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PLANFÖRFARANDE OCH  
TIDPLAN
Detaljplanens syfte bedöms endast delvis vara överens-
stämmande med översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen för Åmåls tätort och centrum. Planen 
kommer att handläggas med ett utökat förfarande med 
granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

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

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 synpunkter 
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  2019
Samrådsskede   vinter/vår 2020
Granskning    vår/sommar 2020
Antagande KF   hösten 2020
Laga kraft   höst/vinter 2020

PLANDATA OCH MARKÄGO
FÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattar fastigheterna Fölet 1, del av Åmål 
s-Hannebol 1:1 som ägs av Åmåls kommun samt del av 
Hästen 3 som ägs av ÅKAB. Planområdets areal utgör ca 
5,8 ha. 

1. INLEDNING
BAKGRUND
Eijes Bil AB (exploatör) som idag bedriver bilförsäljning 
och fordonsservice vid Karlstadsvägen i Åmål har in-
tresse av att flytta sin verksamhet och bygga nya lokaler 
för etablering på fastigheten Fölet 1 och del av fastighe-
ten Åmåls-Hannebol 1:1 belägna längs E45, nordväst om 
Bengtsforsrondellen. Marken ägs idag av Åmåls kommun.  
Exploatörens intressen är inte förenliga med gällande de-
taljplan och kräver upprättande av en ny detaljplan. Loka-
liseringen bedöms vara attraktiv med anledning av skylt-
läge vid E45 och beroende på exploatörens behov och 
kommunens ambition med området kan det bli aktuellt 
med ytterligare tomt i området. Planen bör skapa en flexi-
bilitet för framtida exploatering och därmed ta höjd för en 
bredare användning.

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa en 
eller flera tomter för verksamhetsändamål i ett skyltläge 
vid E45. Planen syftar även till att pröva möjligheten för 
markanvändning genom handel där livsmedel endast är 
komplement till skrymmande handel, skrymmande handel 
är den huvudsakliga handeln. Avsikten är att möjliggöra 
för såväl verksamhet som sådan handelsverksamhet som 
inte konkurrerar med centrumhandeln. Lokaliseringen 
medför ett skyltläge vid E45, vilket innebär att särskild 
vikt bör läggas vid gestaltningsfrågor av området samt 
bebyggelsen.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan

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. 

Planbesked
Planuppdrag Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kra� Bygglov

Kungörelse Samråd Granskning Gransknings-
utlåtande

Laga kra�Samråds-
redogörelse

Antagande

Planbesked
Planuppdrag Samråd Laga kra�Samråds-

redogörelse
Antagande

Underrä�else

GranskningSamråd Antagande Laga kra�

Karta ovan redovisar planområdets ungefärliga belägenhet.
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2. TIDIGARE STÄLLNINGS
TAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsen har 2019-09-11 § 185 beslutat att ge 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att upprätta ett 
förslag till ny detaljplan för Fölet 1 och del av Åmåls-
Hannebol 1:1.

ÖVERSIKTSPLAN
Detaljplanens syfte bedöms endast delvis vara överens-
stämmande med översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen för Åmåls tätort och centrum. 

Översiktsplanen pekar ut del av planområdet som omfat-
tandes av gällande detaljplan. Rekommendationer kring 
näringsliv och service anger bl.a att nybyggnader ska pla-
ceras med hänsyn till landskapet, terrängen och omgivan-
de bebyggelse. Trafikangöring ska utformas så att trafiksä-
kerheten inte försämras. Den i översiktsplanen föreslagna 
nya sträckningen av E45 och förslag om planskild kors-
ning är inte längre aktuell.

I den fördjupade översiktsplanen för Åmåls centrum och 
tätort (2003) pekas planområdet ut för bostäder och som 
utvecklingsområde vid riksväg 45. Utvecklingsområdet är 
utformat för att kunna ta hänsyn till den då diskuterade 
nya sträckningen av E45 och att framtida markanvändning 
skulle studeras utifrån ett sådant genomförande.

DETALJPLANER
Del av planområdet är planlagt sedan tidigare med mark-
användning för bostadsändamål och garage, park/plante-
ring, gata eller torg, genom ”Förslag till ändring och utökning 
av stadsplan för Västra Åsen- Hanebol” (1980) och detaljplan 
för Västra Åsen (1985).

ÖVRIGA PROGRAM  
OCH POLICYS
Planområdet utgörs av ängs- och betesmark, men är inte 
utpekat för några särskilda naturvärden i kommunens na-
turvårdsprogram (2018). 

UNDERSÖKNING OM BETYDAN
DE MILJÖPÅVERKAN
Planen medför att mark som idag utgör planlagd bostads-
mark och jordbruksmark föreslås för verksamhetsända-
mål samt specificerad handelsanvändning. Marken utgörs 
till stor del av jordbruksmark. Enligt miljöbalkens grund-
läggande bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden (3 kap.) får brukningsvärd jordbruksmark 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. 

Planförslagets ianspråktagande av jordbruksmark bedöms 
kunna motiveras av att stor del av marken redan är plan-
lagd för annan användning samt att översiktsplanen och 
den fördjupade översiktsplanen för tätorten och centrum 
pekar ut området för annan markanvändning än jordbruks-
mark. Den jordbruksmark som berörs utgörs som tidigare 
beskrivits till största del av betes- och ängsmark och är ur 
arronderingssynpunkt inte direkt kopplat till någon annan 
större, sammanhängande jordbruksmark. Åmåls kom-
mun bedömer även att ett möjliggörande för etablering av 
verksamhet kan utgöra ett väsentligt samhällsintresse, då 
det är viktigt för att stärka det lokala näringslivet och den 
lokala arbetsmarknaden. Lokaliseringen längs E45 utgör 
ett viktigt marknadsläge. Att skapa möjlighet för ytterli-
gare verksamheter på åsyftad plats bedöms förenlig med 
den markanvändning som förekommer i anslutning till 
Bengtsforsrondellen idag genom Toveks lastbilar.

Ovan syns plankarta tillhörande ”Förslag till ändring och 
utökning av stadsplan för Västra Åsen-Hanebol”.

Ovan syns plankarta tillhörande ”Detaljplan för Västra 
Åsen”.
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Bedömningen är att ett ianspråktagande av marken, som 
till stor del redan är planlagd för annan markanvändning 
än pågående, enligt planförslag inte föranleder behov av 
kompensationsåtgärder. Allmänintresset i skapandet av 
verksamhetstomter bedöms starkt då läget vid E45 utgör 
ett skyltläge tillika god närhet till ett viktigt transportstråk. 

Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan, 
daterad 2019-10-10, bedöms inte föreslagen ändrad mark-
användning och genomförandet av detaljplanen medföra 
sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushåll-
ningen med mark, vatten eller andra resurser att det finns 
krav på att göra en strategisk miljöbedömning enligt PBL 
eller MB av planen. 

Följande frågor identiferades för behov av ytterligare ut-
redning eller fördjupning: 

• Geoteknik

• Naturvärde

• Risk-transport av farligt gods

• Dagvatten (ev. VA) och påverkan på MKN för vatten

• Buller

• Ev. Trafik

Undersökning om betydande miljöpåverkan har samråtts 
med länsstyrelsen den 8 november 2019. I yttrandet anges 
att länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att ge-
nomförande av planförslaget inte kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anger vidare i sitt ytt-
rande att en naturinventering eller utredning dock behöver 
tas fram i det fortsatta planarbetet. Fokus ska då ligga på 
eftersök av arter som är skyddade i artskyddsförordning-
en eller genom att göra en kvalificerad bedömning av om 
förutsättningarna för sådana förekomster finns på platsen. 
Om skyddade arter påträffas och det finns en avsevärd risk 
för att artens bevarandestatus försämras av ett genomför-
ande av planen, bör genomförandet anses innebära BMP.
Vidare lyfts råd inför fortsatt planarbete avseende naturin-
ventering, buller och ljusstörningar, kulturmiljö, hantering 
av risker samt dagvatten och MKN vatten.

ALTERNATIVSTUDIE
Inför samråd har två olika alternativ (se kartor på s.5) till 
markanvändning studerats i området utifrån de i under-
sökningen identifierade aspekter som krävt vidare utred-
ning. Dessa aspekter utgör naturvärde, risk-transport av 
farligt gods, dagvatten och påverkan på MKN för vatten, 
buller och trafik. (För geotekniska förutsättningar har ti-
digare genomförd undersökning använts som underlag.) 

Den sammantagna bedömningen innebär att alternativ 1 
medför en något större påverkan på naturvärden i områ-
det då en koncentration av naturvärdesarter har obseve-
rats inom det bälte med åkerholme som i alternativ 2 före-

slås som det södra naturområdet. (Naturvärdena beskrivs 
längre fram under rubriken ”Mark, vegetation och landskaps-
bild ”.) I alternativ 1 föreslås endast naturmark i den norra 
delen av planområdet. I övrigt bedöms alternativ 1 vara 
mer fördelaktigt, då alternativ 2 kräver att ledningspaket 
(VSD, el och tele) i Axvägen flyttas. Detta innebär kost-
nader för genomförande samt förlust i kostnader för den 
redan utbyggda infrastrukturen, alternativt att ledningarna 
ligger kvar i befintligt läge med begränsning i byggrätt i 
detta avsnitt. Vidare kräver en exploatering i området en 
fördröjningslösning för dagvatten och för alterntiv 2 ham-
nar denna lågpunkt med fördröjningsanläggning i ett läge 
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Karta ovan redovisar alternativ 1 i den förstudie av markan-
vändning som gjorts inför samråd.
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som kommer att ianspråkta relativt stor del av kvarters-
marken och påverka disponering av marken närmast E45.
Sammantaget har plan- och fastighetsenheten beslutat att 
arbeta vidare med alternativ 1, vilket utgör planförslaget.

3. AVVÄGNINGAR ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.FL.

MILJÖBALKEN (MB)
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;

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Att skapa möjlighet för ytterligare verksamheter på åsyf-
tad plats bedöms förenlig med den markanvändning som 
förekommer i anslutning till Bengtsforsrondellen idag 
genom Toveks lastbilar. Infrastruktur finns utbyggt i när-
området och en utbyggnad bedöms medföra ett mindre 
ingrepp än en nyetablering på annan plats. Planen innebär 
att mark som idag utgör jordbruksmark kommer att tas i 
anspråk för annan användning, dock är stor del av marken 
redan planlagd för annat ändamål. Lokaliseringsalternativ 
för avsedd exploatering diskuterades inför planarbetet (se 
undersökning om betydande miljöpåverkan) med utfallet 
att aktuellt område var mest lämpligt. Utifrån ovan be-
döms hänsyn ha tagits och marken vara lämplig för avsedd 
användning (se även nedan).

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark 
och vattenområden, främst riksintressen för naturvården, 
kulturmiljövården, eller friluftslivet som så långt som möj-
ligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada na-
tur- eller kulturmiljön.

Enligt miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hus-
hållning med mark- och vattenområden (3 kap.) får bruk-
ningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse el-
ler anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. Planförslagets 
ianspråktagande av jordbruksmark bedöms kunna moti-
veras av att stor del av marken redan är planlagd för annan 
användning samt att översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen för tätorten och centrum pekar ut områ-
det för annan markanvändning än jordbruksmark. Åmåls 
kommun bedömer även att ett möjliggörande för etable-
ring av verksamhet kan utgöra ett väsentligt samhällsin-

tresse, då det är viktigt för att stärka det lokala näringsli-
vet och den lokala arbetsmarknaden. Lokaliseringen längs 
E45 utgör ett viktigt marknadsläge. 

Att skapa möjlighet för ytterligare verksamheter på åsyf-
tad plats bedöms förenlig med den markanvändning som 
förekommer i anslutning till Bengtsforsrondellen idag 
genom Toveks lastbilar. Samtidigt kommer ett genomför-
ande innebära en påverkan på landskapsbilden.

