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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Efter samrådsskedet
PLANENS SYFTE

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa en tomt för verksamhetsändamål i ett
skyltläge vid E45 och samtidigt möjliggöra för handel med skrymmande varor. 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.

PLANFÖRFARANDE

Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande med kungörelse, samråd och
granskning enligt 5 kap. 11§ PBL 2010:900. Planförslaget ska antas av
kommunfullmäktige.
SAMRÅDSSKEDET
Samrådshandlingar
Plankarta med bestämmelser, beskrivning och undersökning om betydande miljöpåverkan
godkändes av kommunstyrelsen den 18 mars 2020, KS § 50.
Remiss
Planförslaget (Samrådshandling 2020-02-12) har varit utsänt på remiss under tiden 202003-24 tom 2020-04-15. Utskicket har sänts till sakägare och remissinstanser enligt
sändlista. Planförslaget har under denna period funnits tillgängligt på kommunens
hemsida samt på Norrtull. Inkomna skriftliga synpunkter har sammanställts och redovisas
i sin helhet i denna samrådsredogörelse med kommunens kommentarer.
I samband med plansamrådet genomfördes avgränsningssamråd för MKB med
länsstyrelsen, vilket bifogas länsstyrelsens yttrande.
SAMMANFATTNING AV SAMRÅDET
Förändringar av planen pga. inkomna synpunkter. Samrådet har visat på att vissa
förändringar behöver göras i planen. Följande större ändringar har gjorts inför granskning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planförslaget har omprövats och bedöms innebära betydande miljöpåverkan,
undersökning om betydande miljöpåverkan har reviderats
En strategisk miljöbedömning med MKB genomförs
Kvartersmark för verksamheter och begränsad handelsanvändning (Z, H1) ersätts i
den södra delen av naturområde (NATUR)
Det norra naturområdet (NATUR) har reducerats
Den norra gatan Axvägen utgår ur planen (GATA)
Bestämmelser mot störningar har tagits bort (i samrådet betecknade m1-m3).
Bestämmelse om markens höjd över nollplanet (+62,00) har lagts till kvartersmarken
Bestämmelse om fördröjning har preciserats
Upplysning har tillkommit genom att planavgift inte ska tas ut vid bygglovsprövning
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) har tagits bort i den södra
delen som nu föreslås för naturområde, medan det har tillkommit i den östra delen
av kvartersmarken
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•

•

Planbeskrivningen har uppdaterats enligt ändringar ovan samt enligt uppdaterat
underlag kopplat till geotekniska förhållanden, mark, vegetation och landskapsbild,
fornlämningar och kulturminnen, gatunät, buller, risk för skred, farligt gods,
dagvatten och påverkan på MKN samt genomförandebeskrivning.
Utöver ovan har redaktionella ändringar gjorts

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER OCH STÄLLNINGSTAGANDE

Nedan redogörs för de som har framfört skriftliga synpunkter under
samrådstiden, men som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.
Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda:
•
•
•
•
•

