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1. INLEDNING

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

BAKGRUND

Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.

Eijes Bil AB (exploatör) som idag bedriver bilförsäljning
och fordonsservice vid Karlstadsvägen i Åmål har intresse
av att flytta sin verksamhet och bygga nya lokaler på fastigheten Fölet 1 och del av fastigheten Åmåls-Hannebol 1:1
belägna längs E45, nordväst om Bengtsforsrondellen. Exploatörens intressen är inte förenliga med gällande markanvändning och kräver upprättande av en ny detaljplan.
Lokaliseringen bedöms vara attraktiv med anledning av
skyltläge vid E45.

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.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning med Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och Bilaga 2 Redovisning av miljöbedömning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Samrådsredogörelse (inför granskning)
5. Granskningsutlåtande (inför antagande)
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som redogör för inkomna synpunkter. Efter granskning upprättas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna
synpunkter.

Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige.
Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor
från att beslutet att anta planen har tillkännagetts.
Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den
laga kraft tre veckor efter beslutet att anta planen har
tillkännagetts.
Tidplan
Uppdrag om planläggning		
2019
Samrådsskede			vinter/vår 2020
Granskning 			
hösten 2020
Antagande KF			
vinter 2020
Laga kraft			
vinter 2020/21

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
4,4 ha.

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 ÅmålsHannebol 1:1.

En fastighetsförteckning upprättas som redovisar fastighetsägare som är berörda av planförslaget.

PLANFÖRFARANDE OCH
TIDPLAN

Detaljplanens syfte bedöms endast delvis vara överensstämmande med översiktsplanen och den fördjupade
översiktsplanen för Åmåls tätort och centrum. Planen
kommer att handläggas med ett utökat förfarande enligt
PBL 2010:900, kapitel 5.
Kungörelse

Samråd

Samrådsredogörelse

Underrä�else

Granskning

Planbesked
Planuppdrag

Samråd

Samrådsredogörelse

Antagande

Laga kra�

Granskningsutlåtande

Antagande

Planbesked
Planuppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kra�

Bygglov

Planbesked
Planuppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kra�

Bygglov

Laga kra�

Karta ovan redovisar planområdets ungefärliga belägenhet.
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ÖVERSIKTSPLAN

Detaljplanens syfte bedöms endast delvis vara överensstämmande med översiktsplanen och den fördjupade
översiktsplanen för Åmåls tätort och centrum.
Översiktsplanen pekar ut del av planområdet som omfattandes av gällande detaljplan. Rekommendationer kring
näringsliv och service anger bl.a att nybyggnader ska placeras med hänsyn till landskapet, terrängen och omgivande bebyggelse. Trafikangöring ska utformas så att trafiksäkerheten inte försämras. Den i översiktsplanen föreslagna
nya sträckningen av E45 och förslag om planskild korsning 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.

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

DETALJPLANER

Del av planområdet är planlagt sedan tidigare med markanvändning för bostadsändamål och garage, park/plantering, 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 naturvårdsprogram (2018).

UNDERSÖKNING OM BETYDAN
DE MILJÖPÅVERKAN

Planen medför att mark som idag utgör planlagd bostadsmark och jordbruksmark föreslås för verksamhetsändamål
däribland skrymmande handel. Marken utgörs av planlagd
mark som upplåts som betesmark och av jordbruksmark.
Enligt miljöbalkens grundläggande 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 betesmark bedöms
kunna motiveras 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 området för annan markanvändning än jordbruksmark. Den mark som berörs utgörs till största del av
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Ovan syns plankarta tillhörande ”Detaljplan för Västra
Åsen”.

betes- och ängsmark och är ur arronderingssynpunkt inte
direkt kopplat till någon annan större, sammanhängande
jordbruksmark. Åmåls kommun bedömer 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. Detta
är en viktig fråga för kommunen som har en av landets
högsta arbetslöshetssiffror (14% i april 2020). Lokaliseringen längs E45 utgör ett viktigt marknadsläge och att
skapa möjlighet för ytterligare verksamheter på åsyftad
plats bedöms förenlig med den markanvändning som förekommer i anslutning till Bengtsforsrondellen idag genom
Toveks lastbilar. Planförslaget ger samtidigt möjlighet att
värna jordbruksmarken i den södra delen av planområdet
genom föreslagen markanvändning för naturområde.
Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2019-10-10, bedömdes inte föreslagen ändrad markanvändning och genomförandet av detaljplanen
medföra sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att det
finns krav på att göra en strategisk miljöbedömning av planen enligt PBL eller MB.
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N 6549052

•

Geoteknik

•

Naturvärde

•

Risk-transport av farligt gods

•

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

•

Buller

•

Ev. Trafik

E 366738

Följande frågor identiferades för behov av ytterligare utredning eller fördjupning:

ALTERNATIV 1
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Undersökning om betydande miljöpåverkan samråddes
med länsstyrelsen den 8 november 2019.