Planområdet omfattar inga utpekade riksintresseområden 
enligt MB 3 kap.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för 
vissa områden 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i lan-
det” 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 påtag-
ligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestäm-
melserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av be-
fintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Planområdet omfattar inga utpekade områden enligt MB 
4 kap.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att 
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläpp-
skällor från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan 
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av 
ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskri-
vas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna syftar till att 
skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskil-
da normer för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 

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

• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

MKN för utomhusluft
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i 
utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldiox-
id, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i 
utomhusluft.

Planområdet utgörs idag av öppen mark. Området be-
döms ha god luftgenomströmning. då det är beläget i ett 
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ur landskapsrumsperspektiv relativt välventilerat läge med 
hänsyn till den förhärskande vindriktningen (sydväst) vil-
ket leder till en stor utspädningseffekt för intilliggande 
bebyggelse och stadsstruktur. Avsedd exploatering be-
döms inte medföra sådan användning att föroreningar i 
utomhusluft sker. Då planförslaget föreslås medge mark-
användningen verksamheter- vilket innebär verksamheter 
som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstör-
ningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras- be-
döms inte påverkan på föroreningar i utomhusluft ske till 
följd av ett plangenomförande.

MKN för vattenförekomster
Recipient för dagvatten är närliggande bäck med anslut-
ning till Åmålsån - Nedre Kalven till mynningen i Vänern. 

Åmålsån- Åmålsån har bedömts uppnå måttlig ekologisk 
status. Vattenförekomsten klassning beror till stor del på 
fysisk påverkan som orsakats av människan. Dammar och 
andra hinder som har skapats kan hindra fiskar och andra 
vattenlevande djur att vandra i vattensystemet. På grund 
av strandskoning och uppodlad mark kan djur och växter 
sakna naturliga livsmiljöer i strandzonen. Problemet kan 
åtgärdas med att vattendraget eller sjön återställs i ett mer 
naturligt tillstånd. 

Åmålsån uppnår inte god kemisk status med hänsyn till 
kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt brome-
rade difenyletrar (PBDE)- en industrikemikalie (används 
främst i flamskyddsmedel) som sprids till miljön via läck-
age från varor och avfallsupplag samt atmosfäriskt ned-
fall från långväga lufttransporter. Gränsvärdet för PBDE 
i fisk förmodas överskridas i alla ytvatten. Gränsvärdet 
för kvicksilver överskrids i alla Sveriges undersökta ytvat-
tenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Utsläpp 
av kvicksilver har under lång tid skett i både Sverige och 
utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och 
storskalig atmosfärisk deposition.

Kvalitetskravet har satts till att uppnå god ekologisk status 
2021, samt god kemisk ytvattenstatus. 

Vänern-Åmålsviken. Åmålsvikens ekologiska status är 
klassad till måttlig. Fisk är utslagsgivande för bedömning-
en. Detta då Vänern regleras på ett sätt som är negativt för 
växter och djur inklusive fiskbestånden. Vattenförekom-
sten saknar naturliga vattenståndsvariationer och strand-
miljöer som är beroende av perioder av högvatten/låg-
vatten växer igen. Fiskar och andra vattenlevande djur kan 
dessutom inte vandra naturligt till de flesta av de större 
vattendragen till Vänern och i utloppet Göta älv. Dam-
mar hindrar fiskar att vandra till tillflöden och Göta älv 
för lek, uppväxt och födosök. Vattenförekomsten har bra 
vattenkvalitet vilket bedömningen av påväxt-kiselalger och 
näringsämnen visar.

Åmålsviken uppnår ej god kemisk status. Bedömningen 

av kemisk status i Åmålsviken har gjorts genom extrapole-
ring av mätningar. Precis som beskrivs för Åmålsån finns 
även i Åmålsviken problem med höga halter kvicksilver 
och PBDE. Dessa omfattas av undantag genom mindre 
stränga krav. Gränsvärdet för den industriella förorening-
en antracen överskrids i bottensediment. Påverkansbilden 
är komplex och det är oklart vilka åtgärder som är möjliga 
och mest kostnadseffektiva för att nå god kemiska status. 
Ett tidsundantag har därför fastställts till 2021.

Påverkanskällor till miljöproblemen bedöms vara föro-
renade områden, signifikanta punktkällor, urban mark-
användning, transport och infrastrukur och atmosfärisk 
deposition.

Risk bedöms finnas för att inte ekologisk eller kemisk po-
tential uppnås till 2021. 

Planförslagets påverkan på recipient och status i förhål-
lande till miljökvalitetsnormer för vatten har bedömts ge-
nom föroreningsberäkningar i samband med dagvattenut-
redning. Resultatet visar att det vid ett plangenomförande 
går att uppnå en föroreningsbelastningsom likställd med 
dagens nivå och att planen är förenlig med kravet att status 
för MKN inte får försämras. Detta beskrivs mer ingående 
under kapitlet Teknisk försörjning. 

MKN	för	fisk-	och	musselvatten
Vänern omfattas av förordningen (2001:554) för miljö-
kvalitetsnormer för fisk- och musselvatten för att skydda 
fiskvatten i landet. 

Med samma motivering som för påverkan på MKN för 
vattenförekomster bedöms inte MKN för fisk- och mus-
selvatten påverkas av planförslaget.

MKN för omgivningsbuller
MKN för omgivningsbuller, såsom de i dag är formu-
lerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga 
och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än 
100 000 invånare.

Planområdet bedöms inte vara utsatt för eller ge upphov till 
bullerstörning som påverkar MKN för omgivningsbuller.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, 
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m.m. 
En bäck löper väster om planområdet. Enligt det kommu-
nala planeringsunderlaget omfattas inte bäcken av strand-
skydd. Åmålsån omfattas av 100 meters strandskydd. Pla-
nområdet är beläget utanför detta område.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
Åmålsån som är recipient för dagvatten omfattas av sköt-
sel- och skyddsområde för flodkräfta. Flodkräftan är en 
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art som är upptagen i bilaga 5 till Art- och habitatsdirekti-
vet. Det innebär att den kan bli föremål för särskilda för-
valtningsåtgärder. EU:S Art- och habitatdirektiv är imple-
menterat i miljöbalken. Planförslaget bedöms inte komma 
att påverka skötselområdet.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Planområdet är beläget väster om E45 och utgörs till stör-
re delen av jordbruksmark. Området uppfattas delvis från 
E45 som odlingslandskap insprängd mellan verksamhets-
område och bostadsområde.

Söder om Axvägen består området av öppen betesmark 
med inslag av block och sten samt blöta partier. Norr om 
Axvägen består ytan av relativt homogen åkermark. I den 
nordvästra delen av planområdet förekommer ett samlat 
trädparti av framförallt tall. I området finns även inslag av 
björk, asp, sälg och rönn. Betesmarken har arrenderats ut 
säsongsvis för bete av nötdjur.

Mot väg E45 finns en bullervall där enstaka gran, björk 
och sälg växer varvat med gräsmarksytor i ett igenväx-
ningsskede. Bullervallen är olika påtaglig beroende på 
marknivån inom området. i det norra avsnittet är inte ni-

våskillnaden mellan vall och planområdet kännbar.

Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventering har gjorts (Calluna, 2019) på de-
taljnivå som underlag för detaljplanen. Fältarbetet genom-
fördes under oktober månad (sent på året, ingen blom-
ning) och har gett ett preliminärt resulatat.

I utredningen bedömdes två olika alternativ till markan-
vändning i området (alternativ 1 och 2) där samrådsförsla-
get utgör vad som refereras till som alternativ 1.

Vid inventeringen avgränsades totalt fyra naturvärdesob-
jekt varav ett med ett högt naturvärde (klass 2) och tre 
objekt med ett visst naturvärde (klass 4). 

Betesmark bedömdes inneha ett högt naturvärde (klass 2) 
med anledning av höga naturvärden som är kopplade till 
en kontinuitet av bete, vilket har resulterat i en närings-
fattig jord, förekomst av block och berghäll samt andra 
naturliga inslag som rosenbuskar och enbuskar. Dessa 
biotopkvaliteter gör att det finns livsmiljöer för många na-
turvårdsarter som exempelvis ängsvädd, ängshavre, bock-
rot och prästkrage. Enligt den preliminära bedömningen 
uppnår delar av ytan Natura 2000-naturtypen ”Silikatgräs-
marker 6270” vilket är en hotad naturtyp och värd att be-
vara intakt. 

Ytor med ett visst naturvärde (klass 4) består av tallskog 
med inslag av björk, rönn och asp. Här finns enstaka fö-
rekomster av död ved och ett bohål i asp. Ett dike i den 
södra delen av området klassas med visst naturvärde (klass 
4). Diket och en åkerholme inom området omfattas av det 

generella biotopskyddet.

Ytan norr om Axvägen 
bedöms ha låga natur-
värden eftersom ytan är 
näringspåverkad och ho-
mogen. Den innehåller 
heller inga värdehöjande 
element som exempelvis 
block och sten eller träd 
och hyser inga natur-
vårdsarter och påverkan 
blir därför mycket liten 
inom denna yta. 

Under Callunas invente-
ring noterades elva na-
turvårdsarter, däribland 
ängsvädd, ängshavre, 
bockrot och prästkrage 
vilka alla är hävdgynna-
de arter och signalarter 
i ängs- och betesmarker. 
Spillkråka (skyddad art 
enligt Artskyddsförord-

Bilden ovan visar inventeringsområde med resultatet från Callunas natuvärdesinventering 2019.  
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ning signalarter) observerades vid Callunas fältbesök. 
Blomsterlupin (som är en invasiv art) påträffades i den 
östra delen mot E45.  

Sju naturvårdsarter har sedan tidigare rapporterats på Art-
portalen och bedöms kunna ha livsmiljöer i området, av 
dessa utgör gulsparv, trana, tofsvipa, stare och trädpiplär-
ka skyddade arter enligt Artskyddsförordningens signalar-
ter: Spillkråka och trädpiplärka är knutna till skogsmiljöer 
medan resterande är knutna till öppen mark.

Calluna rekommenderar att särskild hänsyn tas till betes-
marken som bör lämnas orörd medan ytan i norr har låga 
naturvärden och lämpar sig bättre för en exploatering. Be-
dömningen är att naturvärden och arter kommer påverkas 
negativt i båda fallen men att alternativ 2 (se karta s.5) 
ändå är bättre än alternativ 1 (planförslaget).Vid en ex-
ploatering på de platser som blomsterlupin noterats bör 
jorden tas hand om och inte placeras på olämpliga platser 
så att arten sprider sig ytterligare.

Planförslag

Planen föreslår naturmark (NATUR) i den norra delen av 
planområdet som en barriär mellan verksamhetsområdet 
och bostadsområdet norrut. Här föreslås även möjlighet 
att ordna yta för dagvattenfördröjning. Naturvärdesobjekt 
3 (Calluna 2019) omfattas av föreslagen naturmark. Likaså 
föreslås en yta för naturmark (NATUR) i den sydvästra 
delen av planområdet i syfte att fungera som yta för för-
dröjning av davgatten. Bestämmelse föreslås för att reglera 
detta, med lydelsen att marken ska anordnas med fördröj-
ningsanläggning för dagvatten. Fördröjningsanläggning 
ska utformas som torrdamm och biofilter eller motsva-
rande för att uppnå erforderlig rening (fördröjning). För 
att säkra viss infiltrationsmöjlighet i marken föreslås be-
stämmelse om  att max 75% av markytan inom fastighet 
får hårdgöras, minst 25% av markytan inom fastighet ska 
vara genomsläpplig för dagvatten (n1).

Område som har bedömts inneha högt naturvärde (Cal-
luna 2019) föreslås för kvartersmark för verksamhet (Z) 
samt specificerad handelsanvändning (H1). Att detta om-
råde i genomförd naturvärdesinventering pekas ut som 
naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) ifrågasätts av Åmåls 
kommun. En sådan klassning ska vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla den biologiska mångfalden på regional 
eller nationell nivå. Området inte är utpekat i Ängs- och be-
tesmarksinventeringen, Ängs- och hagmarksinventeringen 
eller som värdefullt odlingslandskap, och har därmed inte 
bedömts utgöra regionalt värdefullt odlingslandskap vid 
någon av ovanstående kartläggningar.. Inte heller har man 
gjort den bedömningen i kommunens naturvårdsprogram 
(2018) där området inte ens pekas ut som påtagligt natur-
värde/klass 3.

