn ha tagits och marken bedöms lämplig 
för avsedd användning.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark och vattenområden, främst riksintressen 
för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet 
som så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 
Inga riksintressen berörs inom planområdet. Planen 
angränsar till viss del riksintresse för E45, men inga 
förändringar föreslås som bedöms påverka befintlig väg 
eller möjligheten att utveckla vägområdet för E45.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden. 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i 
landet” listas en rad områden som, med hänsyn till sina 
natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.
Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Inga riksintressen enligt 4 kap. berörs.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer. 
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors 
miljö och hälsa. Idag finns det särskilda normer för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 
2010:477) 

• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 
2004:660) 

• olika kemiska föreningar i fisk- och mussel-
vatten (SFS 2001:554) 

• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

MKN för omgivningsbuller berörs inte.

MKN för föroreningar i utomhusluften bedöms inte 
överskridas i området med hänsyn till lokalisering och 
markanvändning. 

MKN för vattenförekomster och fisk- och musselvatten 
berörs genom Vänern. Nygårdsområdet ligger inom del-
avrinningsområde för Åmålsån som mynnar i Vänern.

Åmålsån 
Åmålsån har bedömts uppnå måttlig ekologisk status. 
Kvalitetsfaktor fisk (måttlig status) är utslagsgivande för 
bedömningen och dess måttliga status beror troligtvis på 
hydromorfologiska förändringar genom fysisk påverkan. 
Fiskar och andra vattenlevande djur saknar naturliga 
livsmiljöer i strandzon. Stora delar av den naturliga 
strandzonen har försvunnit. I vattendraget finns dess-
utom flera vandringshinder. Vattenkvaliteten är god.  
Åmålsån uppnår inte god kemisk status (oklassad utan 
överallt överskridande ämnen). Halten av kvicksilver 
har genom direkta mätningar i sjön eller extrapolerat 
från mätningar i angränsande eller liknande sjö visat sig 
överstiga MKN i vattenförekomsten. Vattenförekomsten 
uppnår heller inte god status avseende polybromerade 
difenyletrar (PBDE), en industrikemikalie (används 
främst i flamskyddsmedel) som sprids till miljön via 
läckage från varor och avfallsupplag samt atmosfäriskt 
nedfall från långväga lufttransporter. Gränsvärdet för 
PBDE i fisk förmodas överskridas i alla ytvatten. Kva-
litetskravet har satts till att uppnå god ekologisk status 
2021, samt god kemisk ytvattenstatus. 

Vänern-Åmålsviken 
Åmålsvikens ekologiska status bedöms vara måttlig. 
De fysikaliska-kemiska parametrarna Näringsämnen 
och Försurning visar båda hög status, men ekologisk 
status klassas ned till måttlig då den sammanvägda 
parametern Hydrologisk regim i sjöar visar på måttlig 
status. Vänern regleras på ett sätt som påverkar sjöns 
ekologiska status. Sjön saknar naturliga vattenståndsva-
riationer och strandmiljöer som är beroende av perioder 
av högvatten/lågvatten växer igen. Bedömningen stöds 
av undersökningar av bl.a strandvegetation, som visar 
på en igenväxningsproblematik. Åmålsviken uppnår ej 
god kemisk status. (likaså med hänsyn till utan överallt 
överskridande ämnen). Precis som beskrivs för Åmål-
sån finns även i Åmålsviken problem med höga halter 
kvicksilver och PBDE. Här har även mätningar gjorts av 
ämnet antracen i sediment, där halterna kan vara så pass 
höga att de påverkar organismer negativt och riskerar 
spridning. Miljöproblem bedöms vara miljögifter och 
flödesförändringar. Risk bedöms finnas för att inte eko-
logisk eller kemisk potential uppnås till 2021. 

Ovanstående bör beaktas vid planering av omhänder-
tagande av dagvatten för nya verksamhetsytor. Planför-
slaget bedöms inte påverka de miljöaspekter som varit 
utslagsgivande för bedömning av MKN och inte heller 
påverka MKN negativt i andra hänseenden. Dagvatten-
utredning har genomförts som underlag för detaljpla-
nen (se rubriken Dagvatten). Fördröjningsbehov har 
identifierats inom området och Planförslaget bedöms 
inte påverka de miljöaspekter som varit utslagsgivande 
för bedömning av MKN och inte heller påverka MKN 
negativt i andra hänseenden.  

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotop-
skydd, naturreservat, Natura 2000 m m. 
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ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
Naturvärdesinventering har genomförts inom området 
(2016 och 2018). De arter som är observerade inom 
området bedöms kunna fortsätta finnas i närområdet 
vid ett plangenomförande. Gällande de lummerarter 
som har hittats skyddas de av artskyddsförordningen 
men bedöms inte heller de påverkas populationsmäs-
sigt inom regionen, påverkan bedöms bara ske lokalt. 
Lummerarterna är påträffade i gräns till planområdet 
samt inom det område som avses planläggas för gata. 
Exploateringen kan komma att påverka arten lokalt vid 
en exploatering men det bedöms bara handla om de 
lokala bestånden. 

Samtliga lummerarter är upptagna i bilaga 1 till 
artskyddsförordningen som en art som enligt art- och 
habitatdirektivet har ett sådant unionsintresse att 
insamling i naturen och exploatering kan bli föremål 
för särskilda förvaltningsåtgärder, arten finns upptagen i 
bilaga 5 till art- och habitatdirektivet.  

För påverkan inom område där arter som är skyddade 
enligt artskyddsförordningen påträffats behöver troligen 
dispens sökas inför exploatering enligt Artskyddsförord-
ningens §14 och §15. Dispens söks hos Länsstyrelsen.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild

Planområdet är beläget strax öster om Fågelmyrsgatan 
och består av naturmiljö. Området är ca 18 ha stort och 
utgörs främst av barrblandskog där gran, tall och björk 
dominerar. Lätt kuperade skogsmiljöer förekommer 
också, främst centralt i området där det finns en höjd av 
hällmarkstallskog. Inmätt terrängdata visar att markni-
vån är som högst i den västra delen av området, ca +68 

(RH2000), och som lägst i den östra delen med en nivå 
på ca +65 (RH2000). Längs med områdets västra del 
sträcker sig en höjdrygg. Utmed höjdryggens västra sida 
är lutningen tämligen brant, ca 20%. På den östra sidan 
är lutningen ca 6%.