COOP Väst AB
Privatperson 1
Privatperson 2
Privatperson 3
Privatperson 4
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Hälsa och säkerhet- Buller
Planhandlingarna uppdateras med korrekt hänvisning.
Inför granskning har trafikbullerutredningen uppdaterats utifrån alternativet att endast
angöra planområdet ifrån söder via Ebbes väg.
Utredningen påvisar att ljudutbredningen redan i nuläget är sådan att flera bostäder
längs väg 164 överskrider riktvärdena för fasadnivåer (55 dBA ekv.) i proposition
1996/97:53 på sidan som vetter mot vägen. Vid en jämförelse av bullersituationen i
området påvisas ett nuläge och en framtida bullersituation (prognosår 2040) som
överskrider gällande riktvärden för fasad för aktuella bostäder utan ett
plangenomförande. Vid ett plangenomförande är förändringen vid fasad (i vissa fall
endast för en våning) en skillnad på 1 dB mellan prognosår och ett plangenomförande
år 2040. Möjlighet att anordna uteplats som klarar gällande riktvärden för buller
bedöms finnas. Bedömningen är därmed att planförslaget inte påverkar
förutsättningarna på platsen mer än marginellt då problematiken med förhöjda
fasadvärden redan finns i den äldre befintliga miljön och att ansvar för ev.
bullerreducerande åtgärder anses åligga Trafikverket som väghållare för väg 164.
Avseende den nyligen byggda bostaden ovan garage på 1:4 överskrids gällande
riktvärden för buller vid fasad på två sidor av byggnaden (vid angöring av all trafik
via Ebbes väg) med mellan 1-3 dB. Samtidigt uppnås två sidor som klarar
fasadnivåerna, varav en av dessa sidor även klarar riktvärdena för uteplats.
Vid jämförelse av nyare befintlig miljö finns det enligt praxis inga särskilda
åtgärdsnivåer som ska tillämpas vid övervägande av åtgärder enligt Naturvårdsverkets
”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder” (2016).
Bullerskyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått ska enligt miljöbalken i dessa fall
övervägas om olägenhet för människors hälsa kan befaras eller om god miljö inte nås.
Huvudansvaret för att ha kunskap om störningens omfattning och för att avgöra när
bullerbegränsande åtgärder behöver vidtas ligger hos den som är ansvarig för den
störande verksamheten. Krav på skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått får inte
vara orimliga att uppfylla. Vid denna avvägning ska nyttan av skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått vägas mot kostnaderna (2 kap. 7§ miljöbalken). Med grund i
det bedöms det inte vara samhällsekonomiskt rimligt med bestämmelser om att
genomföra bullerreducerande åtgärder i detaljplanen och trafikbullersituationen i
området bedöms inte påverka bedömningen av markens lämplighet för ändamålet.
Möjligheter finns att förebygga bullerstörning genom åtgärder i bebyggelsemiljön
såsom plank, byte av fönster, ventilationsdon m.m. Kommunen bedömer att frågan
bäst bevakas genom dialog mellan fastighetsägare och väghållare vid ett
genomförande.
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Människors hälsa och säkerhet- Farligt gods
Bullervallen föreslås reduceras för att skapa bättre skyltläge mellan E45 och
verksamhetsområdet. I samband med genomförd dagvattenutredning har det visat sig
att genomförande av en fördröjningsanläggning behöver anpassas till en lägsta
marknivå på +62.00 möh (RH2000), för att inte dagvatten vid skyfall ska riskera att
ledas till E45 (och ge påverkan på riksintresset). En reducering av bullervallen
utgjorde ett alternativ som bedömdes i den ursprungliga riskanalysen. Sedan samråd
har planförslaget justerats. I den södra delen av planområdet har föreslaget
verksamhetsområde ersatts av naturmark och i norra delen har markanvändning för
begränsad handel plockats bort och här föreslås nu endast verksamheter (Z). Efter
avstämning med riskkonsult angående justeringarna av planförslaget har föreslagna
planbestämmelser för skydd mot störningar justerats inför granskning. Bestämmelser
kopplade till väg 164 har plockats bort (m2 i samrådsförslaget). Åtgärder föreslagna
inom ett avstånd mellan 40-75 meter plockats bort då dessa åsyftade
handelsanvändning. Detta gäller oavsett utformning av bullervall. Avståndet mellan
planområdet och E45 körbana överstiger 30 meter varvid bestämmelsen i
samrådsförslaget m3 plockats bort. Inför granskning har behov av markreservat för
allmännyttiga underjordiska ledningar tydliggjorts i såväl den östra som västra sidan
av planområdet, varvid ett område på 6 meter föreslås omfattas av sådan bestämmelse
samt att marken därmed inte får förses med byggnad (prickmark). Därmed krävs inga
ytterligare bestämmelser för skydd mot störningar kopplat till farligt gods på
omkringliggande vägar.
Miljökvalitetsnormer (MKN)- Vatten
Dagvattenutredningen (DVU) har reviderats efter samråd. Förändring i planförslaget
påverkar föreslagen dagvattenhantering i området på så vis att ingen
fördröjningsanläggning krävs i den södra delen- där markanvändning naturområde
(NATUR) nu föreslås. Vattendelaren i området är belägen så att kvartersmarken för
verksamheter som föreslås i granskningsförslaget avvattnar mot norr och den
ursprungliga föreslagna lösningen för dagvattenfördröjning och rening i norr är
fortsatt gällande i sin helhet.
Enligt den föroreningsberäkning som genomförts i dagvattenutredningen har
schablonberäkningarna visat att det inte räcker med ett enkelt reningssteg (t ex
torrdamm) för att få ned halterna till under befintlig situation, men med mer utökade
vegetativa reningssteg i biofilter går det att få ned halterna så att de ligger under
befintliga värden för samtliga beräknade ämnen. Detta innebär att det inte föreligger
någon risk att detaljplanen medför något hinder för att god ekologisk status kan
uppnås i recipienten.
Ändamålsenlig planbestämmelse föreslås för att säkerställa att erforderlig rening ska
kunna ske vid ett plangenomförande. Fördröjningsanläggningen föreslås inom allmän
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platsmark där kommunen är huvudman och har ansvar för anläggningen.
Sammantaget bedömer kommunen att åsyftat uppdrag i Vattendirektivets
åtgärdsprogram för vatten och bestämmelserna i Miljöbalkens 5 kap. 3-4§§ uppfylls
genom ovan utförda utredning och att detaljplanen med föreslagen dagvattenlösning
är genomförbar utan att ge upphov till en sådan ökad förorening eller störning som
innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att
det äventyrar möjligheten för Åmålsån att uppnå den status eller potential som vattnet
ska ha enligt en miljökvalitetsnorm.
Råd enligt PBL och MB
Hälsa och säkerhet- risk för översvämning till följd av skyfall
Planbestämmelsen ”fördröjning” i plankartan uppdateras med krav på volym och
höjdangivelser.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen

Inför granskning har en arkeologisk utredning genomförts inom
planområdet (under juli 2020) av Förvaltningen för kulturutveckling för
Länsstyrelsen Västra Götaland. Utredningen har omfattat kart- och
arkivstudie samt grävning av sökschakt inom valda delar av
utredningsområdet. Inga tidigare okända fornlämningar har påträffats.
Länsstyrelsen har inga krav på ytterligare antikvariska åtgärder. Ur
kulturmiljöperspektiv kan planområdet tas i anspråk som planerat av
Åmåls kommun.
Artskydd
Kommunen vill påtala att det krävs artskyddsdispens för att få inverka på skyddade
arters (arter upptagna i Artskyddsförordningen) livsmiljö. Rödlistade arter har inget
formellt skydd genom rödlistan, dock utgör den ett viktigt kunskapsunderlag för
bedömning av arters tillstånd och stöd för prioriteringar i naturvårdsarbetet.
Kommunen har sedan samrådsförslaget reviderat sin bedömning om att planförslaget
innebär betydande miljöpåverkan med anledning av de identifierade naturvärdena i
området. En strategisk miljöbedömning har därmed påbörjats och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har gjorts.
En MKB har arbetats fram med underlag från tidigare genomförd inventering
(Calluna 2019) samt kompletterande fältbesök i slutet av maj 2020.
Bedömningen när det gäller skyddade arter är att livsmiljöerna minskar till yta, men
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finns kvar i form av det södra naturområdet som kan behållas som betesmark,
eventuella revir kommer att påverkas och även häckningsplatsen för stare kommer att
försvinna, men det finns liknande marker i det direkta närområdet. Vid fältbesök 2020
indikerade även stjärtmes i området som tyder på häckning och då kommer även
denna miljö att försvinna. I närområde finns samma typer av indikatorer och samma
typ av betesmark, i dessa områden är det dock större områden som är blöta samt större
delar som består av äldre åkermark, men i höjdpartierna finns samma torra flora och
blandskogsmiljö så populationsnivå bedöms inte påverkas gällande fåglar.
En exploatering bedöms påverka individer, inte populationen i stort och den gröna
infrastrukturen kommer att bibehållas via att det område som bibehålls och där med
binder samman närliggande betesmarker dock förloras delar av den värdefullaste
torrängsdelen. För att säkerställa att effekter och konsekvenser inte blir stora måste
det säkerställas att naturmarken heller inte påverkas vid exploateringen utan får ligga
kvar som den gör i dagsläget. Sammanfattningsvis har planförslaget justerats inför
granskning och föreslår nu naturmark (NATUR) i den södra delen av området och
säkrar del av den betesmark som vid naturvärdesinventering identifierats som högt
naturvärde.
Behovsbedömning
Miljöbalken- rödlistade arter
Se kommentar ovan.
Miljökvalitetsnormer-Vatten
MKN-vatten omfattas av den sakavgränsning som gjorts i till planen hörande MKB
och konsekvensbeskrivs som en miljöaspekt genom påverkan på ekologisk och
kemisk status hos recipient.
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SGI:s överväganden
Noterat.
Inför granskning har en geoteknisk undersökning (Sweco 2020) gjorts i området.
Borrplanen har anpassats till SGI:s synpunkter. Resultatet av stabilitetsberäkningar
visar på en tillfredställande totalstabilitet i området, för planerad justering av
bullervall och planerad dagvattendamm.
Med nuvarande underlag bedöms att inga hinder eller allvarliga restriktioner med
avseende på de geotekniska förutsättningarna finns för detaljplanens genomförande.
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SGI:s notering om förekomst av slänter utgör befintlig bullervall mot E45 som
rödmarkerats i karta ovan. Bullervallen avskiljs planområdet av en gång- och
cykelväg.
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Inför samråd var avsikten att upprätta ett exploateringsavtal, men då köpekontrakt
mellan Åmåls kommun och exploatör avseende fastigheten Fölet 1 och del av
fastigheten Åmåls-Hanebol 1:1 reglerar punkter som är kopplade till
plangenomförandet utgår behov av exploateringsavtal.