Utöver ovan bedöms förekomsten av silikatgräsmark i 
denna del av landet inte vara unikt. Det råder även en stor 

osäkerhetsfaktor i de sedan tidigare åsyftade inrapporte-
rade fynden till Artportalen som pekas ut i naturvärdes-
inventeringen. Tidsperioden för dessa observationer samt 
huruvida dessa har styrkts genom proffessionell bedöm-
ning bedöms ge en oklarhet i tyngden i dessa utpekanden. 

Av de av Calluna noterade naturvårdsarterna är spillkrå-
kan skyddad art enligt Artskyddsförordningen. Denna är 
knuten till skogsmiljö och har ett omfattande revirsområ-
de. Endast en mycket begränsad del av planområdet (som 
totalt utgör ca 5ha) utgör idag ett samlat trädparti övrigt är 
öppen mark, vilket inte är att betrakta som artens livsmil-
jö. Artens bevarandestatus bedöms därmed inte komma 
att påverkas vid ett plangenomförande. Sammantaget be-
döms ingen skyddad nautrvärdesart komma att omfattas 
av avsevärd risk för att artens bevarandestatus försämras 
av ett genomförande av planen.

Det dike som har identifierats i NVI föreslås omfattas av 
naturmark (NATUR) samt kvartersmark med markreser-
vat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) då så-
dana löper längs diket. Marken kommer därmed inte att 
kunna bebyggas.

Åkerholme omfattas av generellt biotopskydd enligt mil-
jöbalkens 7 kap. och för att göra åtgärder på sådant na-
turvärde krävs dispens. Enligt 7 kap. 11§ andra stycket får 
dispens från biotopskyddsbestämmelserna meddelas i det 
enskilda fallet om det finns särskilda skäl. Naturvårdsver-
ket har tagit fram en vägledning om tillämpningen av just 
7 kap. 11§ MB. Här anges exempel på sådant som efter 
avvägning kan utgöra särskilda skäl för dispens i det en-
skilda fallet. Det är avvägningen i det enskilda fallet mellan 
skadans betydelse och tyngden i skälet för att vidta den 
åtgärd som orsakar skada som avgör om dispens kan med-
ges eller ej. Vid avvägningen ska också hänsyn tas till om 
det finns andra lämpliga alternativ som inte innebär skada 
på den skyddade biotopen. 

För planen avses ny verksamhetsmark skapas i nära anslut-
ning och med skyltläge till E45. I Åmål finns ett efterfrågat 
behov av denna tomtmark och denna lokalisering utgör 
ett viktigt marknadsläge. Ytterligare verksamhetsytor i ett 
skyltläge vid E45 bedöms vara av stor vikt för att stärka 
det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden 
och planförslaget bedöms utgöra en exploatering av stort 
allmänt intresset, vilket kan bedömas utgöra ett särskilt 
skäl för att medge dispens i det enskilda fallet enligt Na-
turvårdsverkets vägledning.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består området till stor del av 
lera-silt samt ett parti i nordvästra delen där markförut-
sättningarna pekas ut för berg överlagrat av morän.

I planbeskrivningen tillhörande stadsplan för Västra Åsen-
Hanebol (1980) anges att i samband med dispositionsar-
betet har en geoteknisk utredning utförts (1977-08-31) av 
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Hoffmans geotekniska AB. Enligt utredningen ingår delar 
av kvarteret för flerfamiljshus i en zon där tyngre bebyg-
gelse sannolikt måste stödpålas. För övrig planerad bebyg-
gelse kan grundläggning ske direkt på leran utan särskild 
grundförstärkning. Åsyftat område är svartstreckat i karta 
på s.10.

I planbeskrivningen till gällande plan för Västra Åsen 
(1985) beskrivs grundförhållandena genom översiktliga 
geotekniska undersökningar att området utgörs av fasta 
jordlager med ringa mäktighet (4 á 5 meter) av främst lera 

och silt av torrskorpekaraktär vilande på morän och berg. 
Berg i dagen förekommer flerstädes. Åsyftat område är li-
lastreckat i karta på s.10.

Geoteknisk undersökning

2007 genomförde Sweco VBB en geoteknisk undersök-
ning för detta område avseende grundläggning-projekte-
ringsunderlag för ny bilhall (Åmål. Del av Hannes-Hannebol 
1:4, Ny bilhall). Området som avses är beläget sydost om 
planområdet där verksamheten Toveks bilar är beläget. Un-
dersökningen syftade till att i stort klarlägga jordförhållan-
dena inom aktuell byggnadsyta och är upprättad som ett 
projekteringsunderlag. Området pekas precis som större 
delen av planområdet ut i SGU:s jordartskarta som lera-
silt. Med hänsyn till områdets belägenhet och omfattning 
föreslås de geotekniska förutsättningarna på en övergri-
pande plannivå vara snarlika.

Den geotekniska undersökningen utfördes med borr-
bandvagn och totalsondering i 10 punkter. Resultatet re-
dogörs för nedan.

Jordlagerförhållanden

Jorden utgörs enligt utförd undersökning under c:a 0,2 a 
0,3 m vege tationsskikt av överst c:a 0,5 till 1,5 m siltig torr-
skorpelera. Detta skikt underlagras inom del av aktuell yta 
av lös lera på friktionsjord och inom andra delar direkt av 
friktionsjord. Lös lera återfinns inom planerad byggnads 
södra del och dess mäk tighet är uppmätt till som mest c:a 
2 m. Lerans sättnings- och hållfasthetsegenskaper är inom 
ramen för detta uppdrag ej bestämt. I närliggande område 
har den lösa lerans odränerade skjuvhållfasthet tidigare 
bestämts till c:a 20 a 30 kPa som lägst. I tidigare utredning 
har även lerans vattenkvot och konflytgräns be stämts till 
mellan c:a 30 a 40 %. Dessa värden är relativt låga och 
det bedöms att den lösa leran i området är något över-
konsoliderad. Leran underlagras av fast till mycket fast 
friktionsjord. 

Friktionsjorden utgörs enligt utförd provtagning av grusig 
sandig morän. Moränen underlagras av berg. Djup till ex-
akta bergnivåer har ej bestämts. 

De utförda sonderingarna har avslutats i den fasta frik-
tionsjorden och eller mot berg på djup mellan c:a 1,3 m 
och 5,3 m under markytan. Stopp vid sondering har skett 
mot sten, block eller mot berg. Berg i dagen återfinns ca 15 
m nordväst om planerad byggnads nor ra fasad. 

Sedimentjorden inom området är på grund av sitt siltinne-
håll mycket flytbenägen vid vattenmättnad och mekanisk 
påverkan. Vidare är jord med siltinnehåll mycket tjälfarlig.

Grundvattenförhållanden

Fri vattenyta har i provtagningshål noterats vid un-
dersökningstillfället på mellan c:a 0,6 m till 2,0 
m djup under befintlig markyta. Grundvattenni-
vån i området skall förväntas variera med årstid och  

Karta ovan visar borrpunkter i samband med geoteknisk 
undersökning för Del av Åmåls-Hanebol 1:4, ny bilhall, 
SWECO VBB 2007.

Karta ovan visar bakgrundskarta från SGU:s jordartskarta 
1:25 000-1:100 000 som visar område för lera-silt gul-
markerat och område för berg överlagrat av morän genom 
rödmarkering med grå prickar. Områden där geotekniska 
utredningar gjorts i samband med planarbete och projekte-
ring har markerats med svart- och lilastreckad linje.

 

Om kartan  
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1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
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genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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nederbördsförhållanden.

Stabilitet

Områdets totalstabilitet är tillfredställande och bedöms 
inte påverkas av planerad byggnation. 

I beaktan av lokal markstabilitet bedöms att vid arbeten 
med öppen schakt kan erosions-och flytjordsproblem 
uppstå. Lokala permanenta uppfyllningar för markjuste-
ring skall ej ske eller projekteras till högre nivå än 2 m. 
I annat fall skall stabiliteten först beräknas och värderas.

Sättningar

Förekommande lera bedöms vara något överkonsoliderad. 
Det bety der att jorden kan påföras en viss last innan större 
sättningar utbildas. Med nuvarande underlag bedöms att 
jorden är överkonsoliderad med c:a 20 kPa.

Grundläggning

Jordförhållandena och marknivåerna inom byggnadsytan 
varierar. Detta betyder att olika förutsättningar för grund-
läggning föreligger. Val av grundläggning beror bl.a. på val 
av färdig golvnivå samt brukarkravet gällande eventuella 
sättningar.

(Grundläggning av planerad byggnads bärande stomme 
kan ske ytligt med hel styv bottenplatta i fast ostörd jord 
eller på packat krossmate rial. Grundplatta/-or skall ges 
sådan styvhet att grundtrycken kan an tas i stort bli jämnt 
fördelade under grundplattans undersida. Till följd av 
olika jordförhållanden bör plattan ges ett antal lämpligt 
placerade dilatationsfogar.)

Inom ytor med förekomst av lös lera med mäktig-
het > 1 m gäller att den dimensionerande nettospän-
ningsökningen i nivå med lerlagrets överkant ej bör 
överstiga 20 kPa vid långtidslast. I annat fall finns  
risken för uppkomst av större sättningar. I nettospän-
ningsökning räk nas last från fyllning och last från byggnad. 

Eventuellt kan det krävas pålning / plintar till berg för 
plattor under ensta ka höga punktlaster för ett helt sätt-
ningsfritt utförande. 

All grundläggning skall ske frostfritt och väldränerat.

Schakt- och markarbeten

Schakt-och markarbeten skall bedrivas med hänsyn till ak-
tuell jordart och rådande grundvattenyta.

För mer ingående beskrivning se den fullständiga geotek-
niska undersökningen.

Planförslag 

Med hänvisning till genomförda geotekniska undersök-
ningar i närområdet med utpekade likartade markförut-
sättningar på övergripande plannivå, bedöms hänvisning 

till dessa medföra att inga hinder för byggnation förelig-
ger. Som anges kan det eventuellt krävas pålning / plintar 
till berg för plattor under ensta ka höga punktlaster för ett 
helt sättningsfritt utförande. I samband med projektering 
av ny bebyggelse och marknivå inom planområdet bör en 
detaljerad geoteknisk undersökning göras för att fastställa 
markens egenskaper mer ingående i relation till placering, 
val av grundläggning och byggnadslast.

Förorenad mark
Planområdet utgör jordbruksmark och har inte varit be-
byggt tidigare. 

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

Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalrisk-
område vad avser radon. För mark som klassas som nor-
malriskområde för radon gäller generellt att man inte kan 
utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Därför före-
skrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning 
ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att byggnads-
delar 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 gol-
vet för genomföringar etc. Åtgärder för att klara tillåten 
radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av 
nybyggnationen. 

Planförslag 
Markradonundersökning ska göras av byggherren i sam-
band med bygglovsprövning om inte byggnation sker i 
radonsäkert utförande.

Fornlämningar och kulturminnen 
Sydväst om planområdet finns en lämning utpekad som 
bytomt/gårdstomt. Lämningen är ej bekräftad i fält/anti-
kvarisk bedömd. Platsen är belägen utanför planområdet 
inom gårdsbildning. Gården utgör bostad idag. Gården 
Västra Åsen utgör pendang till gården Östra Åsen på 
den östra sidan av E45. Ägorna genomgick laga skifte år 
1854. Planområdet utgjorde då inägor/åkermark till Väs-
tra Åsen.

Strax nordost om planområdet inom yta som idag utgör 
bullervall mot E45 finns utpekad fyndplats för redskap 
med datering till yngre stenåldern .