Marken väster, öster och söder om planområdet består 
av befintligt verksamhetsområde med stor andel hård-
gjorda ytor. E45 löper i nordsydlig rikning västerut. 

De södra och sydvästra delarna av planområdet består 
dels av byggmassor men utgör även yta för pågående 
byggnation av verksamheter. Centralt i området finns en 
större yta som är oexploaterad och består dels av bland-
skog men även öppna gräs- och slybevuxna ytor.
Genom centrala delarna av området löper i nordsydlig 
riktning en höjdrygg samt en traktorväg/stig. 

En högspänningsledning gick tidigare i nordsydli rikt-
ning genom de centrala delarna av området vilket kan 
ses genom den mer öppna, lågbeväxta yta som kvarstår. 

Norr om planområdet strax norr om Strömstadsvägen 
har ett område pekats ut som värdefullt i en av länssty-
relsen genomförd lövskogsinventering. 

Naturvärdsinventering
En naturvärdesinventering genomfördes 2016-10-20 
inom området som underlag för detaljplan. Vid invente-
ringen noterades att det centralt i området finns en höjd 
med hällmarkstallskog där marken är torr. Markvegeta-
tionen består där av olika renlavar och enstaka enbuskar. 
I kantzonerna till höjden är marken något fuktigare och 
där växer det främst triviallövträd som asp, rönn och 
sälg. På marken i de torrare partierna växer bl.a. lingon, 
renlavar och husmossa. I de våtare partierna förkommer 
björnmossa och vitmossa. Diagonalt genom området lö-
per en nyligen röjd korridor där främst ung tät björksly 
har växt upp. I denna korridor och strax öster om den 

Ovan: Karta med identifierade naturvärden, Calluna 2016.

63

10,0

10,0

0,01
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Ovan: Karta med identifierade naturvärden och förslag till 
plankarta.
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finns igenväxta före detta gräsmarker, där enstaka hävd-
gynnade kärlväxter fortfarande finns kvar. I norr, längs 
med Strömstadsvägens södra sida, finns en lindallé som 
omfattas av det generalla biotopskyddet. På andra sidan 
Strömstadsvägen finns ett lövskogsområde som har 
pekats ut i den kommunala lövskogsinventeringen.  Vid 
inventeringen noterades fyra naturvårdsarter (figur 4). 
Kärlväxterna mattlummer och revlummer påträffades på 
flera platser och är fridlysta i hela Sverige. Den skogliga 
signalarten långfliksmossa förekom på en granlåga. 
Mossarten har ett medelhögt signalvärde i denna del 
av Sverige. Vidare identifierades en rödlistad fågelart, 
kungsfågel (VU), på två ställen. Enstaka födosöksspår 
efter hackspettar fanns i den centrala delen. Lämpliga 
miljöer för häckande hackspettar bedöms finnas i det 
närliggande lövskogsområdet i parkmiljö, strax norr om 
Strömstadsvägen där flera hålträd förekommer.

2018 genomfördes en kompletterande naturvärdesin-
ventering med syfte att utifrån detaljplanens föreslagna 
möjliga exploatering bedöma påverkan på områdets ti-
digare fynd. De arter som är observerade inom området 
bedöms kunna fortsätta finnas i närområdet. Gällande 
de lummerarter som har hittats skyddas de av artskydds-
förordningen men bedöms inte heller de påverkas po-
pulationsmässigt inom regionen, påverkan bedöms bara 
ske lokalt. Exploateringen kommer påverka arten lokalt 
vid en exploatering men det bedöms bara handla om de 
lokala bestånden. 

Långfliksmossa bedöms som indikator på skog med hög 
skoglig kontinuitet och med höga naturvärden. Den 
är krävande och växer huvudsakligen i barrnaturskog 
och annan gammal skog. Den indikerar på skog med 
hög luftfuktigheten och jämn tillgång på ved i olika 
nedbrytningsstadier. Olikåldrig skog eller ved i olika 
nedbrytningsstadier är inte noterat vid naturvårdsinven-
teringen, utan tvärt om saknas detta enligt NVI:n, detta 
bekräftas också vid ett andra fältbesök inför denna sam-
manställningen. Artens indikatorvärde bedömts olika i 
olika delar av landet och är bland annat gynnad av hög 
luftfuktighet. Områdets skogsbestånd är relativt homo-
gent och likåldrig och påverkan på artens utbredning 
bedöms inte påverkas av denna enskilda exploateringen.  

Gällande fågelarter finns det tidigare noteringar av hack-
spett samt märken från födosök i området. I området 
finns inte några grövre träd noterade och några note-
ringar om boplatser finns inte. I närheten av det inven-
terade området finns partier norr om Strömstadsvägen 
där flera grova hålträd förekommer och på motstående 
sida av Strömstadsvägen finns ett lövskogsområde som 
har pekats ut i den kommunala lövskogsinventeringen.  
Kungsfågel är en art som bedöms påverkas av exploate-
ringen, enligt artdatabanken är det oklart varför arten 
har minskat men klart är att den gynnas av ett hetero-
gent skogsbestånd. Minskad negativ påverkan på arten 

skulle kunna vara att låta de grönytor som ska lämnas 
vara blandskog och gärna tät sådan.

Sammantagna bedömningen är att de arter som finns 
inom området och har noterats kommer att påverkas då 
området exploateras, men att påverkan endast är lokal 
och inte regional eller nationell genom en exploatering 
av området. Påverkan kommer att ske lokalt och på 
eventuell individnivå. 

Planförslag
Med anledning av förekommande naturvärden i områ-
det föreslås att en korridor av natur (NATUR) sparas. 
Inom detta område återfinns de huvudsakliga identifie-
rade naturvärdena. De arter som är observerade inom 
området bedöms kunna fortsätta finnas i närområdet 
vid ett plangenomförande. Gällande de lummerarter 
som har hittats skyddas de av artskyddsförordningen 
men bedöms inte heller de påverkas populationsmässigt 
inom regionen, påverkan bedöms bara ske lokalt. Lum-
merarterna är påträffade i gräns till planområdet samt 
inom det område som avses planläggas för gata. Ex-
ploateringen kan komma att påverka arten lokalt vid en 
exploatering men det bedöms bara handla om de lokala 
bestånden. Samtliga lummerarter är upptagna i bilaga 
1 till artskyddsförordningen som en art som enligt art- 
och habitatdirektivet har ett sådant unionsintresse att 
insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för 
särskilda förvaltningsåtgärder, arten finns upptagen i bi-
laga 5 till art- och habitatdirektivet.  För påverkan inom 
område där arter som är skyddade enligt artskydds-
förordningen påträffats behöver troligen dispens sökas 
parallellt med planen enligt Artskyddsförordningens 
§14 och §15. Dispens söks hos Länsstyrelsen.

