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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Efter granskningsskedet
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) var utsänt på remiss under tiden 2020-03-24
tom 2020-04-15. Kungörelse av förslaget genomfördes i Provinstidningen Dalsland (PD)
den 24 mars. Utskicket sändes till sakägare, berörda och remissinstanser enligt sändlista.
Planförslaget fanns under denna period tillgängligt på kommunens hemsida samt på
Norrtull. Inkomna skriftliga synpunkter sammanställdes och redovisas i sin helhet i en
samrådsredogörelse med kommunens kommentarer.
I samband med plansamrådet genomfördes avgränsningssamråd för MKB med
länsstyrelsen, vilket bifogas länsstyrelsens yttrande.
SAMMANFATTNING AV SAMRÅDET
Förändringar av planen som genomfördes pga. inkomna synpunkter. Samrådet visade på
att vissa förändringar behövde göras i planen. Följande större ändringar gjordes 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
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•
•

•

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

COOP Väst AB
Privatperson 1
Privatperson 2
Privatperson 3
Privatperson 4

GRANSKNINGSKEDET
Granskningshandlingar
Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och samrådsredogörelse godkändes av
kommunstyrelsen 2020-09-16§181 med beslut om att planen kunde ställas ut för
granskning. Till planhandlingarna hör även grundkarta, fastighetsförteckning och
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Granskning
Planförslaget (Granskningshandling 2020-07-09) har funnits tillgängligt för granskning
under tiden 2020-09-17 till 2020-10-16 på kommunens hemsida samt Norrtull.
Underrättelse anslogs på kommunens anslagstavla 17 september 2020 och meddelande
skickades till sakägare och berörda.
Inkomna skriftliga synpunkter har sammanställts och redovisas i sin helhet i detta
granskningsutlåtande med kommunens kommentarer.
Följande instanser/sakägare har angett att de inte har något att erinra:
• Lantmäteriet
• Svenska Kraftnät
• Skogsstyrelsen
• Polisen
SAMMANFATTNING AV GRANSKNINGEN
Granskningen har visat på att vissa förändringar behöver göras i planen med anledning av
inkomna synpunkter. De huvudsakliga förändringar som har gjorts beskrivs nedan:
Planbeskrivningen:
• Revideringar har gjorts under rubriken ”Farligt gods” för att göra innehållet mer
lättläst och förtydliga innehåll gällande säkerhetsavstånd och behov av åtgärder med
anledning av risk- farligt gods. Illustration har lagts till.
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•
•
•
•

Ändringar har gjorts under rubrikerna ”Natur och kultur”, ”Bebyggelseområden”,
”Spill- och dricksvatten” och ”El, telefon och IT” där illustrationer har lagts till.
Förtydligande angående generellt biotopskydd har gjorts under rubriken ”7 kap. MBSkydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natur 2000 m.m.”.
Förtydligande kring ansvarsfördelning har gjorts under rubriken ”Organisatoriska
frågor”.
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts.

Plankarta:
• Bestämmelsen ”fördröjning” har omformulerats något.
• Användning för teknisk anläggning-transformatorstation (E1) har lagts till område för
befintlig nätstation tillsammans med bestämmelse om högsta byggnadshöjd.
• Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) har lagts till för befintliga
elledningar (högspänning) och VSD-ledningar inom och i anslutning till kvartersmark
för transformatorstation.
• Bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad (prickmark) har lagts till
inom kvartersmark (E1 och Z).
• Bestämmelse om att träddunge ska finnas kvar (f2) har lagts till kvartersmark för
verksamheter.
• Egenskapsgräns för bestämmelse om markens höjd har tagits bort inom
kvartersmark för verksamheter.
• Egenskapsbestämmelse som reglerar att marken får användas som infart till
transformatorstation (infart) har lagts till för att säkerställa angöring till befintlig
sådan.
Kvarstående synpunkter efter granskning
I de under granskningen inkomna yttranden bedöms inga kvarstående synpunkter finnas.
BESLUTSPROCESS
Planen förväntas antas av kommunfullmäktige enligt nedan:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 28 oktober
2. Kommunstyrelsen beslut den 11 november
3. Kommunfullmäktige beslut den 24 november
Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då beslutet
eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla
om ingen har överklagat beslutet under den tiden.