Planbeskrivningen uppdateras med efterfrågad information inför granskning.
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Noteras.
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Noteras.
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Noteras.
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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 (ca 1 km västerut vid Tollebol) som trafikeras av Västtrafik
buss 775 som kör mellan Ed-Bengtsfors-Åmål.
För ökad möjlighet till hållbart resande och attraktivitet i området skulle hållplats
kunna anordnas i närmare anslutning till planområdet längs Bengtsforsvägen.
Likaså kan hållplats vid Östra Åsenvägen i höjd med gång- och cykeltunneln
anordnas för bättre resmöjligheter.
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Noteras.
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Noteras. Dialog har förts med Vattenfall inför granskning och planförslaget bedöms
ha tagits hänsyn till befintliga kablar i anslutning till och inom planområdet.
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Inför granskning har stor del av fastigheten Hästen 3 lyfts ur planområdet. Del av
Hästen 3 föreslås dock fortsatt planläggas för naturområde med
fördröjningsanläggning för dagvatten. Anläggningen avser utformas som torrdamm
med biofilter. Åmåls kommun avser lösa in aktuell del av fastigheten Hästen 3.
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Noteras.
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COOP Väst AB

2.1
Inför granskning har föreslagen markanvändning justerats och medger nu endast
verksamheter (Z) samt har kvartersmarken begränsats ner till att omfatta vad som
avses motsvara en tomt. Inom användningen verksamheter får skrymmande handel
(och annan användning med begränsad omgivningspåverkan) anordnas men inget
livsmedel föreslås längre som komplement till skrymmande handel. I planens syfte
anges även att endast sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med
centrumhandeln avses för området. Kommunen bedömer därmed att planen kan
genomföras utan att det medför negativ påverkan på centrumhandeln.
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2.2
Då planförslaget inte längre medger begränsad handel har underlag från åsyftad
marknadsundersökning lyfts ur planbeskrivningen inför granskning.
2.3
Se svar ovan.