I länsstyrelsens yttrande på undersökning om bety-
dande miljöpåverkan tillhörande planen påtalades att 
det ur kulturmiljösynpunkt finns behov av att för-
bättra kunskapsläget genom en arkeologisk utred-
ning. Länsstyrelsen bedömer det som sannolikt att 
planområdet rymmer okända fornlämning under mark, av 
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typen förhistorisk boplats och/eller agrar bebyggelse från 
historisk tid.

Planförslag 
Planförslaget bedöms inte påverka gårdsbildningen/mar-
kerat område för fornlämning för gården Västra åsen eller 

punktobjekt som pekar ut fyndplats i bullervallen vid E45. 

Stor del av planområdet är redan planlagt för primärt bo-
stadsändamål, vilket innebär att byggnation av området 
medges för den användningen. Alla fornlämningar, såväl 
kända som okända, är skyddade enligt kulturminneslagen. 
Skulle fornlämningar eller misstänka fornlämningar påträf-
fas i samband med exploatering eller andra arbeten skall 
kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. I 
det skedet kommer en utredning att genomföras. Frågan 
är därmed bevakad i ett senare genomförandeskede.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Inom planområdet finns ingen bebyggelse idag. Norrut 
återfinns bostadsområdet Västra Åsen med enplans vil-
labebyggelse från 1980/90- tal. Sydväst om planområdet 
finns bostadsgård från 1800-talet med huvudbyggnad i 
två våningar, gulmålad träpanel och tegelpannor. Söder 
om Bengtsforsvägen är en handfull bostadshus belägna. 
Sydost om planområdet återfinns verksamhetslokalen för 
Toveks lastbilar.

Planförslag 
Planen föreslår markanvändning för verksamhet (Z) och 
handel där livsmedel endast är komplement till skrym-
mande handel, skrymmande handel är den huvudsakliga 
handeln (H1). Marken får bebyggas med högst 50% bygg-
nadsarea (BYA) av fastighetsarean inom planområdet (e1). 
Planförslaget skapar möjlighet att uppföra ny bebyggelse 
med en högsta byggnadshöjd på 8 meter (<8>). Utöver 
det möjliggörs även i samma bestämmelse för reklam-
skylt/pylon till en maximal höjd om 12 meter. Exploa-
teringsgraden bedöms lämplig utifrån bedömning av be-
fintlig närliggande bebyggelses skala och höjdförhållanden 
(villabebyggelsen i norr och gård samt verksamhet i sö-
der). Syftet med en reklamskylt är att upplevas på längre 
avstånd varvid högre höjd föreslås tillåtas för ett sådant 
byggnadsverk.

Då planområdet innehar skyltläge mot E45 kommer 
planförslaget påverka stadsbilden från vägområdena. E45 
utgör ett viktigt stråk genom Åmål. Med anledning av 
områdets påverkan på upplevelsen av området från tra-
fikanter på E45 har gestaltningsbestämmelser föreslagits 
som anger att byggnadsvolymer ska utformas med hu-
vudfasaden och/eller entré mot E45 (f1) samt att lagertält 
eller annan komplementbyggnad av temporär karaktär ej 
får placeras öster om huvudbyggnad mot E45, om sådan 
byggnad uppförs ska den ges en indragen placering mot 
väster, bakom huvudbyggnad (p1).

Offentlig	och	kommersiell	service
Åmål centrum är beläget ca 1,7 km sydost om planområ-
det. Där återfinns såväl offentlig som kommersiell service 
däribland vårdcentral, livsmedelsbutiker och handel.

2015 gjordes en analys av handeln i Åmål (HUI Research) 

• Försäljningsindex över 100 innebär ett inflöde av köpkraft (i
nettoeffekt) samtidigt som försäljningsindex under 100 innebär
ett utflöde av köpkraft.

• Åmål har försäljningsindex 105 i dagligvaruhandeln, vilket 
innebär att handeln i stort sett omsätter lite mer än vad som 
finns köpkraft (invånare) för. Om Åmål jämförs med kommuner i 
kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region (index 92) 
framstår dagligvaruhandeln som förhållandevis stark.

• Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln i Åmål ligger på 69, 
vilket innebär att  det finns ett visst utflöde till andra kommuner. 
Index är emellertid högre än för övriga kommuner i 
kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region (index 66). 
Index i Åmål har minskat något under de senaste fem åren; från 
index 75 år 2009.

• Försäljningsindex för sällanköpsvaror i Åmål varierar emellertid 
mellan olika delbranscher, vilket visas på nästa sida. 

4. Analys av marknaden från utbudssidan
Försäljningsindex 2014

21

Källa: HUI, Handeln i Sverige.

Dagligvaror

Sällanköpsvaror

Tabeller ovan visar försäljningsindex för år 2014, HUI 2015. 

Bilden ovan visar villabebyggelse inom Västra Åsen,  norr 
om planområdet. I fonden löper gång- och cykelväg. Vy från 
sydost.

Bilden ovan visar en ladugårdsbyggnad väster om planområ-
det. Vy från nordväst.

Bilden ovan visar verksamheten Toveks lastbilar som är 
belägen sydost om planområdet. Vy från väster.
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. I denna redovisas att marknadsområdet för Åmål utgörs 
av Åmåls kommun samt kommunerna Säffle, Mellerud, 
Bengtsfors och Karlstad, där Karlstad utgör den starkaste 
konkurrenten avseende sällanköpshandel. Upptagnings-
området för Åmål är dock mindre och för dagligvaru-
handeln uppgår den i huvudsak till Åmåls kommun. För 
sällanköp tillkommer ett sekundärt upptagningsområde 
där delar av kringliggande kommuner ingår. Bedömning 
är att köpkraftstillväxten i Åmål är svag och potentialen 
för dagligvaruhandel i Åmål inte ligger i ökad köpkraft 
utan i bättre konkurrens kring befintlig köpkraft. Till år 
2020 förväntades ingen förändring ske i köpkraft för dag-
ligvaror i Åmål. Bedömningen räknar in befolkningsut-
vecklingen som vid tiden för undersökningen förväntades 
minska från 2014 års befolkning på 12309 personer till 
12138 personer till år 2020. 2018 uppmättes dock 12720 
personer i kommunen vilket innebär att befolkningen har 
ökat, vilket även borde ha viss påverkan på köpkraften.

Köpkraftstillväxten är starkare hos sällanköpshandeln och 
där var bedömningen att den förväntades öka till år 2020.
Köpkraftstillväxten i Åmål och de kommuner i omlandet 
som Åmål kan locka kunder från är dock låg. Handelns 
potential ligger därför  huvudsakligen i att få fler att hand-
la på hemmaplan. Åmåls försäljningsindex för sällanköps-
varuhandel som 2014 låg på 69 vilket betyder att det då 
fanns ett visst utflöde till andra kommuner. För dagligva-
ruhandeln låg siffran på 105 vilket betyder att det skedde 
ett visst inflöde av handel och att kommnens dagligvaru-
handel framstår som förhållandevis stark. 

Dagligvaruhandeln och sällanköpshandel är i huvudsak 
koncentrerad till Åmål centrum

HUI bedömer att etableringsutrymmet för ny handel i 
Åmål är litet, och att eventuell utbyggnad av handeln där-

punktobjekt som pekar ut fyndplats i bullervallen vid E45. 

Stor del av planområdet är redan planlagt för primärt bo-
stadsändamål, vilket innebär att byggnation av området 
medges för den användningen. Alla fornlämningar, såväl 
kända som okända, är skyddade enligt kulturminneslagen. 
Skulle fornlämningar eller misstänka fornlämningar påträf-
fas i samband med exploatering eller andra arbeten skall 
kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. I 
det skedet kommer en utredning att genomföras. Frågan 
är därmed bevakad i ett senare genomförandeskede.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Inom planområdet finns ingen bebyggelse idag. Norrut 
återfinns bostadsområdet Västra Åsen med enplans vil-
labebyggelse från 1980/90- tal. Sydväst om planområdet 
finns bostadsgård från 1800-talet med huvudbyggnad i 
två våningar, gulmålad träpanel och tegelpannor. Söder 
om Bengtsforsvägen är en handfull bostadshus belägna. 
Sydost om planområdet återfinns verksamhetslokalen för 
Toveks lastbilar.

Planförslag 
Planen föreslår markanvändning för verksamhet (Z) och 
handel där livsmedel endast är komplement till skrym-
mande handel, skrymmande handel är den huvudsakliga 
handeln (H1). Marken får bebyggas med högst 50% bygg-
nadsarea (BYA) av fastighetsarean inom planområdet (e1). 
Planförslaget skapar möjlighet att uppföra ny bebyggelse 
med en högsta byggnadshöjd på 8 meter (<8>). Utöver 
det möjliggörs även i samma bestämmelse för reklam-
skylt/pylon till en maximal höjd om 12 meter. Exploa-
teringsgraden bedöms lämplig utifrån bedömning av be-
fintlig närliggande bebyggelses skala och höjdförhållanden 
(villabebyggelsen i norr och gård samt verksamhet i sö-
der). Syftet med en reklamskylt är att upplevas på längre 
avstånd varvid högre höjd föreslås tillåtas för ett sådant 
byggnadsverk.

Då planområdet innehar skyltläge mot E45 kommer 
planförslaget påverka stadsbilden från vägområdena. E45 
utgör ett viktigt stråk genom Åmål. Med anledning av 
områdets påverkan på upplevelsen av området från tra-
fikanter på E45 har gestaltningsbestämmelser föreslagits 
som anger att byggnadsvolymer ska utformas med hu-
vudfasaden och/eller entré mot E45 (f1) samt att lagertält 
eller annan komplementbyggnad av temporär karaktär ej 
får placeras öster om huvudbyggnad mot E45, om sådan 
byggnad uppförs ska den ges en indragen placering mot 
väster, bakom huvudbyggnad (p1).

Offentlig	och	kommersiell	service
Åmål centrum är beläget ca 1,7 km sydost om planområ-
det. Där återfinns såväl offentlig som kommersiell service 
däribland vårdcentral, livsmedelsbutiker och handel.

2015 gjordes en analys av handeln i Åmål (HUI Research) 

• Försäljningsindex över 100 innebär ett inflöde av köpkraft (i
nettoeffekt) samtidigt som försäljningsindex under 100 innebär
ett utflöde av köpkraft.

• Åmål har försäljningsindex 105 i dagligvaruhandeln, vilket 
innebär att handeln i stort sett omsätter lite mer än vad som 
finns köpkraft (invånare) för. Om Åmål jämförs med kommuner i 
kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region (index 92) 
framstår dagligvaruhandeln som förhållandevis stark.

• Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln i Åmål ligger på 69, 
vilket innebär att  det finns ett visst utflöde till andra kommuner. 
Index är emellertid högre än för övriga kommuner i 
kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region (index 66). 
Index i Åmål har minskat något under de senaste fem åren; från 
index 75 år 2009.

• Försäljningsindex för sällanköpsvaror i Åmål varierar emellertid 
mellan olika delbranscher, vilket visas på nästa sida. 

4. Analys av marknaden från utbudssidan
Försäljningsindex 2014
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Källa: HUI, Handeln i Sverige.

Dagligvaror

Sällanköpsvaror

Tabeller ovan visar försäljningsindex för år 2014, HUI 2015. 

med framstår som tveksam. De segment som framstår 
som mest utvecklingsbara är beklädnadshandeln samt 
sport & fritidshandeln. Nya etableringar av dagligvaruhan-
del riskerar att slå negativt mot befintliga enheter.

Åmåls kommun har gjort ett ställningstagande att inte 
låta medge centrumkonkurrerande handel i externa lägen.  
Detta har varit en politisk viljeriktning under en längre tid 
som har gett en inriktning för den fysiska planeringen i 
kommunen.