All trafik
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Karta ovan redovisar alternativ 1 i den förstudie av markanvändning som gjorts inför samråd.

N 6549052

Koordinatsystem SWEREF 99 TM
E 366738

ALTERNATIV 2
E 366343

Inför granskning omprövade komunen sitt ställningstagande baserat på de naturvärden som identifierats i området och bedömde att planen kan antas innebära betydande
miljöpåverkan. Därmed kompletterades planarbetet med
en strategisk miljöbedömning och en miljökonskevensbeskrivning. Undersökningen om betydande miljöpåverkan
uppdaterades med ett nytt ställningstagande (2020-04-01).
Avgränsningssamråd hölls med länsstyrelsen samordnat
med deras samrådsyttrande på planförslaget (2020-0415) där länsstyrelsen angav att de delar kommunens bedömning om att förslaget kan antas innebära betydande
miljöpåverkan, samt att miljöaspekter som bör belysas
är naturvärde kopplat till rödlistade/skyddade arter samt
MKN-vatten med förslag till detaljeringsgrad. Undersöking om betydande miljöpåverkan har även reviderats
2020-07-09.
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N 6548510

1:2 015
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.
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ALTERNATIVSTUDIE

Inför samråd studerades två olika alternativ (se kartor på
s.5) till markanvändning i området utifrån de i undersökningen identifierade aspekter som krävt vidare utredning.
Dessa aspekter utgör naturvärde, risk-transport av farligt
gods, dagvatten och påverkan på MKN för vatten, buller
och trafik.

Tung trafik

R
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Karta ovan redovisar alternativ 2 i den förstudie av markanvändning som gjorts inför samråd.

E 366343

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Inför samråd valdes att arbeta vidare med alternativ 1. Inför granskning har planförslaget reviderats och bl.a. har
anpassningar gjorts till identiferade naturvärden i betesmark inom området, varvid inget av alternativ 1 eller 2
är aktuellt i sin helhet. Tidigare alternativstudier redovisas
fortsatt översiktligt i syfte att ge ökad förståelse för processen och bedömningar som gjorts under planarbetet.
Detta återkommer även i de tekniska utredningar som legat till grund för planförslaget.
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.
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3. AVVÄGNINGAR ENLIGT
MILJÖBALKEN M.FL.
MILJÖBALKEN (MB)

Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar 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 åsyftad plats bedöms förenlig med den markanvändning som
förekommer i anslutning till Bengtsforsrondellen idag genom Toveks lastbilar. Infrastruktur finns utbyggt i närområdet och en utbyggnad i detta område bedöms medföra
ett mindre ingrepp än en nyetablering på annan plats. Planen innebär att mark med naturvärden kopplade till långvarigt nyttjande som betesmark kommer att tas i anspråk
för annan användning, dock är stor del av den marken
redan planlagd för annan markanvändning. Planen innebär samtidigt att mark som i samband med planprocessen
identifierades som värdefull betesmark och som tidigare
inte omfattats av något formellt skydd, nu föreslås som
naturområde varvid ökad möjlighet till långsiktigt tryggande av naturvärden i området bedöms ges.
Lokaliseringsalternativ för avsedd exploatering diskuterades inför planarbetet (se undersökning om betydande miljöpåverkan) och har bedömts ytterligare i den strategiska
miljöbedömningen. Utifrån ovan bedöms 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 möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Enligt miljöbalkens grundläggande 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 planlagd för annan
användning samt att översiktsplanen och den fördjupade
översiktsplanen för tätorten och centrum pekar ut området för annan markanvändning än jordbruksmark. Åmåls
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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. Detta är en viktig fråga
för kommunen som har en av landets högsta arbetslöshetssiffror (14% i april 2020). Lokaliseringen längs E45
anses utgöra ett viktigt marknadsläge.
En byggnation av betesmarken bedöms inte påverka möjligheten att bedriva jordbruk i detta fall då det finns liknande betesmark i direkt anslutning till området, vilket skulle
kunna medföra att bete kan fortsätta i naturområdet.
Området är småskaligt och detta har varit en förutsättning
för bete av området och därmed för att skapa de naturvärden som finns knutet till marken. Områdets åkermark
finns i en kontext och som en del av ett uppbrutet småskaligt landskap av åker och betesmark och kommer så att
fortsättas i den södra delen som inte exploateras.
Att skapa möjlighet för ytterligare verksamheter på åsyftad plats bedöms förenlig med den markanvändning som
förekommer i anslutning till Bengtsforsrondellen idag
genom Toveks lastbilar. Samtidigt kommer ett genomförande 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 landet” listas en rad områden som, med hänsyn till sina naturoch kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.
Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
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 utsläppskällor 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 beskrivas 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 särskilda normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS
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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, svaveldioxid, 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 bedöms ha god luftgenomströmning. då det är beläget i ett
ur landskapsrumsperspektiv relativt välventilerat läge med
hänsyn till den förhärskande vindriktningen (sydväst) vilket leder till en stor utspädningseffekt för intilliggande
bebyggelse och stadsstruktur. Avsedd exploatering bedöms inte medföra sådan användning att föroreningar i
utomhusluft sker. Då planförslaget föreslås medge markanvändningen verksamheter- vilket innebär verksamheter
som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras- bedöms inte påverkan på föroreningar i utomhusluft ske till
följd av ett plangenomförande.
MKN för vattenförekomster

Recipient för dagvatten är närliggande bäck med anslutning 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 bromerade difenyletrar (PBDE)- en industrikemikalie (används
främst i flamskyddsmedel) som sprids till miljön via läckage från varor och avfallsupplag samt atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter. Gränsvärdet för PBDE
i fisk förmodas överskridas i alla ytvatten. Gränsvärdet
för kvicksilver överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; 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. Vattenförekomsten saknar naturliga vattenståndsvariationer och strandmiljöer som är beroende av perioder av högvatten/lågvatten 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. Dammar 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 extrapolering 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 föroreningen 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 förorenade områden, signifikanta punktkällor, urban markanvändning, transport och infrastrukur och atmosfärisk
deposition.
Risk bedöms finnas för att inte ekologisk eller kemisk potential uppnås till 2021.
Planförslagets påverkan på recipient och status i förhållande till miljökvalitetsnormer för vatten har bedömts genom föroreningsberäkningar i samband med dagvattenutredning. Föroreningsberäkningarna visar att halterna av de
prioriterade ämnena i dagvattnet minskar efter föreslagna
reningsåtgärder. Detaljplanen kan därmed inte förväntas
medföra att det blir svårare att uppnå gällande status inom
MKN i Åmålsån och ett genomförande bedöms vara
förenligt 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 miljökvalitetsnormer 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 musselvatten påverkas av planförslaget.
MKN för omgivningsbuller

MKN för omgivningsbuller, såsom de i dag är formulerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga
och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än
100 000 invånare.
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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 kommunala planeringsunderlaget omfattas inte bäcken av strandskydd. Åmålsån omfattas av 100 meters strandskydd. Planområdet är beläget utanför detta område.
Dike och åkerholme inom området omfattas av det generella biotopskyddet.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN

Åmålsån som är recipient för dagvatten omfattas av skötsel- och skyddsområde för flodkräfta. Flodkräftan är en
art som är upptagen i bilaga 5 till Art- och habitatsdirektivet. Det innebär att den kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. EU:S Art- och habitatdirektiv är implementerat 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 av
planlagd mark som upplåts som betesmark och av jordbruksmark. Området uppfattas delvis från E45 som odlingslandskap insprängd mellan verksamhetsområde 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 igenväxningsskede. Bullervallen är olika påtaglig beroende på
marknivån inom området. I det norra avsnittet är inte nivåskillnaden mellan vall och planområdet kännbar.
Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering har gjorts (Calluna, 2019) på detaljnivå som underlag för detaljplanen. Fältarbetet genomfördes under oktober månad (sent på året, ingen blomning) och har gett ett
preliminärt resulatat.
Vid inventeringen avgränsades totalt fyra naturvärdesobjekt varav ett
med ett högt naturvärde
(klass 2) och tre objekt
med ett visst naturvärde
(klass 4).