Planförslaget medför att mark som tidigare varit
skogsmark och öppna gräsytor kommer att planläggas 
för i huvudsak industriändamål (J), men även verk-
samheter och handel (Z och H) i den norra delen av 
planområdet och därmed kommer att bebyggas samt till 
stor del hårdgöras. Ny gata föreslås även genom området 
(GATA) i vilken lummer har observerats vid i. Pla-
nens genomförande innebär ett ingrepp i den centralt 
belägna höjdryggen. Dock föreslås en stor yta natur 
(NATUR) och befintlig terräng att bevaras i västra delen 
av planområdet (beskrivs ovan), en yta mot E45 samt i 
den östra delen av området då det där finns svårigheter 
att hantera dagvattnet. Genom att spara ytor med natur 
så kan dels en damm (damm) anläggas samt naturlig 
infiltration ske genom naturområde. Även i norra samt 
sydvästra delen av planområdet föreslås område för 
natur att anläggas för att skapa goda förutsättningar för 
ett hållbart dagvattensystem. Runt det östra industriom-
rådet föreslås en zon avsedd för dike (dike) att anläggas 
inom allmän plats och på så sätt säkerställs att dessa 
tomter får en bra dagvattenhantering.  
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Geotekniska förhållanden
Området består enligt SGUs översiktliga jordartskarta
av:
• Jordart grundlager: 
- lera-silt (gult)
• Jordtart, tunt eller sammanhängande ytlager: 
- morän (blå prickar)
• Jordtart, grundlager: 
- berg (rött)
På uppdrag av Åmåls kommun har Sweco genomfört 
en okulär besiktning inom planområdet. Besiktningen 
har syftat till att kontrollera rådande jordlagerförhål-
landen och jämföra med geologiska jordartskartan. 
Detta som underlag att värdera de geotekniska förhål-
landena i detaljplaneskedet. 

Område 1 
Området består av en höjd i terrängen från lokalgatan 
sett. Vid platsbesöket kunde ett hål uppskattningsvis 
ca 2 meter djupt observeras med block ca 0,5–1 m3. 

Denna yta kan delvis bestå av fyllning. Södra kanten 
av området är skogbeklätt med gammal granskog det 
återfinns en friktionsjord i dagen, av siltig sand alter-
nativt sandig silt.

Område 2 
Området består av ett fastmarksområde med berg i 
dagen samt ytblock (<1m3). Ställvis kunde även små 
områden med torv observerats, torvens mäktighet be-
döms dock som ringa. Ett dike passerar området enligt 
markerat, diket bedöms vara ca 1,5–2 m djup. I diket 
kan block observeras. Jordarten bedöms som lerig siltig 
sand / lerig sandig silt. 

Område 3 
Området är plant ängmarksområde delvis beväxt med 
sly, där rådande jordart bedöms vara siltig lera/ lerig silt. 
Geologkäppen kunde ställvis tryckas ned ca 0,7 m med 
handkraft.

Område 4 
Området är liksom område 2 ett fastmarksområde med 
berg i dagen och ytblock. Dock har detta område tät-
bevuxet med löv- och barrträd med ravinstruktur med 
branta slänter på ömse sidor om ryggen. Dock brantas 
mot nordväst.

Planförslag 
Det bedöms inte finnas några allvarliga hinder för
planens genomförande ur geoteknisk synvinkel avse-
ende grundläggning eller ras-/skredrisk. Erforderlig 
geoteknisk utredning kommer att utföras i samband 
med bygglov.

Förorenad mark
Planområdet har tidigare i huvudsak utgjort naturmark 
med kraftledningsgata och obebyggd planlagd industri-
mark. Inga känd markföroreningar finns inom området 
och inte heller har användning förekommit som gör att 
det finns skäl att misstänka påverkan.

Planförslag 
Om markföroreningar påträffas under mark,-spräng,-
schakt,- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet 
kontaktas enligt miljöbalken 10 kap11§.  

Radon
Enligt en översiktlig bedömning utgör marken normal-
riskområde vad avser radon. För mark som klassas som 
normalriskområde för radon gäller generellt att man 
inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. 
Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, 
att grundläggning ska utföras radonskyddande. Kra-
vet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med 
jorden utformas så att luft från marken förhindras att 
tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste 
därvid ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar 
etc. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i bygg-

Ovan: Jordartskarta över planområdet (markerat med svart 
linje). 

Ovan: Karta som redovisar de områden som besiktats, ut-
drag ur geoteknisk undersökning 2018.  
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nader utförs vid projekteringen av nybyggnationen. 

Planförslag 
Enligt BBR  ska byggnader utformas så att halten av 
radongas inte medför olägenheter för människors hälsa 
(BFS 2011:26) vilket även innebär arbetsplatser. Mark-
radonundersökning ska göras av byggherren i samband 
med bygglovsprövning om inte byggnation sker i radon-
säkert utförande. 

Fornlämningar och kulturminnen 
Utanför planområdet (mot nordost) finns två, av Rikan-
tikvariämbetet, registrerade fornlämningar. 
I norra delen av planområdet, centralt belägen strax 
söder om Strömstadsvägen, finns en större privatägd 
ladugård. Byggnaden är av kulturhistoriskt intresse och 
omfattas av rivningsförbud och skyddsbestämmelser i 
gällande detaljplan. 

Planförslag 
Ladugården anses vara särskilt värdefull ur kulturhisto-
risk synpunkt och får inte förvanskas (PBL 8 kap. 13§). 
Planen föreslår  fortsatt bestämmelse om rivningsförbud 
(r) och bestämmelse som anger att byggnaden är särskilt 
värdefull och ändringar ska göras utan att förvanska 
byggnadens kulturhistoriska värde (q1). Byggnadens 
karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner, indelning, 
material och materialbehandling, färgsättning samt 
detaljeringsnivå ska bibehållas (k1).  