2.4
Se ovan. Kommunen har fortsatt en politisk viljeriktning att inte medge
centrumkonkurrerande handel i externa lägen.

3.1
Exploatören i planärendet avser bedriva bilhandel i området och alternativet till
etablering i centrum är inte aktuellt utifrån deras verksamhet. Bilhandel medför ett
visst antal trafikrörelser (se trafikutredning) från såväl leverans- som kundtrafik.
Olika lokaliseringsförslag har diskuterats initialt i planarbetet (se MKB) dock har inte
en etablering av verksamheten i centrum varit aktuellt därmed har inte en
miljöbedömning gjorts av ett sådant alternativ. Generellt är centrummiljöer känsligare
för ökad trafik då bebyggelse ofta är placerad i närhet till gata, vilket påverkar ur
trafiksäkerhet- samt ljudmiljösynpunkt, samt ofta har en tätare struktur och därmed
inte lika god luftgenomströmning (luftkvalitet), varpå det inte går att dra slutsatsen att
en placering i centrum skulle innebära ett bättre alternativ utifrån miljö- och
trafiksynpunkt.
3.2, 3.3
En MKB har tagits fram inför granskning där planförslagets miljökonsekvenser utifrån
bedömning om betydande miljöpåverkan fördjupas och beskrivs, däribland
ianspråktagande av jordbruksmark men även miljöaspekter i naturvärde och MKN
vatten bedöms.
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3.4
Se svar ovan.

4.1
Som underlag inför samråd genomfördes en trafik- och trafikbullerutredning som
påvisade konsekvenserna av ett plangenomförande. Åsyftad utredning har uppdaterats
inför granskning och utgjort underlag för planförslaget.
4.2
Bakgrunden till planförslaget beskrivs i planbeskrivningens inledande kapitel.
4.3
Kommunen håller med om att det är viktigt att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer
och det pågår planarbete i syfte att skapa sådana möjligheter.
5
I planbeskrivningen framgår hur avvägningar har gjorts samt har planförslaget inför
granskning kompletterats med en MKB.
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PRIVATPERSON 1
Då planförslaget inte i sin helhet har bedömts vara förenligt med gällande
översiktsplan tas den fram enligt utökat planförfarande.
Del av fastigheten Hästen 3 har inför granskning plockats ur planen för att i enlighet
med gällande stadsplan ”Västra Åsen-Hanebol” bebyggas med bostäder.
Inför granskning har föreslagen markanvändning justerats. I granskningsförslaget
föreslås endast användningen ”verksamheter” (Z) och bestämmelsen (H1) om handel
där livsmedel utgör komplement till skrymmande handel har tagits bort.
Kvartersmarken har även reducerats till att endast omfatta den norra delen, istället
föreslås en del av naturvärdet säkras genom naturområde (NATUR).
Trafikbullerberäkningar har gjorts som underlag för detaljplanen och föreslagen
reducering av bullervallen påverkar inte bullersituationen för fastigheten ÅmålsHannebol 1:4. Bullerberäkningarna redogör sammantaget för en marginell påverkan på
bullersituationen till följd av planalternativet.
Bedömningen är att planområdet inte har varit tillgängligt för rekreation då detta har
nyttjats som betesmark under en längre tid. Ingen påverkan föreslås på möjligheten att
röra sig i området. Det värde som finns i landskapsbilden av betande djur kommer
fortsatt kunna bevaras inom den södra delen av området.
En stad är dynamisk och utvecklas över tid, vilket innebär att stadens omformande och
förändring av markanvändning är något som sker kontinuerligt och stannar inte upp i
ett bestämt läge. Som boende och verksam i en stad är möjlighet till förändring av den
fysiska miljön något som behöver beaktas.
Området väster om E45 omfattas av pågående detaljplaneläggning (DP för Säter),
dock har bedömning gjorts att ett genomförande av den detaljplanen kommer att vara
mer avancerat med hänsyn till markens beskaffenhet och med anledning av att
förslaget innebär att ny infrastruktur ska byggas ut väster om E45. Genomförandetiden
för att iordningsställa marken för etableringar kommer därmed vara längre än för
aktuellt detaljplaneområde för Fölet/Hannebol, vilket har varit av betydelse för
projektet. Åmåls kommun har gjort bedömningen att etablering av verksamhet kan
utgöra ett väsentligt samhällsintresse, då det är viktigt för att stärka det lokala
näringslivet och den lokala arbetsmarknaden, vilket med den nu ökande arbetslösheten
på lokal såväl som nationell nivå bedöms vara än mer betydande.
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Lokaliseringen längs E45 utgör ett viktigt marknadsläge. Att skapa möjlighet för
ytterligare verksamheter på åsyftad plats bedöms förenlig med den markanvändning
som förekommer i anslutning till Bengtsforsrondellen idag genom Toveks lastbilar.
Se svar ovan. En MKB har tagits fram inför granskning där planförslagets
miljökonsekvenser utifrån bedömning om betydande miljöpåverkan fördjupas och
beskrivs, däribland ianspråktagande av jordbruksmark men även miljöaspekter i
naturvärde och MKN vatten bedöms.
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Kommunen har omprövat sin bedömning om betydande miljöpåverkan och har inför
granskning kompletterat handlingarna med en MKB.