Bilden ovan visar inventeringsområde med resultatet från Callunas natuvärdesinventering 2019.
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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 näringsfattig
jord, förekomst av block
och berghäll samt andra
naturliga inslag som rosenbuskar och enbuskar.
Dessa biotopkvaliteter
gör att det finns livsmil-

jöer för många naturvårdsarter som exempelvis ängsvädd,
ängshavre, bockrot och prästkrage. Enligt den preliminära
bedömningen uppnår delar av ytan Natura 2000-naturtypen ”Silikatgräsmarker 6270” vilket är en hotad naturtyp
och värd att bevara intakt.
Ytor med ett visst naturvärde (klass 4) består av tallskog
med inslag av björk, rönn och asp. Här finns enstaka förekomster 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 naturvärden eftersom ytan är näringspåverkad och homogen. Den innehåller heller inga värdehöjande element som exempelvis
block och sten eller träd och hyser inga naturvårdsarter
och påverkan blir därför mycket liten inom denna yta.
Under Callunas inventering noterades elva naturvårdsarter, däribland ängsvädd, ängshavre, bockrot och prästkrage
vilka alla är hävdgynnade arter och signalarter i ängs- och
betesmarker. Spillkråka (skyddad art enligt Artskyddsförordning 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 Artportalen och bedöms kunna ha livsmiljöer i området, av
dessa utgör gulsparv, trana, tofsvipa, stare och trädpiplärka skyddade arter enligt Artskyddsförordningens signalarter: Spillkråka och trädpiplärka är knutna till skogsmiljöer
medan resterande är knutna till öppen mark.
Calluna rekommenderar att särskild hänsyn tas till betesmarken som bör lämnas orörd medan ytan i norr har låga
naturvärden och lämpar sig bättre för en exploatering. Vid
en exploatering på de platser som blomsterlupin noterats
bör jorden tas hand om och inte placeras på olämpliga
platser så att arten sprider sig ytterligare.
Strategisk miljöbedömning och MKB

Inför granskning har en strategisk miljöbedömning gjorts
och en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Utöver
tidigare naturvärdesinventering (Calluna 2019) har det i
samband med arbetet med den strategiska miljöbedömningen genomförts en kompletterande fältundersökning i
området (2020-05-20). Nedan beskrivs påverkan på naturvärde och jordbruksmark för planalternativet.
Området är småskaligt och detta har varit en förutsättning
för bete av området och därmed för att skapa de naturvärden som finns knutet till marken. Områdets åkermark
finns i en kontext och som en del av ett uppbrutet småskaligt landskap av åker och betesmark och kommer så kunna
fortsättas i den södra delen som inte exploateras. En bygg-

nation av åkermarken bedöms inte påverka möjligheten
att bedriva jordbruk i detta fall då det finns liknande betesmark i direkt anslutning till området, vilket skulle kunna
medföra att bete kan fortsätta i naturområdet.
En exploatering av området bedöms inte påverka jordbruksmark som innebär stora konsekvenser för jordbruksmarkens brukande i närområdet eller påverkan på
gräsmarkens infrastruktur och naturvärden i trakten. I
närheten finns utpekade värdekärnor av betesmark respektive betesmark som ingår i grön infrastruktur, detta
bedöms inte påverkas av en exploatering av delar av betesmarken inom planområdet.
Utöver tidigare observationer i samband med tidigare fältbesök har nu även stare noterats häcka i ett hålträd i direkt
anslutning till planområdet. Denna bedöms påverkas av
ett plangenomförande. Även stjärtmes noterades vid inventeringen vid planområdet. Bedömningen är att revir
försvinner vid en exploatering.
När det kommer till gräsmarker utgör silikatgräsmarker
den vanligaste betesmarkstypen i Sverige och har vanligen en örtrik markvegetation. Vegetationens sammansättning varierar beroende var i landet man är och utifrån lokala förhållanden. Markerna kan vara mycket örtrika och
ibland hysa ovanliga växter. Genom sin flora utgör de ofta
en viktig källa för många insekter och fjärilar. Skötsel sker
genom bete eller slåtter och höbärgning och röjning av
igenväxningsvegetation.
Konsekvensen hät är att viktiga strukturer för området
kommer att försvinna, medan vissa torra respektive blöta
delar blir kvar och därmed kommer arternas fortlevnad
i området säkerställas. Arterna bedöms finnas jämnt fördelade inom hela gräsmarken, men de är mycket rikliga
utmed den torrås som har väldigt rika bestånd av flera av
naturvärdesarterna. Stora delar av torråsen kommer att
försvinna och därmed också stor del av områdets högsta
naturvärden och då särskilt i och kring den åkerholme som
finns och som är biotopskyddad.
Bedömningen när det gäller skyddade arter är att livsmiljöerna minskar till yta, men 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 vilket 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 ytor 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.
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En exploatering bedöms påverka individer, inte populationen i stort och den gröna infrastrukturen kommer att bevaras genom det naturområde som bibehålls och därmed
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 inte påverkas vid exploateringen utan får ligga kvar som den gör i
dagsläget.
Planförslag