Planförslag 

Utifrån den marknadsanalys kopplat till handel i Åmål 
som gjordes 2015 visas ett tveksamt behov av att skapa 
ytterligare handelsytor. Trots detta bedömer kommunen 
att aktuellt läge vid E45 är marknadsmässigt starkt då ex-
ponering mot trafik i såväl söder- som norrgående riktning 
kan ges. En aspekt som inte berörs i åsyftad handelsanalys. 
I samband med att området planläggs för verksamheter 
föreslås därmed användningen breddas till att även medge 
handel. Kommunens politiska viljeriktning att inte medge 
extern handel som kan påverka centrumhandeln innebär 
att handelsanvändning inom planområdet behöver precie-
ras. Detta föreslås göras efter den typ av handelsanvänd-
ning som bedöms fungera i föreslaget läge utan att det 
påverkar handel i centrum. Exempel på sådan handel är 
bilhandel eller lågprishandel, dvs. handelsanvändning vars 
kundkrets i stort är kopplat till trafikerade stråk (i detta fall 
E45) och som inte etablerar sig i ett centralt läge.

Då handelsutredningen visade på ett index på 69 med ett 
utflöde till andra kommuner, kan det tolkas finnas ett ut-
rymme för sällanköp i Åmål.

Planen föreslår därmed specificerad handelsanvändning 
som inte konkurrerar med centrumhandeln. Handel med 
skrymmande varor ingår i användingen verksamheter (Z), 
utöver det föreslås användningen handel med skrymman-
de varor och handel där livsmedel endast är komplement 
till skrymmande handel, skrymmande handel är den hu-
vudsakliga handeln (H1). På så vis möjliggörs inte daglig-
varuhandel  såsom renodlade livsmedelsbutiker. Inte hel-
ler all form av sällanköp kan etableras utan endast handel 
med huvudsaklig skrymmande handel medges. Utöver vad 
som kan regleras via PBL (som syftar till att undvika kon-
kurrenshämmande bestämmelser gällande handelsetable-
ringar) så finns möjlighet att styra typ av handelsetablering 
via exploateringsavtal.

Tillgänglighet
Planområdet är relativt flackt men bedöms inte tillgängligt 
idag då marken i huvudsak nyttjas som betesarrende. 

Planförslag 
Genom föreslagen markanvändning kommer området 
öppnas upp för mer publik användning och vid anläg-
gande av tomter ska tillgänglighet tas i beaktande så att 
erforderliga lutningar i längs- och tvärled tillgodoses. 
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Nytillkommande byggnader och tomter ska utformas till-
gängliga för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. 

SKYDDSRUM
Närmaste skyddsrum återfinns öster om E45 inom Östra 
Åsen. På Klövervägen 13 finns 118 platser, på Klövervä-
gen 14 finns 114 platser och på Klövervägen 19 finns 180 
platser.

Planförslag 
Ingen förändring föreslås.

STRANDSKYDD
Bäcken löper väster om planområdet. Enligt det kommu-
nala planeringsunderlaget omfattas inte bäcken av strand-
skydd. Åmålsån omfattas av 100 meters strandskydd. Pla-
nområdet är beläget utanför detta område.

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät
Planområdet nås idag med motorfordon söderifrån via 
E45-Bengtsforsvägen (väg 164)-Ebbes väg (säckgata i 
nordvästlig riktning).

Öster om planområdet löper gång- och cykelväg parallellt 
med E45 (i nordsydlig riktning). Norrut avskiljs planom-
rået av Axvägen. Fortsatt norrut sträcker sig Västra Åsen-
vägen. Mot väster återfinns en enskild väg.

E45 har i avsnittet från cirkulationsplatsen och ca 150 me-
ter norrut en hastighetsgräns på 50 km/h med 70 km/h 
därefter. Bengtsforsvägen är i avsnittet söder om planom-
rådet belagd med en hastighetsgräns på 50 km/h. Ebbes 
väg och enskild väg i väster har en hastighetsgräns på 70 
km/h. Axvägen och övriga lokalgator norrut i bostadsom-
rådet har en hastighetsgräns på 50 km/h.  

Trafiken på E45 mättes år 2015 upp till 6140 ÅDT varav 
15% var tung trafik. På väg 164 (Bengtsforsvägen) mättes 
trafiken upp till 2470 ÅDT med 11% tung trafik år 2017.

Trafikutredning
En trafikutredning har tagits fram som underlag för detalj-
planen. I utredningen har en uppräkning av trafiken gjorts 
enligt Trafikverkets uppräkningstal (se tabell nedan). 

Utredningen har utgått ifrån en area om 20250 m2 (50% 
exploateringsgrad av kvartersmark) och att bebyggelsen 
för planerad typ av användning förväntas utföras i ett plan.

Utredningen har utgått ifrån ett trafikalstringstal på 120 
fordonsrörelser/dygn och 1000 m2 BTA, vilket skulle ge-
nerera ca 1200 tillkommande fordonsrörelser. Andel tung 
trafik bedöms uppgå till ca 10%. (Som jämförelse ger 

lättare industri 30-40 fordonsrörelser/1000 m2 och sällan-
köpsvaror ca 100 fordonsrörelser/1000 m2 BTA.

Av de tillkommande fordonsrörelserna sker ca 10% under 
maxtimmen, dvs. ca 120 fordonsrörelser/körriktning.

Kapacitetsberäkning
Kapacitetsberäkning har gjorts på planförslagets påverkan 
på cirkulationsplatsen där väg 164 möter E45 med resul-
tatet att inga kapacitetsproblem bedöms uppstå. Trafik-
ökningen är marginell och framkomligheten kommer inte 
märkbart påverkas av planförslaget. Bedömning har även 
gjorts av korsningen E45/Västra och Östra Åsenvägen. 
Idag är korsningen utformad med separata körfält för vän-
stersvängande trafik. på E45 (korsningstyp C), med resul-
tatet att det fortsatt uppgår till en mycket god servicenivå 
där riksintresse för kommunikation inte påverkas negativt.

Avseende korsning väg 164/Ebbes väg bedöms inte heller 
planförslaget här medföra några problem med kapaciteten 
till följd av en utbyggnad.

Planförslag 
Inga åtgärder föreslås på väg 164 eller E45.

Västra Åsenvägen föreslås förlängas till och med Axvägen. 
Denna förlängning av gata medges i gällande plan och om-
fattas inte av aktuellt planförslag. Denna del av sträckan 
föreslås för blandtrafik (fordon, cykel och gående) vilket 
innebär att den del av befintlig gång- och cykelväg ersätts 
av gata för blandtrafik. Axvägen som löper genom plan-
området idag i östvästlig riktning är förberedd som gata 
för (det område som i gällande plan anger) bostadsom-
råde. Här föreslås fortsatt gatumark (GATA). Lämpligen 

Matris ovan visar tabell över tillkommande trafik vid plang-
enomförande under maxtimmen år 2040, Systra 2019.

Matris ovan visar tabell över tillkommande trafik vid plang-
enomförande under maxtimmen år 2040, Systra 2019.
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förses den med asfaltbeläggning och kan nyttjas för be-
sökstrafik till den norra verksamhetstomten.

I södra delen av området omfattas befintlig gata (Ebbes 
väg) som föreslås som gatumark (GATA). Angöring till 
den norra tomten föreslås kunna ske via skafttomt, mar-
ken förses här med bestämmelse om att byggnad inte får 
uppföras (::::) för att säkerställa att möjlighet till infart inte 
byggs igen.

Parkering, utfarter, varumottagning
Ingen parkering finns inom området idag. Åmåls kom-
mun har ingen aktuell parkeringsnorm. Utifrån erfaren-
het bedöms parkeringstal i en motsvarande zon av stad 
och markanvändning kopplat till handel innebära ca 30 
p-platser/1000 m2 BTA. (För användningen verksamhet 
bedöms parkeringsbehovet vara lägre.) I planförslaget 
regleras exploateringsgraden genom byggnadsarea, vilket 
i fallet av handel- och verksamhetsbyggnad ofta är att 
likställa med bruttototalarea då vanligen den typen av 
bebyggelse sker i ett plan. 

Planförslag 

Ovan beskrivna förhållningssätt rekommenderas vid 
framtida beräkning av parkeringsbehov i samband med 
bygglovsprövning.

Gång	och	cykeltrafik
Separat gång och cykelväg finns öster om planområdet 
i nordsydlig riktning. Koppling finns in till centrum via 
planskild tunnel under E45. Under vissa delar av denna 
sträckan förekommer blandtrafik. Gång- och cykelvägen 
pekas ut i kommunens cykelkarta som cykelbana. 

Planförslag 
I den södra delen av planområdet föreslås möjlighet att 
förlänga befintlig gång och cykelväg in i verksamhetsom-
rådet (CYKEL).

Kollektivtrafik
Västtrafik kör Åmålsrundan som trafikeras med buss 
780. Närmaste busshållplats är belägen öster om E45 vid 
Östra Åsenvägen eller Ängsvägen. Hållplats finns även 
vid Bengtsforsvägen, Tollebol som trafikeras av Västtrafik 
buss 775 som kör mellan Ed-Bengtsfors-Åmål.

Planförslag 
Ingen förändring föreslås.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Inom planområdet förekommer ingen bebyggelse idag, 
dock finns det närliggande bostadshus till planområdet.

Industribuller
Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för buller från 
industri vid bostäder, undervisningslokaler och vårdlo-
kaler. Nivåerna som redogörs för i tabellen (på s.15) av-
ser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och 
vårdlokaler. För bostäder gäller de utomhus vid fasad och 
vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens 
närhet. För förskolor, skolor och vårdlokaler bör nivåerna 
tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. På skol- 
och förskolgårdar avser nivåerna de delar av gården som 
är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

Vägtrafikbuller
I förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
(2015:216) finns bestämmelser om riktvärden för trafik-
buller utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt förordning-
en bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader 
om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad 
är istället 65 dBA.

Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad 
överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår 
till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA 
maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00.

Planförslaget medför en ökning av trafik på omkringlig-
gande vägar och gator. Till detaljplanen hörande trafik-
utredning har därmed även inkluderat planförslagets 
påverkan genom trafikbuller. Denna visar att ett plang-
enomförande för prognosår 2040 och delvis sänkt buller-
skyddsvall klaras riktvärdet i hela området mellan Västra 
Åsenvägen och Kornvägen. Bostäder som i nuläget har 
under 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kommer i och med 
sänkningen av bullerskyddsvallen att få en ljudnivå mellan 
50-55 dB(A) för de bostadshus som ligger närmast E45. 

Bostadshuset längs väg 164 får nivåer över riktvärdet (se 
karta på s.16), dock är detta hus redan i nuläget påverkat av 
bullerstörning från vägtrafik. Slutsatsen är att bostadshuset 

Matris ovan visar riktvärden (2019) för buller från industri, 
från Naturvårdsverkets hemsida. 
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längs väg 164 får en marginellt försämrad bullersituation.

Planförslag 

Den typ av verksamhet som möjliggörs inom föreslagen 
markanvändning, verksamheter (Z) och handel (H1), ska 
vara av sådan art att den innebär begränsad omgivningspå-
verkan. För att säkerställa att inte sådan verksamhet som 
genererar buller över Naturvårdsverkets riktvärden eta-
bleras föreslås en bestämmelse om störningsskydd (m4) 
som lyder att verksamhet får ej alstra högre ljudnivåer vid 
fastighetsgräns än vad som anges i Naturvårdsverkets gäl-
lande riktlinjer för buller från industri vid bostäder. Be-
stämmelsen har inte specificerats för att eventuella fram-
tida ändringar i riktlinjerna ska kunna tillämpas.

Skulle en verksamhet medföra störning kan tillsynsärende 
anmälas till miljöenheten i Åmåls kommun, som därefter 
kan utöva tillsyn av verksamheten.

Avseende vägtrafikbuller bedöms planförslagets påverkan 
vara marginell då bullerberäkning har visat en begränsad 
ökning som endast i en punkt överskrider rekommenderat 
riktvärde för ekvivalent ljudnivå (60 dBA) vid fasad på 61 
dBA. Skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 
55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 
Inga åtgärder föreslås. Se kartor på s.16. 

Vibrationer
Aktuellt område som i plan pekas ut för möjlig verksam-
hetsbebyggelse är enligt SGUs jordartskarta dels belägen 
på berg, men även på lera och silt. 