Ytterligare inventering av området har gjorts inför granskning och som ytterligare
underlag för miljöbedömningen. För redogörelse kring kommunens ställningstaganden
kring punkt 2-4 hänvisas till MKB.
Ingen ytterligare landskapsanalys föreslås. Åmål stad breder ut sig på den västra sidan
av E45 i höjd med planområdet. I norr återfinns bostadsområde och i söder boende
samt verksamhet. På den östra sidan av E45 återfinns liknande stadsbild (boende och
verksamhet). Planförslaget bedöms därmed inte utgöra något främmande inslag i
stadsbilden/landskapsbilden. Inom ramen för planprocessen kommer ytterligare
möjlighet ges att lämna synpunkter i granskningsskedet. När planen har vunnit laga
kraft kan bygglov sökas och är ansökan förenlig med detaljplanens bestämmelser
samråds inte det ärendet enligt PBL 9 kap.25§.
Inför granskning föreslås bestämmelse om markens höjd till +62 möh (RH2000).
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En trafik- och trafikbullerutredning har genomförts som underlag för detaljplanen.
Bullerberäkningarna som togs fram inför samråd redogjorde för en fördelning av trafik
till området från norr (Västra Åsenvägen) och söder (Ebbes väg) och visar att
bostadsområdet Västra åsen (norr om planområdet) klarar riktvärden vid en reducering
av bullervallen. Inför granskning har trafikbullerutredningen uppdaterats utifrån
alternativet att angöra all trafik till området ifrån söder via Ebbes väg.
Bullerutredningen redovisar fortsatt att bostadsområdet Västra åsen (norr om
planområdet) klarar riktvärden vid en reducering av bullervallen.
Den inför granskning reviderade bullerutredningen visar att:
I nuläget med befintlig bullerskyddsvall innehålls riktvärdet i hela området mellan
Västra Åsenvägen och Kornvägen. Endast bostadshusen längs väg 164 har nivåer över
riktvärdet.
För prognosår 2040 med utbyggd detaljhandel och delvis sänkt bullerskyddsvall
innehålls riktvärdet i hela området mellan Västra Åsenvägen och Kornvägen. Även för
denna beräkning är det bostadshusen längs v 164 som får nivåer över riktvärdet.
Nollalternativet (utan ett plangenomförande) men med delvis sänkt bullerskyddsvall
visar på att bostadshuset norr om väg 164 till stor del är påverkat av ljudnivån från väg
164 och trafiken på Ebbes väg. Detta hus påverkas ej av den förminskade
bullerskyddsvallen.
Slutsatsen är att bostadshuset norr om väg 164 får en marginellt försämrad
bullersituation eftersom ljudnivån blir högre på fler sidor av bostadshuset. Även
bostadshusen söder om väg 164 får en marginellt försämrad bullersituation. Detta på
grund av den ökade trafikmängden på väg 164.
Trafikutredning har funnits som underlag för planförslaget. Revideringen som gjorts
inför granskning visar att det inte förekommer några framkomlighetsproblem i nuläget
och heller inte förväntas få det vid prognosår 2040 med ett plangenomförande
Inga åtgärder föreslås med anledning av trafiksituation eller trafikbuller.
Initialt bedömer gatuenheten att det inte behövs något övergångsställe på väg 164 då
det inte anses komma att generera någon omfattande gc-trafik. Två befintliga
öppningar i kantstenen (som skiljer väg 164 och gc-banan) finns för fastighetsinfarter
och bedöms fungera bra för gående och cyklister till/från Ebbes väg. Skulle det visa
sig att sträckan trafikeras mer än förväntat hanteras frågan bättre i ett senare skede när
det går att se tydligare rörelsemönster. I nuläget är det svårare att avgöra om ett
övergångsställe skulle placeras öster eller väster om korsningen. Väg 164 är dessutom
en statlig väg där Trafikverket är väghållare.
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PRIVATPERSON 2

Se svar ovan.