Planen föreslår ett mindre naturområde (NATUR) i den
norra delen av planområdet (här har inga särskilda naturvärden identifierats) med syfte att ordna yta för dagvattenfördröjning. Bestämmelse föreslås för att reglera detta,
med lydelsen att marken ska anordnas med fördröjningsanläggning för dagvatten. Fördröjningsanläggning ska utformas som torrdamm med biofilter eller motsvarande för
att uppnå erforderlig rening och omfatta minst en volym
på 3000 kubikmeter enligt beräkning dimensionerat för att
hantera ett 100-års regn, med en högsta marknivå på +62
meter över nollplanet (RH2000), dammbotten ska anläggas under denna nivå (fördröjning).

Karta - automatiskt genererad via SGUs kartvisare (http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/kartvisare/index.html)

Åkerholme omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalkens 7 kap. och för att göra åtgärder på sådant naturvärde krävs dispens. Enligt 7 kap. 11§ andra stycket får
dispens från biotopskyddsbestämmelserna meddelas i det
enskilda fallet om det finns särskilda skäl. Naturvårdsverket 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 enskilda
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 medges 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 anslutning 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 intresse, vilket kan bedömas utgöra ett särskilt skäl för att medge dispens i det enskilda fallet enligt Naturvårdsverkets vägledning.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta består området till stor del av
lera-silt samt ett parti i nordvästra delen där markförutsättningarna pekas ut som berg överlagrat av morän. Planområdet är beläget i anslutning till område som är utpekat

Karta ovan visar förutsättningar för skred i finkornig jordart,
gulmarkering är aktsamhetsområde, SGU.
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Enligt bedömning i MKB kan planförslaget påverka utpekade naturvärden något negativt. Planförslaget medför
dock att påverkan minskar genom att stora delar av silikatgräsmarken bevaras, dock försvinner värdekärnan av
marken. En exploatering bedöms påverka individer, inte
populationen i stort. Bedömningen är vidare att planför-

Naturvärdena i den hävdade betesmarken är beroende av
att marken brukas och åtgärder som föreslås till följd av
planförslaget är att säkerställa att bete eller hackslåtter bedrivs på marken inom det södra naturområdet.
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366

Den norra delen av området som har bedömts inneha
högt naturvärde (Calluna 2019) föreslås för verksamhetsändamål (Z). Förslaget innebär att del av området som
har pekats ut som högt naturvärde kommer ianspråktas
för verksamhetsområde. Som nämns i MKB utgör silikatgräsmarker den vanligaste betesmarkstypen i Sverige
när det kommer till gräsmarker och har vanligen en örtrik
markvegetation. Förekomsten av silikatgräsmark i denna
del av landet bedöms inte vara unikt. Heller påverkas inte
möjligheten att bedriva jordbruk i området då det finns
liknande betesmark i närområdet. Utöver det föreslås den
södra delen av planområdet som naturområde (NATUR)
som kompensation för att del av betesmarken i norr tas i
anspråk. Vid område
för befintlig elnätstation i den syd6549
västra delen av planområdet föreslås markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) tillsammans med
bestämmelse om att marken får användas som infart för
transformatorstation (infart) på naturmark (NATUR)
för att kunna angöra befintlig transformatorstation som
säkerställs genom kvartersmark för teknisk anläggningtransformatorstation (E1). Denna förändring bedöms inte
vara väsentlig eller innebära någon ytterligare påverkan
då anläggningen är befintlig och endast innebär säkerställande av pågående nyttjande av marken.

slaget kan genomföras utan konsekvenser för den gröna
infrastrukturen.