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyd-
dade enligt kulturminneslagen. Skulle i samband med 
exploatering eller andra arbeten fornlämningar eller 
misstänka fornlämningar påträffas skall kontakt tas med 
tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Planområdet är beläget i ett verksamhets- och handels-
område. Väster/nordväst om planområdet återfinns bl.a 
livsmedelsbutik, detaljhandel och väghotell/restaurang. 

Söderut övergår området  mer mot verksamheter av 
småindustrikaraktär. I den nordöstra delen av området 
finns en inhägnad industriverksamhet. Bebyggelsen i 
området består i huvudsak av handels- och verksam-
hetslokaler med beklädnad såväl som tak av plåt, med 
tillhörande hårdgjorda parkeringsytor.
I norra delen av planområdet, centralt belägen, strax 
söder om Strömstadsvägen, finns en större ladugård (se 
rubriken fornlämningar och kulturminnen) som idag 
används för lager och musteri under säsong.  

Planförslag 
Industri
Planen möjliggör för mark för industriändamål (J) inom 
delvis befintligt industriområde, samt inom mark som 
idag är skogsmark. Syftet är kunna ta tillvara mark som 
tidigare använts som kraftledningsgata inom ett attrak-
tivt verksamhetsområde i kommunen och att samtidigt 
möjliggöra en ändamålsenlig tomtindelning (i enlighet 
med de etableringsförfrågningar som kommunen har 
haft i området under senare tid) för mindre industri-
verksamheter. Detta möjliggörs genom att samtidigt 
föreslå en ny gata genom området (se rubriken Gator 
och trafik). Bestämmelse föreslås om att största byggnad-
sarea (BYA) får utgöra högst 50% av fastighetsarea inom 
planområdet (e1), vilket skapar möjlighet att nyttja övrig 
mark för parkeringsytor och exempelvis lagerutrymme. 
Högsta byggnadshöjd i meter föreslås till 10 meter.
Detta innebär att tak och exempelvis tekniska installa-
tioner såsom ventilation kan uppföras över denna höjd. 

Planillustration (s.11) visar hur området skulle kunna 
delas in i tomter om ca. 3600 m2.

Verksamheter och handel
I den norra delen av planområdet föreslås möjlighet till 
verksamheter och handel (Z och H). Inom användning 
verksamheter ingår olika typer av ytkrävande verksam-
heter som har en begränsad omgivningspåverkan. Det 
ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager 
och verkstäder. Inom denna del av planområdet har 
fastighetsägaren (till bl.a. ladan) uttryckt ett utvecklings-

Bild ovan visar ladan i norra delen av planområdet. Bild ovan visar industribyggnad nordost om planområdet.
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intresse för den befintliga verksamheten (musteri) samt 
finns idé om att starta förmedling av husvagn/husbilar/
marint med tillhörande monteringsverkstad. Bestäm-
melse föreslås om att största byggnadsarea (BYA) får 
utgöra högst 50% av fastighetsarea inom planområdet 
(e1), vilket skapar möjlighet att nyttja övrig mark för 
parkeringsytor och exempelvis lagerutrymme. Högsta 
byggnadshöjd i meter föreslås till 7 meter. Detta innebär 
att tak och exempelvis tekniska installationer såsom 
ventilation kan uppföras över denna höjd. 

Med hänsyn till förändringen i stadsbild från stadens 
huvudsakliga entré via Strömstadsvägen med befintlig 
kulturhistoriskt värdefulla byggnad (ladugården, se rub-
riken fornlämningar och kulturminnen) krävs en god och 
genomtänkt gestaltning av området. För att säkerställa 
detta har bestämmelser införts som lyder att byggnad 
ska utformas med hänsyn till ladugårdens karaktärsdrag. 
Material och färgsättning ska anpassas (f3). Inom mar-
ken närmast ladugården har bestämmelse om att endast 
komplementbyggnad får uppföras föreslagits (+++++). 
Detta för att säkerställa att ingen ny bebyggelse kon-
kurrerar med upplevelsen av ladugårdsbyggnaden som 
solitär och undvika för stor påverkan på stadsbilden.

Service och arbetsplatser
I områdets direkta närhet finns restaranger, mataffärer, 
bensinstation. Planområdet är beläget drygt 1,5 km 
väster om Åmåls centrum som erbjuder kommersiell 
service genom livsmedelsbutiker och handel. Där finns 
även vårdcentral och motsvarande service att tillgå. 
Arbetsplatser finns inom och i planområdets direkta 
närhet genom de företag som finns etablerade samt 
genom den industriverksamhet som bedrivs inom 
området. 

Planförslag 
Inga ändringar föreslås. 

Tillgänglighet
Området är i vissa partier något kuperat i och med den 
höjdrygg som löper från norra delen av området mot 
sydväst.

Planförslag 
Området är i partier något kuperat, så vid anläggande 
tomter ska detta tas i beaktande så att erforderliga lut-
ningar i längs- och tvärled tillgodoses. Nytillkommande 
byggnader och tomter ska utformas tillgängliga för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
enligt Boverkets föreskrifter. 

GATOR OCH TRAFIK 
Planområdet angörs från norr via Strömstadsvägen som 
löper i öst-västlig riktning norr om planområdet. Del 
av Strömstadsvägen omfattas av planområdet. Parallellt 
med Strömstadsvägen sträcker sig stickgatan Magnet-
gatan som avslutas med en vändplan inom den norra 
delen av planområdet. För att nå de verksamheter som 
finns etablerade i Nygårds verksamhetsområdes västra 
del nyttjas Fågelmyrsgatan som sträcker sig i nord-sydlig 
riktning väster om planområdet. Fågelmyrgatan övergår 
i Slättertorpsgatan (som löper söder om planområdet 
i öst-västlig riktning). Slättertorpsgatan ansluter till 
Forsbrogtan som sträcker sig i nord-sydlig riktning 
österut om planområdet. Forsbrogatan ansluter både 
till Industrigatan i söder och Strömstadsvägen i norr. 
Strömstadsvägen och Industrigatan ansluter till E45 i 
väster. E45 har i höjd med planområdet en ÅDT om 
ca 4400 fordon per dygn (NVDB). Gatustandarden 
bedöms som god. 
Gatorna i anslutning till planområdet har en hastighets-
begränsningen till 50km/h. Området trafikeras främst 
av besökare till verksamheterna i närområdet, arbetande 
på de olika industrierna och verksamheterna samt viss 
lasttrafik.