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

I övrigt hänsivas till vidare bedömning av ny bebyg-
gelse vid projektering av ny bebyggelse där en detaljerad 
geoteknisk undersökning rekommenderas att göras för 
att fastställa markens egenskaper avseende vibrationspå-
verkan i relation till placering, val av grundläggning och 
byggnadslast.

Risk för luftföroreningar
Föreslagen markanvändning verksamhet (Z) är av sådan 
art att den endast medger verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan såsom serviceverksamheter, tillverk-
ning, lager och verkstäder. Viss handel medges också i 
planförslaget.

Planförslag
Ingen av de föreslagna markanvändningarna bedöms 
komma att ge upphov till sådan verksamhet eller få sådana 
konsekvenser att det uppstår risk för luftföroreningar.

Vid etablering av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd el-
ler anmälan. Vid etablering av mindre miljöfarliga verk-
samheter (u-anläggningar) krävs inte alltid anmälan eller 
tillstånd, däremot är verksamhetsutövaren alltid skyldig att 
följa miljöbalken och dess tillhörande förordningar, före-
skrifter och EU-direktiv.

Risk för skred
Planområdet är beläget i anslutning till område som är 
utpekat i SGU:s jordartskartering som aktsamhetsområde 
- risk för skred i finkornig jordart (gulmarkering i kartan 
på s.17).  

Planförslag

Aktsamhet ska råda och vidare bedömning av skredrisk 
bör hanteras i samband med bygglovsprövning när fram-
tida bebyggelse genom placering och laster är kända.

Farligt gods
Planområdet är beläget i nära anslutning till E45 och väg 
164 (Bengtsforsvägen) som båda utgör primära transport-
leder för farligt gods. Med anledning av det har en riskana-
lys gjorts som underlag för detaljplanen. I riskanalysen har 
även risk förknippat till närliggande verksamhet Toveks 
lastbilar hanterats, samt risk kopplat till föreslagen markan-
vändning och påverkan på närliggande bostadsområden. I 
förekommande fall föreslås förslag till åtgärder. 

Den inledande analysen visar att det finns ett antal olycks-
risker kopplade till transporter av farligt gods på både E45 
och väg 164. De olyckor som bedöms bidra till en förhöjd 
risknivå och som därmed kan innebära krav på åtgärder 
är olyckor med brännbar gas (klass 2.1) och olyckor med 

 

Om kartan  

SGUs kartvisare
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skred i nkornig jordart

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
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brandfarligt vätska (klass 3) på båda vägarna. 

Bedömningen är att riskreducerande åtgärder behöver 
vidtas för bebyggelse inom 40 meter från väg 164 och 
från E45 om bullervallen tas bort. Om bullervallen be-
hålls men reduceras bedöms riskreducerande åtgärder 
rimliga inom 35 meter från E45. Om bullervallen be-
hålls bedöms riskreducerande åtgärder rimliga inom 30 
meter från E45. Dessutom gäller att olycka med brand-
farlig vätska behöver studeras vidare i en fördjupad  
(kvantitativ) analys när byggnadens utformning och önsk-
värd placering är känd, för att säkerställa att infallande 
strålningsnivåer är acceptabla om bebyggelse placeras 
inom 40 meter från närmaste vägkant.

Planernas påverkan på omgivande bostadsområden inne-
bär en förhöjd risknivå. Detta då en ökning av trafikflöde 
på kringliggande vägar förväntas samt att aktuell trafikpla-
nering innebär infart till området nära bostadsområdet syd-
väst om planområdet (Åmålsåsen samt närliggande enskil-
da fastigheter). Infartens påverkan på bostadsområdet ska 
beaktas vid etablering av verksamheter i planområdet då 
vissa verksamheter kan kräva fördjupad (kvantitativ) analys  
(verksamheter som genererar markant ökning av rena 
transporter av farligt gods). 

Ett borttagande/reducerande av befintlig bullervall be-
döms inte bidra till en oacceptabel risknivå för befintliga 
närliggande bostadsområden.

Följande åtgärder bedöms preliminärt som rimliga för pla-
nområdets utformning i detta skede: 

Angivna säkerhetsavstånd avser avstånd från närmaste 
vägkant till byggnadens fasad.

Förslag till åtgärder
E45
Obebyggda ytor utomhus inom 30 meter från E45 ska 
inte uppmuntra till stadigvarande vistelse. Markparkering 
etc. som inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse kan 
godtas inom dessa ytor.

Ny bebyggelse ska utföras med säkerhetsavstånd med 
hänsyn till bullervallens utformning:

• Om bullervallen behålls innebär det ett säkerhetsav-
stånd på 30 meter

• Om bullervallen reduceras innebär det ett säkerhets-
avstånd på 35 meter

• Om bullervallen tas bort innebär det ett säkerhetsav-
stånd på 40 meter

För byggnader inom förskrivna säkerhetsavstånd ovan ska 
följande byggnadstekniska åtgärder vidtas för bebyggelse 
avsedda för verksamheter, handel med skrymmande varor 
samt specificerad handel:

• Fasader som vetter direkt mot E45 ska utföras så att 

de begränsar risk för brandspridning in i byggnad un-
der den tid det tar att utrymma (minst 30 minuter). 
Detta ska anges som ett funktionskrav i detaljplanen 
och utformningen ska verifieras utifrån strålnings-
beräkningar (dimensionerande scenario: olycka med 
brandfarlig vätska) i samband med bygglov när bygg-
nadens utformning och placering är känd.

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

• Minst en av utrymningsvägarna, för lokaler där per-
soner vistas stadigvarande, ska placeras och utformas 
så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på 
E45.

På avstånd 40–75 meter från E45 ska följande åtgärder 
vidtas för bebyggelse avsedd för handel:

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

• Minst en av utrymningsvägarna, för lokaler där per-
soner vistas stadigvarande, ska placeras och utformas 
så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på 
E45.

Väg 164
Ny bebyggelse inom planområdet ska placeras på minst 30 
meter avstånd från väg 164.

Obebyggda ytor utomhus inom 30 meter från väg 164 ska 
inte uppmuntra till stadigvarande vistelse. Markparkering 
etc. som inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse kan 
godtas inom dessa ytor.

Ny bebyggelse avsedda för verksamheter, handel med 
skrymmande varor samt specificerad handel inom 40 me-
ter ska utformas och planeras på så sätt att stadigvarande 
vistelse ej uppmuntras (exempel på detta är lager eller dy-
likt) i del närmst riskkällan. Om detta ej görs ska:

• Fasader som vetter direkt mot väg 164 utföras så att 
dessa begränsar risk för brandspridning in i byggnad 
under den tid det tar att utrymma (minst 30 minuter). 
Detta ska anges som ett funktionskrav i detaljplanen 
och utformningen ska verifieras utifrån strålnings-
beräkningar (dimensionerande scenario: olycka med 
brandfarlig vätska) i samband med bygglov när bygg-
nadens utformning och placering är känd.

• Friskluftsintag ska placeras mot en trygg sida, det vill 
säga på byggnadernas tak eller bort från väg 164.

• Minst en av utrymningsvägarna, för lokaler där per-
soner vistas stadigvarande, ska placeras och utformas 
så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på 
väg 164.

På avstånd 40–75 meter från väg 164 ska följande åtgärder 
vidtas för bebyggelse avsedd för handel:



| 19SAMRÅDSHANDLING

• Friskluftsintag ska placeras mot en trygg sida, det vill 
säga på byggnadernas tak eller bort från väg 164.

• Minst en av utrymningsvägarna, för lokaler där per-
soner vistas stadigvarande, ska placeras och utformas 
så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på 
väg 164.

Planförslag
I enlighet med förslag till åtgärder i riskanalysen avseende 
väg 164 och E45 föreslås bestämmelser om skydd mot 
störning (m1, m2 och m3).

Anmälnings eller tillståndspliktig  
verksamhet
Enligt miljöbalken är det tillstånds-/anmälningspliktigt 
att bedriva vissa miljöfarliga verksamheter. Anmälnings-
pliktiga verksamheter (s.k. C-verksamhet) anmäls till kom-
munens miljö- och byggförvaltning. Tillståndspliktiga 
verksamheter (s.k. A- och B-verksamheter) prövas hos 
miljödomstolen (A) respektive länsstyrelsen (B).

Planförslag
Om någon form av verksamhet som klassas som miljö-
farlig sådan önskar etableras på platsen prövas detta ären-
de genom anmälan eller tillståndsansökan till prövande 
myndighet.

Föreslagen markanvändning verksamhet (Z) är av sådan 
art att den endast medger verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan såsom serviceverksamheter, tillverk-
ning, lager och verkstäder. 

Störande ljus
Idag förekommer ingen belysning i området. El har dra-
gits fram förberedande för gatubelysning längs Axvägen. 
Längs GC-vägen som löper i nordsydlig riktning längs 
planområdets östra gräns samt närliggande lokalgator och 
vägar har gatubelysning. Toveks lastbilar har fasadbelysning.

Planförslag
Planförslaget medger ny trafikföring inom området, dock 
bedöms dessa utifrån föreslagen markanvändning i hu-
vudsak komma att koncentreras till dagtid då de flesta 
verksamheter bedrivs. Ingen störning av ljus på E45 be-
döms ske då planområdet är beläget på en högre marknivå 
samt över 30 meter ifrån vägområdet.

Översvämningsrisk och skyfall
En dagvattenutredning har tagits fram som underlag till 
detaljplanen. I denna har en bedömning av ev. skyfallspro-
blematik gjorts. 

Den norra delen av området är instängt, vilket innebär att 
vatten rinner till en lokal lågpunkt utan att det kan rinna 
undan från området på ytan. Redan i dagsläget sker det en 
ansamling av vatten i lågpunkten vid stora skyfall och allt 
eftersom marken exploateras och blir hårdgjord ökar flö-
dena till lågpunkten, vilket också ökar den totala mängden 
vatten som leds till lågpunkten. I den södra delen av om-
rådet har det inte hittats några begränsningar eller risker 
för planområdet ur skyfalls- eller översvämningssynpunkt. 

För att detta inte ska orsaka skador inom den nya exploate-
ringen behöver någon form av skyfallsåtgärd utföras. Vid 
ett klimatjusterat 100-årsregn visar skyfallsberäkningar att 
ca 3000 m3 rinner till lågpunkten. Utan skyfallsåtgärder, t 
ex avsänkta ytor eller torrdammar, som kan fördröja vat-
tenmassorna finns det risk för skador inne på planområ-
det. Befintlig markanvändning leder ca 1000 m3 vatten till 
lågpunkten.

Modellen (se kartor på s.19) visar ytvattenflöden och vat-
tensamlingar efter ett klimatjusterat 6-timmars 100-års-

Karta ovan visar höjdrelief över planområdet, Dämningsver-
ket 2019.

Karta ovan visar resultatet av avrinningsmodell som visar 
ansamling av vattenmassor efter ett 100-års CDS-regn. 
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regn exkl. klimatfaktor. Regnet har justerats med hjälp 
av avrinningskoefficienter. Avrinningskoefficienten för 
hela området har förenklat ansatts till 0.3 för befintlig si-
tuation. För framtida situation har avrinningskoefficienten 
bedömts till ca 0.6 genom att väga samman hårdgjord area 
med permeabel area. Vid regn med korta återkomsttider 
är avrinningskoefficienten lägre och sannolikt någonstans 
mellan 0.05-0.1 för det befintliga området. 

I dagvattenutredningen presenteras ett förslag som utgår 
ifrån fördröjningsanläggning i lågpunkt, där verksam-
hetsytan är satt till lägst +62 och att dikesbotten på ömse 
sida om Axvägen sänk av ned till ca +60.50 samt att en 
torrdamm anläggs norr om Axvägen (i lågpunkten), också 
med en nivå runt ca +60.50. Befintlig dagvattenledning 
vid den föreslagna torrdammen har en vattengång på ca 
+58.70, vilket innebär att det befintliga ledningsnätet går 
att förena med en sådan torrdamm. En torrdamm kan 
även användas för att fördröja och rena dagvatten från 
verksamheten som uppkommer från mer normala åter-
komsttider (5-30 år). Det går även att konstruera fördröj-
ningen i flera steg för att använda ytan för torrdammen 
så optimalt som möjligt. Beräkning av vattnets utbredning 
efter ett extremt skyfall efter implementerade åtgärder ger 
en vattennivån i lågpunkt på ca +61.75. 