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
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i SGU:s jordartskartering som aktsamhetsområde - risk
för skred i finkornig jordart.
En geoteknisk undersökning har genomförts (Sweco
2020) som underlag för detaljplanen och resultatet redogörs för nedan. För mer ingående beskrivning hänvisas till
rapporten.
Jordlager och grundvattenförhållanden

Överst återfinns ett tunt vegetationsskikt om c:a 0,1 à 0,3
m ovan siltig torrskorpelera med upp till c:a 3 m mäktighet. Härunder återfinns siltig lera och lera med varierande
mäktighet från noll till c:a 6 m. Störst mäktighet av lera
förekommer i området norra del.
Längs med E45 återfinns en bullervall som utgörs av blandade jordmassor, grus, sand, silt och lera med inslag av
organisk jord.
Lerans odränerade skjuvhållfasthet har uppmätts in-situ
till mellan 18 och 21 kPa. Empirisk utvärdering av lerans
skjuvhållfasthet utifrån CPT-sondering visar på värden
mellan 88 och 11,6 kPa. Lerans naturliga vattenkvot är
uppmätt till mellan 52 och 54% och med en kornflytgräns
på ca 57 %. I tidigare geoteknisk undersökning utförd av
Hoffamans geoteknik, är lerans skjuvhållfasthet uppmätt
till mellan 18-20 kPa, vattenkvot till mellan 30-55 % och
konflytgräns till mellan 37-57 %.
Leran underlagras av fast friktionsjord på berg. Nu utförda sonderingar har avslutats i fast friktionsjord mot sten,
block eller förmodat berg på ett djup mellan ca: 0,9 till
12 meters djup. Djup till definitiva bergnivåer har inom
ramen för detta projekt ej bestämts. I de södra delarna av
området återfinns berg i dagen.
Fri vattenyta har i provtagningshål noterats på mellan c:a
3 till 4,7 meter under markytan, maj 2020. Grundvattennivåerna ska förväntas variera med årstid och nederbörd.
Stabilitet

lermäktighet, < 1 m, kunna grundläggas ytligt på hel
styv bottenplatta. I området med större lermäktighet
kan pålgrundläggning av bärande stomme erfordras för
sättningsfrihet.
Större uppfyllnader för markjustering kan ge upphov till
marksättningar. Lokala uppfyllnader ska också kontrolleras ur stabilitetssynpunkt.
Markarbeten-generellt

Eventuella lokala djupa schakter och större lokala fyllningar ska kontrolleras avseende stabilitet.
Övrigt

Med nuvarande underlag bedöms att inga hinder eller
allvarliga restriktioner med avseende på de geotekniska
förutsättningarna finns för detaljplanens genomförande.
Samråd under projekteringsskedet ska ske mellan bland
annat geotekniker, markprojektör och konstruktör.
Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras i
projekteringsskedet då uppgifter om byggnaders läge, utbredning i plan och nivå på färdigt golv föreligger.
Planförslag

Med hänvisning till genomförd geoteknisk undersökning
i området bedöms inga hinder för byggnation föreligga.
Som anges bedöms byggnader inom området med ingen
eller ringa lermäktighet (< 1 m) kunna grundläggas ytligt
på hel styv bottenplatta, medan det inom områden med
större lermäktighet kan erfordra pålgrundläggning av bärande stomme.
I samband med projektering av ny bebyggelse 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 mark som inte varit bebyggd tidigare.

Beräkning av stabilitet har skett i två sektioner för bullervall mot E45 och i sektion för planerad dagvattendamm.

Planförslag

Stabilitetsberäkning har utförts enligt IEG 4:2010 med
kriterierna detaljerad stabilitetsutredning, planläggning.
Beräkningarna visar på tillfredställande säkerhet mot stabilitetsbrott för planerad justering av bullervall och anlagd
dagvattendamm.

Radon

Sättningar i mark-generellt

Område med lera kan erhålla sättningar vid lastökning på
jorden. Lastökning kan vara uppfyllnader av jord, last från
byggnader och grundvattensänkning. Där ingen lera eller
endast ringa mäktighet, < 1 m, förekommer bedöms sättningsrisken som liten.
Grundläggning-generellt

Byggnader bedöms inom området med ingen eller ringa

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

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som klassas som normalriskområde för radon gäller generellt att man inte kan
utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning
ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft
från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell
uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. Åtgärder för att klara tillåten
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radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av
nybyggnationen.
Planförslag

Markradonundersökning ska göras av byggherren i samband 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/antikvarisk 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 Västra Åsen.