Planförslag 
Planen föreslår en ny lokalgata (GATA) med kommu-
nen som huvudman. Den nya gatan föreslås utgöra en 
fortsättning på Magnetgatan med angöring av Slätter-
torpsgatan i söder och avser försörja de nya industritom-
terna inom området. Planen föreslås således att den nya 
lokalgatan erhåller namnet Magnetgatan genom hela 
planområdet fram till anslutning mot Slättertorpsgatan 
i söder. I den norra delen av området, mellan industri-
marken och verksamhet- och handelsområdet föreslås 
en vändplan. 
Lokalgatan föreslås få en bredd om ca 16 meter, där 
ingår både körbana diken. Vid kommande detaljpro-
jektering bör särskild vikt läggas vid att höjdsättningen 
ses över med ett helhetsgrepp. Detta gäller både vägens 
profil såväl som tvärfallska vilka särskilt ska beaktas för 
att säkreställa att vattnet leds till föreslagna dagvatten-
lösningar.  
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För handels- och verksamhetsområdet i norr möjliggörs 
infart från Strömstadsvägen. Ett utfartsförbud (<-o->) 
föreslås på övrig del av sträckan mellan Strömstadsvägen 
och handels- och verksamhetsområdet, med undantaget 
för det utrymme som möjliggörs för in/utfart.

Parkering, utfarter, varumottagning
Idag sker parkering och varumottagning för verksamhe-
ter belägna i området inom respektive tomt. Utfart sker 
mot Strömstadsvägen i norr och Industrigatan i söder 
för att därefter ansluta mot E45.

Planförslag 
Parkering och varumottagning föreslås ordnas inom 
kvartersmark. Ingen tomtindelning föreslås varvid
ingen beräkning av yta för parkering eller interntrafik 
görs. Bestämmelse om att marken får bebyggas
till 50% (e1) säkrar att ytor finns tillgängliga för
ändamålet. Höjdskillnader mellan kvartersmark och 
gata anpassas vid behov på kvartersmark. 

Gång och cykeltrafik
Separat gång- och cykelväg (GC-väg) finns längs Ström-
stadsvägen och utmed Forsbrogatan. Båda ansluter till 
centrala Åmåls cykelvägnät. GC-vägen utmed Ström-
stadsvägen ingår i Dalslandsleden. 

Planförslag 
Inga ändringar föreslås. 

Kollektivtrafik
Inom planområdet trafikerar Västtrafiks linje 780 ge-
nom området. Området ligger ca 1 km väster om Åmåls 
järnvägsstation där både tåg i Västtrafiks regi och SJ 
tåg passerar med hög turtäthet och stannar för på- och 
avstigning. 

Planförslag 
Inga ändringar föreslås. 

STÖRNINGAR OCH RISKER
Farligt gods

Planområdet är beläget i anslutning till E45 som utgör 
primär led för farligt gods. Den senaste trafikmätningen 
från 2015 uppgick till 4400 fordon på den aktuella 
sträckan i höjd med planområdet. Andel tung trafik var 
ca 15% (679 tunga fordon). Planområdet är lokaliserat 
med närhet till Strömstadsvägen som utgör infartsled till 
Åmål. Vägen är oklassad men i anslutning till planområ-
det ligger även två bensinstationer vilka bedöms få sina 
transporter via Strömstadsvägen. 
Med anledning av planområdets lokalisering har en 
inledande riskanalys genomförts.

Riskanalys
Den inledande riskanalysen visar att det finns ett antal 
olycksrisker förknippade med transporter av farligt gods 

på väg E45, samt transporter av brandfarlig vätska på 
Strömstadsvägen, vilka bedöms kunna påverka risknivån 
inom planområdet. För planerad användning av mark 
för industriändamål och mindre personintensiv handel 
bedöms dock risknivån vara så låg att åtgärder endast 
behöver vidtas som skydd mot olyckor med brännbar 
gas (klass 2.1) på E45 och olyckor med brandfarliga 
vätskor (klass 3) på E45 och Strömstadsvägen.

En preliminär bedömning är att riskreducerande 
åtgärder behöver vidtas för bebyggelse inom 30 meter 
från E45. Ett bebyggelsefritt avstånd på minst 20 meter 
ska hållas förutsatt att befintlig bullervall behålls som 
skydd mot olycka med brandfarlig vätska. Obebyggda 
ytor inom 30 meter från E45 ska utformas så att de inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

Planförslag
Med anledning av resultatet från riskanalysen föreslås 
följande:
E45
1. Inom industrimarken i planområdets sydvästra del 

föreslås ett bebyggelsefritt avstånd på 20 meter från 
vägkant. 

2. Obebyggda ytor inom 30 meter från E45 ska 
utformas så att de inte uppmuntrar till stadigva-
rande vistelse. Vilket innebär att t.ex. lekplatser, 
uteserveringar eller liknande som uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse ska placeras minst 30 meter 
från vägen.

3. För byggnader som placeras närmare gräns för 
E45:s vägområde än 30 meter ska följande bygg-
nadstekniska åtgärder vidtas: 

• Fasader som vetter direkt mot E45 ska utföras 
så att de begränsar risk för brandspridning in 
i byggnad under den tid det tar att utrymma 
(minst 30 minuter). Utformningen ska verifie-
ras utifrån strålningsberäkningar (dimensione-
rande scenario: olycka med brandfarlig vätska) 
i samband med bygglov när byggnadens 
utformning är känd. 

• Friskluftsintag ska placeras mot en trygg sida, 
det vill säga på byggnadernas tak eller bort från 
E45. 

• Ventilationssystemen utförs med central nöd-
avstängningsfunktion (manuell). 

• Utrymningsvägar, för lokaler där personer 
vistas stadigvarande, ska placeras och utformas 
så att utrymning kan ske till säker plats vid 
olycka på E45.

Ovan säkerställs med planbestämmelse: (:::::::), punkt 1 
och (b1), punkt 2 och 3.
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Strömstadsvägen
Inom handels- och verksamhetsområdet i den norra 
delen av planområdet föreslås att:

1. Obebyggda ytor inom 15 meter från Strömstads-
vägen ska utformas så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. Vilket innebär att t.ex. lek-
platser, uteserveringar eller liknande som uppmunt-
rar till stadigvarande vistelse ska placeras minst 30 
meter från vägen.