Planförslag
Den lågpunkt som beskriv där vattnet samlas föreslås 
användas som naturmark (NATUR) med bestämmelse 
för fördröjning av dagvatten där dimensionering för för-
dröjninganläggning har beräknats för att kunna ta hand 
om såväl fördröjning av dagvatten som vattenansamling 

vid skyfall (återkomsttid se beskrivning ovan eller dag-
vattenutredning). Bestämmelsen lyder att marken ska ut-
formas med fördröjningsanläggning för dagvatten. För-
sörjningsanläggning ska utformas som torrdamm och 
biofilter eller motsvarande för att uppnå erforderlig rening 
(fördröjning).

Bullervallen (som är belägen utanför planområdet) före-
slås vara kvar till nivån +62 möh (RH2000) för att fungera 
som en skyfallsbarriär mot E45. I samband med projek-
tering av mark och byggnader inom försålda fastigheter 
ska kontakt tas med kommunens VA-enhet för att klar-
göra höjdsättning och lutningar avseende både normalt 
dagvatten samt avrinning vid skyfall. Detta ska redovisas 
senast i nybyggnadskarta.

Elektromagnetiska fält/störningar
Planområdet är inte beläget inom utpekat område för hög 
magnetisk anomali enligt SGU:s kartunderlag.

Planförslag
Planförslaget bedöms inte påverkas av förutsättningar 
kopplat till magnetiska fält.

Explosionsrisker
Planförslaget medger verksamheter (Z) och därmed kan 
det inte uteslutas att tillstånd att hantera mindre mängder 
brandfarliga varor kan bli aktuellt. Detta rör sig normalt 
om mindre mängder brandfarlig vätska, exempel på 
sådan kan vara spolarvätska och tändvätska, samt mindre 
mängder brandfarlig gas, exempelvis aerosoler och gasol. 
Sådan hantering kommer att begränsas med hänsyn till 
betryggande avstånd till närliggande bebyggelse.

Att erforderliga skyddsavstånd uppfylls med hänsyn till 
planerade verksamheter kommer fångas upp i samband 
med den tillståndsgivning som sker i enlighet med Lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tillhö-
rande föreskrifter.

Planförslag
Inga särskilda åtgärder bedöms krävas i plan. Säkerstäl-
lande av säker hantering av varor som kan innebära 
explosionsrisk sker via tillstånd enligt annan lagstiftning.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill och dricksvatten
Planområdet är beläget inom VA-verksamhetsområde 
med utbyggda kommunala VA-ledningar i såväl norr som 
söder. I söder löper de parallellt med fastighetsgräns och i 
norr finns ledningar förberett i Axvägen med fortsättning 
norrut i GC-vägens sträckning. Ledningspaket med drick-, 
spill- och dagvattenledningar finns även som sträcker sig 

Karta ovan visar karta med grov höjdsättning i norra delen 
med förslag till nedsänkt yta, Dämningsverket 2019.
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från Axvägens mitt och vidare söderut genom planområ-
det i ungefärlig nordydlig riktning. 

Planförslag
Ledningarna som löper genom planområdet i nordsydlig 
riktning kommer att behöva flyttas till följd av planförsla-
get, förslagsvis förläggs dessa i väster längs planområdets 
gräns, därmed föreslås markreservat för allmännyttiga un-
derjordiska ledningar (u) samt bestämmelse om att bygg-
nad inte får uppföras (:::::). Då ledningar har förberetts 
för en utbyggnad i området finns goda förutsättningar till 
kommunal anslutning av VA.

Dagvatten
Kommunala dagvattenledningar finns såväl söder som 
öster om området och framdraget i Axvägen. Dagvatten-
ledning finns även i det ledningspaket som löper tvärsi-
genom planområdet och som kommer att behöva flyttas 
(se ovan). Det råder kapacitetsbrist i dagvattenledningarna 
nedströms planområdet. 

Dagvattenutredning
Dagvattenutredning har tagits fram av Dämningsverket 
(2019) baserat på föreslagen markanvändning som under-
lag för detaljplanen. I denna har två alternativ till dispo-
nering av området studerats. Åmåls kommun har valt att 
arbeta vidare med alternativ 1 som planförslag, varvid det 
andra alternativet inte lyfts in i planbeskrivningen. Hante-
ring av skyfall beskrivs mer ingående under rubriken Över-
svämningsrisk och skyfall ovan.

Området har klassats enligt Tabell 2.1 i P110 som Centr-
um- och affärsområde. Detta innebär att VA-huvudman-
nen har ansvar för en återkomsttid på 10 år vid dimensio-
nering av nya ledningar samt ansvarar för en återkomsttid 
på 30 år med en trycklinje i marknivå. Detta innebär så-
ledes att ledningar ska dimensioneras för att klara av ett 
30-årsflöde utan att det blir översvämning på markytan 
dvs. vattennivån i brunnarna kan gå över ledningarnas 
hjässa, men vattnet ska inte flöda ut på marken. 

Beräkningarna som gjorts har utgått ifrån ett konservativt 
antagande att det inte är möjligt att infiltrera dagvatten ner 
i marken eftersom den främst består lera.  

Förutsättningar idag

Dagvattenutredningen påvisar att marknivån är ca +66 
möh (RH2000) som högst och att området är som lägst 
i söder med en nivå på +59 möh (RH2000). I den norra 
delen av området finns en lokalt instängd lågpunkt. Inom 
området finns flera befintliga diken som avvattnar marken. 
Den ytliga avrinningen i den södra delen av området leds 
via mindre diken till en 450 mm-trumma och slutligen till 
ett större dike som avvattnar skogs- och jordbruksmark 
norr om området. Detta dike leds därefter i sin tur direkt 
till Åmålsån.

Fördröjningsbehov

En fördröjnings- och reningsvolym har beräknats i den 
norra delen på ca 670 m3 vid ett plangenomförande. Det 
föreslås att regn med återkomsttid upp till 30 år fördröjs 
ned till ett 5-årsregn i områdets norra och instängda del 
för att inte öka belastningen på ledningsnätet nedströms. 

Detta dagvatten avleds till 
befintligt ledningsnät.

Det föreslås också att 
regn med återkomsttid 
upp till 10 år fördröjs till 
samma flöde som upp-
står vid ett 10-årsregn i 
dagsläget, inom områdets 
södra del. Detta dagvatten 
avleds till befintligt 450 
mm-trumma.

I den norra delen av områ-
det är det extrema skyfall 
som är dimensionerande 
för den totala fördröj-
ningsvolymen som be-
höver finnas tillgänglig. 
Total ackumulerad volym 
i lågpunkten, i del norr, är 
ca 3000 m3 vid ett 100-års-
regn. I den södra delen 
av området kan ytvatten 
ledas bort utan att det an-
samlas i lokala lågpunkter. 

Karta ovan visar avrinningspunkter samt förslag till placering av fördröjningsyta, Dämningsver-
ket 2019.
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Förslagsvis anläggs botten på skyfallsytan ca 1.5 m under 
den framtida markytan i området, förutsatt att den nya 
markytan är på en nivå av minsta ca +62. Beroende på vald 
släntlutning och annan utformning bör dessa skyfallsytor 
uppta en total yta av ca 3000-3500 m2, diken inkluderade. 
Storleken på torrdamm/dike för dagvattenfördröjning va-
rierar beroende på vilket djup och tvärsnitt som väljs. Vis-
sa modifikationer av det befintliga ledningsnätet kommer 
att behöva göras för att möjliggöra den nya detaljplanen.

Föroreningsberäkning

Utredningsområdet tillhör avrinningsområde ”Ovan Ny-
gårdsbäcken” och huvudavrinningsområdet är Vänern. 

I föroreningsberäkningarna som gjorts antas 90% av dag-
vattnet från nya hårdgjorda ytor renas medan 10% av dag-
vattnet bräddar direkt till ledningsnätet. Dagvatten från 
grönytor eller naturmark renas inte. 

Schablonberäkningarna visar att det inte räcker med en 
enkel rening (t ex torrdamm) för att få ned halterna till 
under befintlig situation. Med vegetativa reningssteg i 
biofilter går det däremot att få ned halterna så att de lig-
ger under befintliga värden på samtliga ämnen, förutom 
kvicksilver och BaP. Kvicksilver går troligtvis inte att rena 
bort helt för detta område med moderna metoder. Be-
räkningarna visar att framtida föroreningsbelastning blir 
mindre än i dagsläget med föreslagen rening för de flesta 
ämnen, förutom Kadmium (Cd), Nickel (Ni), Kvicksilver 
(Hg) samt BaP. Beräkningarna visar att det inte går att 
rena bort dessa ämnen under befintliga nivåer, trots väl 
utbyggda reningsmetoder. Totalt sett är emellertid dessa 
belastande ämnen i samma storleksordningar som för be-
fintlig situation och därmed sannolikt också inom Storm-
Tac-modellens felmarginaler.  

En blandning av biofilter, dvs vegetationsbeklädda mark-
bäddar som inkluderar fördröjningsyta samt infiltrering 
för behandling av dagvatten, samt torrdammar och/eller 
diken föreslås som den översiktliga dagvattenhanteringen 
för området. Inför senare detaljprojekteringsskede bör 
grundvattenförhållandena undersökas ytterligare för att 
säkerställa vilken byggmetod som är lämplig. Om grund-
vattennivån ligger grunt behöver de avsänkta ytorna utfö-
ras som täta (t ex med tät duk), så att grundvatten inte kan 
strömma ut till skyfalls- och dagvattenytorna. 

Sammantaget visar föroreningsberäkningarna att det går 
att uppnå en föroreningsbelastning som är likställd med 
dagens nivå, men att det krävs avancerade åtgärder i form 
av biofilter för att uppnå detta. Några av föroreningsbe-
lastningarna ökar något, men är i samma storleksordning 
som i dagsläget. Beräkningarna visar att planen är förenlig 
med kravet att status för MKN inte försämras i recipien-
ten. Detta innebär således att det bör vara osannolikt att 
den nya exploateringen kan påverka miljökvalitetsnormer-
nas status i recipienten. 

Vattenskyddsområde

Det finns i dagsläget inga fastslagna vattenskyddsområden 
som ligger inom eller i anslutning till utredningsområdet. 
Det finns emellertid ett förslag till ett nytt vattenskydds-
område för Åmåls kommun som sannolikt kommer att 
antas inom en nära framtid. Detta innebär att planområdet 
kommer hamna inom den primära skyddszonen, vilken 
har till syfte att akuta föroreningar ska kunna upptäckas 
och att åtgärder ska kunna vidtas innan föroreningen når 
vattentäktszonen. 

Åmåls huvudsakliga vattentäkt är Vänern. För att mini-
mera risken för att föroreningar kan nå Åmålsån och Vä-
nern bör exempelvis samtliga framtida fördröjnings- och 
reningslösningar förses med avstängningsanordningar.  

På så sätt kan spridningen av lokalt uppkomna förorening-
ar begränsas. Verksamheterna inom området skall även 
följa de skyddsföreskrifter som gäller inom vattenskydds-
områdets aktuella skyddszon för planområdet. 

Planförslag
Nya tomter föreslås ansluta till det kommunla 
dagvattennätet. 

Inom den norra delen av planområdet föreslås markan-
vändning naturmark (NATUR) med  bestämmelse om 
att anordna yta för dagvattenfördröjning. Likaså föreslås 
en yta för naturmark (NATUR) i den sydvästra delen av 
planområdet i syfte att fungera som yta för fördröjning av 
davgatten. Bestämmelse föreslås för att reglera ovan, med 
lydelsen att marken ska anordnas med fördröjningsanlägg-
ning för dagvatten. Fördröjningsanläggning ska utformas 
som torrdamm och biofilter eller motsvarande för att upp-
nå erforderlig rening (fördröjning). För att säkra viss in-
filtrationsmöjlighet i marken föreslås bestämmelse om  att 
max 75% av markytan inom fastighet får hårdgöras, minst 
25% av markytan inom fastighet ska vara genomsläpplig 
för dagvatten (n1). I enlighet med rekommendationerna 
i dagvattenutredningen bör grundvattenförhållandena un-
dersökas ytterligare för att säkerställa vilken byggmetod 
som är lämplig vid detaljprojekteringsskede.