Se svar ovan.

Se svar ovan.
Olika lokaliseringsalternativ har diskuterats med exploatör men landat i aktuellt
område.
Planförslaget har justerats inför granskning och del av betesmarken föreslås nu som
naturområde. Inför granskning har planen även kompletterats med en MKB.
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PRIVATPERSON 3

Planförslaget har justerats inför granskning och betesmarken i den södra delen av
området kan bevaras genom att planen föreslår naturområde.
Föreslagen exploatering bedöms innebära en viss påverkan i stadsbilden, men
samtidigt inte vara främmande i området då verksamhet förekommer söder om
planområdet samt på den östra sidan av E45 i höjd med planområdet.
Olika alternativ till lokalisering bedömdes initialt i planarbetet däribland området Säter
väster om E45 (detaljplanering pågår) samt område sydost om Bengtsforsrondellen vid
rastplatsen. Aktuellt område var det enda som bedömdes lämpligt utifrån belägenhet
(exponeringsgrad mot E45 samt trafikkopplingar) och utifrån exploatörens tidplan för
troligt genomförande. I den sistnämnda aspekten har en översiktlig bedömning av
komplexitet för utbyggnad av infrastruktur vägts in.
Kommunen bedömer att ett möjliggörande av etablering av verksamhet kan utgöra ett
väsentligt samhällsintresse, då det är viktigt för att stärka det lokala näringslivet och
den lokala arbetsmarknaden.
Ett scenario där aktuell exploatör (som redan bedriver bilförsäljning och
fordonsservice i kommunen) som har krav på sig att flytta sin verksamhet till ett mer
attraktivt handelsläge inte kan etablera sig på platsen finns en överhängande risk att
verksamheten avvecklas i Åmål, vilket berör kommunens näringsliv och medför en
förlust av arbetsplatser i kommunen. Planförslaget har inför granskning reviderats och
den södra delen föreslås för naturområde, vilket innebär att allmänna intressen i
identifierade naturvärden kan säkras (se den MKB som tagits fram inför granskning).
Se svar ovan.
Avvikelser från kommunala översiktsplaner sker vilket även möjliggörs i PBL
2010:900 genom ett utökat planförfarande.
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Se svar ovan. Kommunen har omprövat sin bedömning om huruvida planen kan antas
innebära betydande miljöpåverkan och har inför granskning påbörjat en strategisk
miljöbedömning med MKB.

Inför granskning har en arkeologisk utredning genomförts inom planområdet (under
juli 2020) av Förvaltningen för kulturutveckling för Länsstyrelsen Västra Götaland.
Utredningen har omfattat kart- och arkivstudie samt grävning av sökschakt inom valda
delar av utredningsområdet. Inga tidigare okända fornlämningar har påträffats.
Länsstyrelsen har inga krav på ytterligare antikvariska åtgärder. Ur
kulturmiljöperspektiv kan planområdet tas i anspråk som planerat av Åmåls kommun.

Planförslaget har justerats inför samråd och föreslår nu naturområde i den södra delen.
I övrigt ska erforderliga besiktningar görs inför byggnation och andra former av
anläggningsarbeten.
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Se svar ovan.

Ingen ny bebyggelse kommer att tillkomma inom den södra delen av planområdet där
förslaget nu anger naturområde. För föreslagen kvartersmark för verksamhetsändamål
(i den norra delen av planområdet) föreslås sådan utformnings- och
placeringsbestämmelse som bedöms krävas för att uppnå planens syfte.
En detaljplan får dock inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt för att
uppnå syftet med planläggningen. Bedömningen är att bebyggelse i närhet till
planområdet är av varierad karaktär och att det inte föranleder ytterligare krav på
anpassning av tillkommande bebyggelse.
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PRIVATPERSON 4

Se svar ovan.