INKOMNA YTTRANDEN

ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN

Farligt gods
Planbeskrivningen har under rubriken ”Farligt gods” förtydligats i detta hänseende. I
beskrivningen förtydligas att all kvartersmark inom planområdet är beläget med ett
större avstånd än 30 meter till E45 och väg 164. Byggrätt inom kvartersmark är belägen
över 40 meter från E45 och över 180 meter från väg 164. Det innebär att
rekommenderade säkerhetsavstånd (anges inom parentes nedan) mellan E45 och ny
bebyggelse klaras oavsett om bullervallen behålls (30 m), reduceras (35 m) eller tas
bort (40 m) och några obebyggda ytor kommer därmed inte heller kunna finnas inom 30
meter från någon av vägkanterna. Utifrån ovan bedöms inga riskreducerande åtgärder
krävas mot E45 eller väg 164 och kommunen bedömer att marken är lämplig för
ändamålet. Bullervallen mot E45 avses dock max reduceras till en nivå om +62,00 för
att inte riskera att påverka E45 vid skyfall (se rubriken ”Översvämning och skyfall” i
planbeskrivningen.). Ovanstående bedömningar har även stämts av med riskkonsult.
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I den samlade bedömningen av risknivån för planförslaget, erforderliga riskavstånd och
utformning av förslag till åtgärder har påverkan av utsläpp med brandfarlig vätska
omfattats. Utbredning av ett vätskeutsläpp har således beaktats och risken är inräknad i
ovan angivna förslag till säkerhetsavstånd. Detta har även bekräftats särskilt av
riskkonsult inför antagande av planförslaget.
Noteras. Avsnittet under rubriken ”Farligt gods” i planbeskrivningen har justerats med
syfte att göra innehållet mer tydligt och lättläst.

Skyfall
Det är korrekt att bullervallen inte ska reduceras mer än till nivån +62,00 m ö h
(RH2000), för att inte riskera att det vid skyfall kan komma att uppstå problem på E45.
I granskningsförslaget tillkom bestämmelse om markens höjd över nollplanet i meter
(RH2000) till +62,00 för verksamhetsmarken.
Med anledning av länsstyrelsens synpunkter under samrådet uppdaterades
bestämmelsen om fördröjning med krav på volym och höjdangivelser.
Bestämmelsen fördröjning har inför antagande omformulerats till att istället för ”en
markyta” reglera en ”en högsta marknivå”. Genom att reglera en högsta marknivå (till
+62,00) samt att fördröjningsanläggningen ska byggas under denna nivå, tillsammans
med krav på minsta volym (enligt beräkning för att kunna hantera ett skyfall) bedöms
förutsättningar ha skapats för att kunna hantera ett skyfall.
Bestämmelse om marknivåer i området har stämts av med den dagvattenkonsult som
gjort beräkningsmodellen för området.
Utifrån ovan bedöms erforderlig höjdsättning i detaljplaneskedet vara genomförd. Mer
ingående höjdsättning av området kommer att hanteras i samband med projektering av
området.
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Noteras.
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TRAFIKVERKET

Noteras.
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SVENSKA KRAFTNÄT

Noteras.
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VATTENFALL

Planförslaget har ändrats för att tillgodose Vattenfalls synpunkter. Kvartersmark för
transformatorstation (E1) har lagts till (med efterfrågad area om 10x10 meter) vid
befintligt område för nätstation och föreslås även omfattas av en bestämmelse om
högsta tillåtna byggnadshöjd på 2,5 meter. Anpassning av kvartersmark söderut har
gjorts till dike. Denna ändring av planförslaget bedöms inte vara väsentlig då
anläggningen är befintlig och endast innebär säkerställande av pågående nyttjande av
marken.
Inom önskad yta (10x10 meter) för transformatorstation förekommer dels Vattenfalls
elledningar (röda och blå tunna linjer som går in i byggnaden, se karta ovan), dels
VSD-ledningar (röda, blå och gröna tjocka linjer norr om byggnaden, se karta ovan)
varvid kvartersmarken föreslås omfattas av markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar (u) samt bestämmelse om att marken inte får förses med
byggnad (prickmark) för att inte dessa ska komma att byggas över.
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) föreslås även enligt
Vattenfalls önskemål för område där högspänningsledningar sträcker sig inom
planområdets naturmark. För att nå kvartersmarken föreslås egenskapsbestämmelse
genom att marken får användas som infart till transformatorstation (infart) över samma
yta som u-området.
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ÅMÅLS KOMMUNFASTIGHETER AB OCH STADSNÄT I ÅMÅL AB
Planbeskrivningen har inför antagande uppdaterats (under rubriken ”El, telefon och IT”)
med information om Stadsnät i Åmåls ledningar i området.
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PRIVATPERSON 1

Noteras.