För att minimera risken för att föroreningar kan nå Åmål-
sån och Vänern bör exempelvis samtliga framtida fördröj-
nings- och reningslösningar förses med avstängningsan-
ordningar. På så sätt kan spridningen av lokalt uppkomna 
föroreningar begränsas. Verksamheterna inom området 
skall även följa de skyddsföreskrifter som gäller inom vat-
tenskyddsområdets aktuella skyddszon för planområdet. 

Vidare rekommenderas gröna tak på verksamheterna, vil-
ket gör att dagvattenflödena blir mindre intensiva och kan 
agera som en extra buffert i systemet. 

Värme
Ingen utbyggd fjärrvärme finns i närhet av planområdet. 
Enskilda värmelösningar förekommer i området.
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Planförslag
Verksamhetens värmeförsörjning föreslås ske med lång-
siktigt hållbara energilösningar. 

El, telefon och IT
Åmåls norra fiber har ledningar sydväst om planområdet.
Telenor Accessnät har ledning norr om planområdet.

Inom planområdet har Skanova ledningar parallellt med 
Axvägen, på fastigheten Hästen 3. Öster om planområdet 
viker dessa ledningar av norrut till bostadsområdet Västra 
Åsen samt österut mot Östra Åsen. 

Vattenfall har flera ledningar i närområdet samt inom pla-
nområdet-längs den södra gränsen samt i Axvägen.

Planförslag
Fiberledningarna tillhörande Åmåls norra fiber bedöms 
inte komma att påverkas av planförslaget enligt det bild-
underlag som har erhållits under planarbetet. I den södra 
delen av planområdet föreslås naturmark (NATUR) samt 
markreservat för allmännyttig underjordisk ledning (u) 
med bestämmelse om att byggnad inte får uppföras (:::::). 
Skanovas ledning som löper parallellt med Axvägen är 
belägen inom område där planförslaget anger NATUR, 
varvid ingen påverkan bedöms ske.

Telenors ledning som är förlagd i Axvägen bedöms inte 
påverkas av ett plangenomförande då marken fortsatt fö-
reslås för GATA.

Vattenfalls ledningar föreslås omfattas av markresevat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar (u) eller gatumark 
(GATA).

Avfallshantering
I Åmåls kommun sköts renhållningen av Teknik och fri-
tidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Verksamheter som medges i planen kan komma att alstra 
avfall, bi- eller restprodukter, vilka då behöver tas omhand 
ändamålsenligt.

Planförslag
Verksamheters alstring av avfall, bi- eller restprodukter ska 
tas omhand i enlighet med kommunens avfalls- och ren-
hållningsföreskrifter eller i enlighet med ev. miljötillstånd.

5. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOM
FÖRANDE

Ett plangenomförande medför en förändrad markanväd-
ning. Marken utgörs till stor del av jordbruksmark idag. 
Enligt miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden (3 kap.) får 
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggel-
se eller anläggningar endast om det behövs för att tillgo-
dose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. Jordbruksmark 
med de funktioner som jordbruksmark besitter genom 
möjlighet till odling och djurhållning är av särskilt hus-
hållningsintresse, framförallt med hänsyn till kommande 
generationer då det i framtiden bedöms komma att bli mer 
angeläget att kunna tillgodose vårt livsmedelsbehov lokalt. 
Jordbruksmark är även viktigt med hänsyn till bevarande 
av den biologiska mångfalden.

Trots ovan utgör området endast en begränsad yta mark 
som inte är tillgänglig för användning i någon större ut-
sträckning då marken används som betesmark, samt av-
gränsas av såväl en gata (Axvägen) som av bostadsimpe-
diment, varpå en påverkan bedöms vara begränsad. Den 
jordbruksmark betes- och ängsmark som berörs är ur ar-
ronderingssynpunkt inte direkt kopplat till någon annan 
större, sammanhängande jordbruksmark.

Planförslagets ianspråktagande av jordbruksmark be-
döms kunna motiveras av att stor del av marken redan 
är planlagd för annan användning samt att översiktspla-
nen och den fördjupade översiktsplanen för tätorten och 
centrum pekar ut området för annan markanvändning 
än jordbruksmark. Åmåls kommun bedömer även att ett 
möjliggörande för etablering av verksamhet kan utgöra ett 
väsentligt samhällsintresse, då det är viktigt för att stärka 
det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden. 
Lokaliseringen längs E45 utgör ett viktigt marknadsläge. 

Idag är del av planområdet planlagt för bostadsändamål 
och gata, medan den södra delen inte omfattas av detalj-
plan. Den huvudsakliga marken inom planområdet nyttjas 
som betesmark, vilket kommer upphöra vid ett plange-
nomförande. Planförslaget innebär därmed att betes- och 
ängsmark, samt mindre trädparti kommer att ersättas av 

Karta ovan visar karta över fibernätet tillhörande föreningen 
Åmåls norra fiber.
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verksamheter och specificerad handelsanvändning, vilket 
innebär ny bebyggelse och sannolikt att marken i ökad 
utsträckning kommer att hårdgöras. För att begränsa 
hårdgöringsgraden och möjliggöra för viss infiltration av 
dagvatten har bestämmelse reglerat hårdgöringsgraden till 
max 75%. 

Att skapa möjlighet för ytterligare verksamheter på åsyf-
tad plats bedöms förenlig med den markanvändning som 
förekommer i anslutning till Bengtsforsrondellen idag ge-
nom Toveks lastbilar. Planförslaget medför att en verk-
samhet som bedrivits i Åmål sedan flera år tillbaka kan 
fortgå i kommunen på en för verksamheten mer ända-
målsenlig plats. Detta innebär att de arbetstillfällen som 
finns idag kan behållas och en möjlighet att fler arbeten 
kan skapas. Samtidigt kommer ett genomförande innebära 
en påverkan på landskapsbilden. Idag utgörs denna av 
jordbruksmark avgränsat av trädparti mot såväl nordväst 
som längs bullervall mot öster. Vidare har del av marken 
inom planområdet bedömts utgöra högt naturvärde, vilket 
dock har ifrågasatts av kommunen med anledning av att 
området inte tidigare har kartlagts som regionalt eller na-
tionellt betydelsefull. Att föreslå marken för verksamhets-
område bedöms dock inte vara främmande i området då 
Toveks lastbilar är beläget i direkt anslutning samt område 
öster om E45 byggs ut för handelsändamål.

Planförslaget medför en ökad trafik till området. Detta 
bedöms dock inte komma att påverka riksintresset E45 
eller kapaciteten på väg 64. Den ökade trafiken bedöms 
ge en begränsad påverkan av trafikbuller för närliggande 
bostäder. Markanvändningen verksamhet ska vara av icke 
störande art varvid påverkan av omgivningsbuller bedöms 
som liten och därmed inte komma att bli en negativ kon-
sekvens av planförslaget.

Planförslaget bedöms inte påverka MKN för vattenkva-
litet hos recipient, då erforderlig fördörjning och rening 
bedöms kunna anordnas inom planområdet.

Flytt av VSD-ledningar krävs för att möjliggöra för erfor-
derlig byggrätt inom planområdet, vilket medför kostna-
der för åtgärden. Planförslaget medför även kommunala 
kostnader för utbyggnad av VSD, gata och flytt av befint-
liga ledningar. Dock avses detta hanteras via exploate-
ringsavtal där exploatör kommer ansvara för del av dessa 
kostnader. Omfattning och fördelning är inte klargjord 
inför samråd.

6. GENOMFÖRANDE
FRÅGOR

Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisatoris-
ka, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. Genomföran-
defrågornas beskrivning har ingen rättsverkan. 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 före-
ligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detalj-
planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan 
att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel 
förlorad byggrätt.

Planavgift
Planavgift kommer tas ut i samband med bygglov.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom ga-
tor och naturområden. 

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelning mellan kommunen och andra aktörer. 

Planarbete   Åmåls kommun    
    (SBK Värmland AB)

Fastighetsåtgärder och      
ledningsrättsåtgärder  Lantmäteriet

Åtgärder inom kvartersmark Exploatör

Genomförande av allmän     
platsmark   Åmåls kommun

Utbyggnad av vatten-, spill-    
och dagvattenanläggning  Åmåls kommun

Avtal
Arrendeavtal för bete har förekommit säsongsvis. Detta 
kommer att upphöra vid ett plangenomförande.

Planavtal för det fortsatta planarbetet föreslås upprättas.

Exploateringsavtal föreslås upprättas.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Fastighetsindelning är tänkt att ske i enlighet med gräns 
för markanvändning mellan verksamhet (Z) och verksam-
het med specificerad handel (Z, H1). Del av fastigheten 
Åmåls-Hannebol 1:1 föreslås då läggas till Fölet 1. Troli-
gen kommer även den södra tomten, fastigheten Åmåls-
Hannbol 1:1 (som är en stor kommunägd fastighet) styck-
as av för försäljning enligt kvartersmark i plan.

Servitut, gemensamhetsanläggningar,  
samfälligheter och ledningsrätter
Ledningsrätt för vatten,-spill och dagvattenledning före-
slås upphävas. För initiering av ledningsrättsförrättning 
för ny placering av ledningar ansvarar ledningsägare.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Nedan anges förslag till fördelning av kostnader. Vi-
dare utredning krävs i samband med upprättande av 
exploateringsavtal.

Planen medför kostnader för exploatör:

• Anläggande av vatten-, spill och dagvattennät med 
fördröjningsanläggningar

• Anläggande av gata och gång och cykelväg

Planen medför kostnader för Åmåls kommun:

• Flytt av VSD ledningar

• Natur, gatumark och gång- och cykelväg kommer att 
medföra kostnader för drift och underhåll.

Planen medför intäkter för Åmåls kommun:

• Fastighetsförsäljning

• Anslutningsavgifter för VA

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Följande utredningar har utgjort underlag för planförslaget:

• Riskanalys Fölet/Hannebol, Brandskyddslaget 
2020-01-09

• Naturvärdesinventering, Calluna 2019-12-05

• PM trafikutredning Fölet 1 och Åmål-Hannebol 1:1, 

Systra 2019-12-19

• PM buller Fölet Hannebol, Efterklang 2019-12-17

• Geoteknisk undersökning avseende grundläggning-
projekteringsunderlag för Åmål. Del av Hannes-
Hannebol 1:4, ny bilhall, SWECO VBB, 2007-03-22.

• Dagvattenutredning Fölet 1 mfl. Dämningsverket 
2020-02-05

Behov av ytterligare utredningar:

• Projektering av gata och GC samt flytt av VSD 
(Åmåls kommun) 

• Exploateringskalkyl

• Geoteknisk undersökning i samband med bygglov när 
byggnaders placering och laster är kända (exploatör)

TILLSTÅND
Dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 
11§ andra stycket bedöms bli aktuellt för område där åker-
holme förekommer. Dispens från biotopskyddsbestäm-
melserna meddelas i det enskilda fallet om det finns sär-
skilda skäl. Dispens söks hos länsstyrelsen.

7. MEDVERKANDE  
TJÄNSTEMÄN

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB 
genom samhällsplanerare Emma Johansson, granskad av 
planarkitekt Daniel Nordholm på uppdrag av Plan- och 
fastighetsenheten genom kommunchef  Anders Sandén 
och t.f. chef  för Plan och fastighetsenheten Björn Wen-
nerström i samarbete med arbetsgrupp på Åmåls kom-
mun med representanter från miljöenheten, plan och bygg 
samt Teknik och fritidsförvaltningen.

Åmål 20200212

Emma Johansson  Björn Wennerström

Samhällsplanerare  T.f. Plan- och fastighetschef