2. För ny bebyggelse inom 30 meter, som vetter direkt 
mot Strömstadsvägen utan framförliggande bebyg-
gelse, ska följande byggnadstekniska åtgärder vidtas:

• Fasader som vetter direkt mot Strömstads-
vägen ska utföras så att de begränsar risk för 
brandspridning in i byggnad under den tid det 
tar att utrymma (minst 30 minuter). Utform-
ningen ska verifieras utifrån strålningsberäk-
ningar (dimensionerande scenario: olycka med 
brandfarlig vätska) i samband med bygglov när 
byggnadens utformning är känd. 

• Utrymningsvägar, för lokaler där personer vis-
tas stadigvarande, ska placeras och utformas så 
att utrymning kan ske till säker plats vid olycka 
på Strömstadsvägen.

Ovan säkerställs med planbestämmelse: (b2)

Buller
Planområdet ligger i nära anslutning till E45 som, med 
hänsyn till trafikalsting och hastighetsbegränsning på 90 
km/h i höjd med planområdet och 70 km/h strax innan 
korsningen med Strömstadsvägen, bedöms utsatt för 
viss störning av trafikbuller.

Planförslag 
Föreslaget verksamhetsområde är delvis beläget med 
närhet till E45 och Strömstadsvägen, vilket innebär att 
ny bebyggelse i dessa lägen kan vara utsatta för trafik-
buller från E45. Riktvärden för ljudnivåer för andra 
lokaler än bostäder beskrivs i Trafikverkets riktlinjer 
”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg” där 
det framgår riktvärden för nivåer inomhus. Dessa anges 
ekvivalent ljudnivå inomhus 35 dBA samt maximal 
ljudnivå inomhus 50 dBA. Detta hanteras vidare i 
bygglovet. Sammantaget bedöms inte frågan om påver-
kan genom buller kräva vidare utredning eller särskilda 
bestämmelser i plan.

Vibrationer
Aktuellt område som i plan pekas ut för möjlig verk-
samhetsbebyggelse är enligt SGUs jordartskarta delsbe-
lägen på berg, men även pålera och silt. 

Planförslag
Temporära vibrationer kan uppstå från maskiner, 
sprängningar m.m. under byggtiden. Ändamålsenlig 
besiktning av område rekommenderas inför åtgärder 
såsom sprängning som kan ge vibrationspåverkan på 
omkringliggande verksamheter.

Risk för skred
Geoteknisk undersökning har genomförts och det 
bedöms inte finnas några allvarliga hinder för
planens genomförande ur geoteknisk synvinkel avse-
ende grundläggning eller ras-/skredrisk ( se rubriken 
geotekniska förhållanden). 

Planförslag
Erforderlig geoteknisk utredning kommer att utföras i 
samband med bygglov.

Tillståndspliktig verksamhet
Enligt miljöbalken är det tillstånds-/anmälningspliktigt 
att bedriva vissa miljöfarliga verksamheter. Anmälnings-
pliktiga verksamheter (s.k. C-verksamhet) anmäls till 
kommunens miljö- och byggförvaltning. Tillståndsplik-
tiga verksamheter (s.k. A- och B-verksamheter) prövas 
hos miljödomstolen (A) respektive länsstyrelsen (B).

Planförslag
Detaljplanens lokalisering, utformning och avgränsning 
bedöms ha begränsad omgivningspåverkan, samt ges 
goda möjligheter till transporter till och från området. 
Planens genomförande bedöms ge förutsättningar för 
olika typer av industriell verksamhet. För etablering av 
verksamheter som kräver tillstånd eller är anmälnings-
pliktiga hänvisas till ansvarig myndighet.

Störande ljus
Planområdet utgörs idag i huvudsak av skogsmark och 
outnyttjad industrimark. Ingen belysning förekommer i 
området.

Planförslag
Planområdets belägenhet i anslutning till befintligt verk-
samhetsområde gör att ljus från ny bebyggelse, verksam-
het eller nya trafikrörelser i området inte bedöms vara 
främmande i området. Ingen närliggande bebyggelse 
anses bli störd av nya  ljus eller ljusrörelser.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten

Befintligt verksamhetsområde väster om planområdet är 
anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Kapacitet finns för anslutning av spill- och dricksvatten 
om tillkommande verksamheter inte innebär omfat-
tande vattenanvändning.

Planförslag
Planen föreslår att det kommunala verksamhetsområdet  
för VA utökas till att omfatta planområdet, vilket inne-
bär att planerade verksamheter ansluts till det utbyggda 
kommunala vatten- och avloppsnätet. Nya ledningar 
föreslås dras i den nya lokalgatan med möjlighet att 
ansluta nya handels/verksamhet- och industritomter.

Dagvatten
Idag sker infiltration av regn- och smältvatten naturligt i 
skogsmarken. Öster om höjdryggen finns ett antal andra 
mindre diken som leder dagvatten från området.  Flera 
av dessa diken är kvarlevor från tidigare markanvänd-
ning. Flera diken har med tiden blivit kulverterade på 
grund av nyexploatering. I områdets nordvästra del 
finns ett befintligt naturdike som leder dagvatten norrut 
mot Åmålsån som används som ett enkelt fördröjnings-
magasin. Diket bedöms i dagvattenutredningen med 
största sannolikhet vara torrt större delen av året. Vid 
dikets utlopp har krossad sten lagts ovanpå öppningen 
till en trumma som sträcker sig norrut under Ström-
stadsvägen. Dagvattnet leds därefter norrut genom en 
naturlig ravin.   
Söder om utredningsområdet finns en damm som han-
terar dagvatten som genereras på hårdgjorda ytor på en 
industrifastighet. 
I anslutning till planområdet finns två dagvattensystem. 
Ett längs med områdets västra sida och ett öster om 
området. Kapaciteten i det östra dagvattenlednings-
nätet är i dagsläget bristfällig. Marginalen att tillföra 
större flöden är liten och ledningsnätet redan troligtvis 
nära sin dimensionerade maxkapacitet. Bedömningen 
och utgångspunkten för beräkningarna i dagvattenut-
redningen är att maximalt ca 50 l/s får tillföras till det 
östra ledningsnätets högsta punkt vid ett klimatjusterat 
10-minuters 10-årsregn. Beräkningarna för det västra 
ledningssystemet visar att det bör finnas marginaler att 
tillföra ett något större flöde än i dagsläget. Området 
avvattnas till Åmålsån, som i sin tur mynnar i Vänern.

Planförslag
För att uppnå erforderlig fördröjning och rening föreslås 
en kombination av olika lösningar av torrdamm, damm 
med permanent vattenyta och svackdiken/makadam-
diken. I plankartan föreslås dessa lösningar säkerställas 
genom bestämmelse om att en vall på upp till 0,5m 
över färdig gatuhöjd får anordnas för att begränsa 
vattnets förmåga att nå industriområdet i öster (vall1), 
dagvattendike med en bredd av 3 meter och ett djup 

av 1 meter  ska anordnas (dike1) och en damm med 
största djup 2,5 meter för fördröjning av dagvatten ska 
anordnas (damm1). Ett u-område (u1) föreslås i den 
sydvästra delen av planområdet. Detta för att säkra att 
ledning kan anläggas mellan den norra delen av område 
3 och gata, för vidare anslutning mot torrdammen inom 
område 3.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning. 

Delområde 1
Fastigheterna avvattnas via brunnar till ett ledningssys-
tem som släpper ut dagvattnet till ett nytt dike i områ-
dets norra del. Dagvattnet leds därefter via det nya diket 
till det befintliga naturdiket där det kan fördröjas och 
renas. En viss rening uppstår även längs sträckan som 
dagvattnet leds till naturdiket. Befintlig utloppslösning 
från naturdiket behöver konstrueras om för att ta emot 
de större dagvattenmängderna. Exakt hur denna lösning 
utförs bestäms i ett senare detaljprojekteringsskede. 
Erosionsskydd kommer också att behöva dimensioneras 
vid framtida detaljprojektering. 

Delområde 2 och 4
Dagvattnet från dessa två områden föreslås ledas till en 
damm med permanent vattenyta öster om planområdet. 
Dammens utlopp ansluts till det befintliga östra dagvat-
tennätet.

Delområde 3
En nedsänkt grönyta, också kallad torrdamm, föreslås 
för detta område. Att låta mindre flöden ledas genom 
ett öppet och erosionsskyddat grönstråk bidrar med 
rening och när det kommer stora flöden kan dagvattnet 
svämma över på grönytorna och därefter sakta rinna 
undan genom ett strypt utlopp. Utloppet ansluts via 
en dagvattenledning till det befintliga västra dagvatten-
nätet.

Delområde 5
Områdets dagvatten föreslås avvattnas till ett makadam- 
eller svackdike som är placerat utmed gatan. Utloppet 
ansluts till det befintliga östra ledningsnätet.  

Andra sätt att lösa dagvattenhanteringen är att anlägga 
gröna tak på industribyggnaderna gör att dagvattenflö-
dena blir mindre intensiva och kan agera som en extra 
buffert i systemet.

Föroreningspåverkan
Föroreningsberäkningar har gjorts som visar att det 
sker en ökning av koncentrationerna i dagvattnet samt 
en ökning av den totala mängden föroreningar och 
näringsämnen ut från området. Detta är oundvikligt 
när en exploatering som denna ska utföras, delvis pga. 
ökade koncentrationer av ämnen i dagvattnet och 
främst på grund av hårdgjord area och därmed ett större 
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Kartan ovan visar en förenklad ytlig avrinning av områdets dagvatten.
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Figur 7. Förenklad och icke kalibrerad hydraulisk modell uppbyggd i HEC-RAS som visar ytlig 
avrinning. Ljusblåa linjer visar diken/raviner som avleder vatten genom området, bland annat 
från en befintlig dagvattendamm. Mörkblå områden visar vattensamlingar.  

Från den befintliga dagvattendammen söder om utredningsområdet finns ett dike, se 
terrängmodell i Figur 7. Enligt terrängmodellen leds detta dike främst i sträckningar 
utanför utredningsområdet, men leds även bitvis genom utredningsområdet.  

Platsbesöket 2018-06-01 visade att diket från dagvattendammen i dagsläget leds ned i 
det befintliga ledningsnätet, istället för att ledas genom utredningsområdet ytledes 
som modellen visar. Vid stora ytvattenflöden kommer vattnet dock sannolikt att ledas 
på marken ungefär enligt Figur 7 eftersom ledningar, brunnar och diken då kan vara 
fulla.  

Under senare tid har det även precis utanför utredningsområdet byggts flera nya diken 
som inte finns representerade i den terrängmodell som användes till simuleringen. 
Detta bör emellertid inte innebära någon signifikant skillnad gällande den totala 
avrinningens riktning vid stora skyfall.  

Modellen visar att merparten av de ytliga flödena väster om höjdryggen (gul streckad 
linje i Figur 7) avleds till naturdiket som redan idag har försetts med en 
fördröjningsfunktion. Detta gäller dagvatten från naturmarken eftersom dagvatten från 

Befintlig dagvattendamm 

Bef. dike 

Bef. dike samt 
kulvert 

Befintligt naturdike med 
fördröjningsfunktion 

Dike från dagvattendamm 

Bef. dike 

Forsbrogatan 

Kartan ovan visar förslag till dagvattenhantering. Figuren visar dagvattenmagasin (blåmarkerade ytor) samt systemskiss av 
dagvattensystemet (röda linjer). 
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BILAGA 1 
Förslag till dagvattenhantering 

 

 
 

N 
 

Delområde 5 
Makadamdike 
eller svackdike 

95 m3 

Delområde 1 
Modifierat naturdike  

805 m3 

Delområde 2+4 
Damm 

1935 m3 

Delområde 3 
Torrdamm 

140 m3 

Nytt dike som leder 
dagvattnet till 

naturdiket 

Dagvattnet leds genom en 
trumma under 

Strömstadsvägen och 
vidaretill en ravin norrut.  

Anslutningspunkt till 
befintligt 

dagvattennät 

Anslutningspunkt till 
befintligt 

dagvattennät 

Anslutningspunkt till 
befintligt 

dagvattennät 

Nytt dike i områdets 
ytterkant som leder ytligt 

vatten mot dammen 

Blå områden indikerar föreslagna 
fördröjnings- och reningsmetoder. 
Röda linjer visar schematiskt 
föreslaget dagvattensystem.  
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årligt utflöde av dagvatten från området. 
Koncentrationerna bedöms totalt sett vara inom rimlig 
nivå för utsläpp till recipienten och en förenklad 
koncentrationsberäkning visar att exploateringen ökar 
koncentrationerna i recipienten Åmålsån.

Värme
På området vid Nygård finns en fliseldad central för 
fjärrvärme. Centralen drivs av norska Statkraft. 

Planförslag 
Verksamhetens värmeförsörjning föreslås ske med lång-
siktigt hållbara energilösningar.

El, telefon och IT
El, tele och fiber finns utbyggt i närområdet. 

Planförslag
Planområdet föreslås anslutas till befintliga nät. 

Avfallshantering
I områdets nordvästra del finns en återvinningsstation 
placerad. Där finns möjlighet till sortering av papper, 
plast och metall. 

I Åmåls kommun sköts renhållningen av Teknik- och 
fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Planförslag
 Avfallshantering ska ske enligt kommunens renhåll-
ningsföreskrifter. 

5. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOMFÖR-
ANDE

Mark som idag delvis utgörs av skogsmark och out-
nyttjad industrimark  föreslås användas för handel- och 
verksamhet samt industriändamål. Påverkan på natur-
området begränsas, i och med att en remsa naturmark 
föreslås sparas utmed E45 samt centralt i området. 
Denna yta blir därtill viktig för infiltration av dagvatten. 
Vid ett plangenomförande kan nya verksamheter eta-
bleras med närhet till E45 och Strömstadsvägen, vilket 
innebär ett attraktivt skyltläge mot en väg som många 
trafikanter passerar i nord-sydlig samt öst-västlig rikt-
ning och utgör en av stadens entréer. 

Att skapa ytor för verksamhetstomter ger möjlighet för 
nya företag att etablera sig i Åmål vilket kan skapa nya 
arbetstillfällen och samtidigt stärka det lokala närings-
livet. Förändring i stadsbilden sker genom att tidigare 
natur- och hagmark kommer att bebyggas. Med anled-
ning av skyltläget från E45 och Strömstadsvägen, vilken 
utgör en av stadens entréer är det viktigt att prioritera 
gestaltningen av området.

Risk föreligger i utpekat verksamhetsområde med
hänsyn till transporter av farligt gods på E45, vilket
kan påverka byggnadstekniskt utförande och utform-
ning av ny bebyggelse. Då planen omfattas av kommu-
nalt huvudmannaskap innebär det en kostnad för Åmåls 
kommun. 

Med anledning av förekommande naturvärden i områ-
det föreslås att en korridor av natur sparas. Inom detta 
område återfinns de huvudsakliga identifierade natur-
värdena. De arter som är observerade inom området 
bedöms kunna fortsätta finnas i närområdet vid ett 
plangenomförande. De lummerarter som har hittats 
skyddas de av artskyddsförordningen men bedöms inte 
heller de påverkas populationsmässigt inom regionen, 
påverkan bedöms bara ske lokalt. Lummerarterna är 
påträffade i gräns till planområdet samt inom det om-
råde som avses planläggas för gata. Exploateringen kan 
komma att påverka arten lokalt vid en exploatering men 
det bedöms bara handla om de lokala bestånden. 

Planområdet föreslås anslutas till det kommunala VSD 
nätet, vilket gör att spillvatten leds till kommunalt 
reningsverk och omhändertas på ett långsiktigt hållbart 
sätt. Hanteringen av dagvatten har hanterats utförligt 
och med ett långsiktigt perspektiv inom detaljplanen. 
De lösningar som föreslås bedöms bidra till att planom-
rådet och föreslagna markanvändningar kan exploateras 
och uppfylla ställda krav. Det bedöms i den kommande 
detaljprojekteringen och bygglovsprocessen bli extra 
viktigt att ta dessa föreslagna åtgärder i beaktande. 
  

6. GENOMFÖRANDE-
FRÅGOR

Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisa-
toriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Genomförandefrågornas beskrivning har ingen rättsver-
kan. Avsikten med beskrivningen är att den skall vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt

Inga förändringar av lovplikten är aktuella. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen 
vinner laga kraft. Åren bestäms utifrån rimligheten 
att genomföra planen. Under genomförandetiden har 
fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan 
att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 
till ersättning för till exempel förlorad byggrätt.
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Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglovprövning
alternativt i samband med försäljning av mark enligt
taxa.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom 
gator och naturområden. 

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelning mellan kommunen och andra aktö-
rer:
Planarbete    Åmåls kommun
Fastighetsreglering   Lantmäteriet
Åtgärder inom kvartersmark  Exploatör
Utbyggnad/ombyggnad av
gata     Åmåls kommun
Ev utbyggnad av VA-ledning  Åmåls kommun
Grovplanering av tomter  Åmåls kommun 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Fastigheten Åmåls Nygård 1:1 kommer att styckas av 
till flera industrifastigheter, gatumark samt naturmark. 
Fastighetsreglering initieras och bekostas av exploatör.

Del av Åmåls Nygård 1:1 kan komma att regleras till 
Åmåls Nygård 1:86. Fatsighetsregleringen initieras och 
bekostas av fastighetsägaren till Åmåls Nygård 1:86.

Servitut, gemensamhetsanläggningar, sam-
fälligheter och ledningsrätter

Inga rättigheter berörs.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Kostnader för ombyggnad av gata belastar Åmåls kom-
mun. Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningsnät 
belastar Åmåls kommun. Kostnader för anslutning till 
VSD ledningsnät belastar exploatör i enlighet med gäl-
lande taxa.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

• Dagvattenutredning, Dämningsverket, 2019-
04-17

• Naturvärdesinventering, Henric Ernstsson 
Konsult, 2018-05-11

• Naturvärdesinventering, Caluna, 2016-10-25
• PM Geoteknik, Sweco Civil AB, 2018-06-29
• Riskanalys, Brandskyddslaget, 2018-06-20, 

kompletterad 2019-04-23

TILLSTÅND
För påverkan inom område där arter som är skyddade 
enligt artskyddsförordningen påträffats behöver troligen 
dispens sökas inför exploatering enligt Artskyddsförord-
ningens §14 och §15. Dispens söks hos Länsstyrelsen.

7 . MEDVERKANDE TJÄNS-
TEMÄN

Planbeskrivningen är upprättad av samhällsplanerare 
Emma Johansson och samhällsplanerare Sofia Wedin på 
SBK Värmland AB i samarbete med Thomas Carlsson, 
enhetschef Tillväxtenheten.

Åmål 2019-04-24

Emma Johansson
Samhällsplanerare