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

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

Planförslaget bedöms inte påverka gårdsbildningen/markerat område för fornlämning för gården Västra åsen eller
punktobjekt som pekar ut fyndplats i bullervallen vid E45.

Bilden ovan visar en ladugårdsbyggnad väster om planområdet. Vy från nordväst.

Inga åtgärder bedöms krävas inom planområdet med hänsyn till genomförd arkeologisk utredning.
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade
enligt kulturminneslagen. Skulle fornlämningar eller misstänka fornlämningar påträffas i samband med exploatering eller andra arbeten skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen.

BEBYGGELSEOMRÅDEN

Inom planområdet finns ingen bebyggelse idag. Norrut
återfinns bostadsområdet Västra Åsen med enplans villabebyggelse från 1980/90- tal och där tomter fortfarande
säljs för bostadsbebyggelse. Möjlighet till ytterligare avstyckningar för bostadsändamål finns. Sydväst om planområdet finns bostadsgård från 1800-talet med huvudbyggnad i två våningar, gulmålad träpanel och tegelpannor.
Söder om Bengtsforsvägen finns en rad av sju bostadshus
belägna parallellt med vägen. Sydost om planområdet återfinns verksamhetslokalen för Toveks lastbilar.
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Bilden ovan visar verksamheten Toveks lastbilar som är
belägen sydost om planområdet. Vy från väster.

Planförslag

Planen föreslår markanvändning för verksamhet (Z). Användningen är bred och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan.
Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning,
lager och verkstäder. Det kan till exempel vara fordons-
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service, bilprovning eller liknande. Skrymmande handel
ingår i markanvändningen, varvid ingen särskild användningsbestämmelse för begränsad handel föreslås för att
medge detta.
Marken får bebyggas med högst 50% byggnadsarea (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 reklamskylt/pylon till en
maximal höjd om 12 meter. Exploateringsgraden bedöms
lämplig utifrån bedömning av befintlig närliggande bebyggelses skala och höjdförhållanden (villabebyggelsen i norr
och gård samt verksamhet i söder). Syftet med en reklamskylt är att upplevas på längre avstånd varvid högre höjd
föreslås tillåtas för ett sådant byggnadsverk. Utformning
av reklamskylt ska anpassas efter Trafikverkets riktlinjer
för reklam längs det statliga allmänna vägnätet. För att
säkerställa marknivå inom området föreslås bestämmelse
om markens höjd över nollplanet i meter (RH2000) inom
kvartersmarken för verksamheter (till +62,00). Inom
kvartersmarkens sydvästra del där skogsdunge finns idag
föreslås bestämmelse om att marken inte får förses med
byggnad (:::::) samt att träddunge ska finnas kvar (f2), för
att bevara karaktären och undvika påverkan av bebyggelse
i denna del av området.
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 trafikanter på E45 har gestaltningsbestämmelser föreslagits
som anger att byggnadsvolymer ska utformas med huvudfasaden 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 planområdet. Där återfinns såväl offentlig som kommersiell service
däribland vårdcentral, livsmedelsbutiker och handel.
Planförslag

Planen föreslår verksamheter däribland skrymmande
handel, vilket möjliggör för sådan verksamhet såsom bilhandel att etablera sig i området. I övrigt föreslås ingen
förändring.

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.
Nytillkommande byggnader och tomter ska utformas tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter.

SKYDDSRUM

Flertalet skyddsrum återfinns öster om E45 inom Nygårds industriområde.
Planförslag

Ingen förändring föreslås.

STRANDSKYDD

Bäcken löper väster om planområdet. Enligt det kommunala planeringsunderlaget omfattas inte bäcken av
strandskydd.

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 planområet av Axvägen. Fortsatt norrut sträcker sig Västra Åsenvägen. Mot väster återfinns en enskild väg.
E45 har i avsnittet från cirkulationsplatsen och ca 150 meter norrut en hastighetsgräns på 50 km/h som övergår i
70 km/h därefter. Bengtsforsvägen har i avsnittet söder
om planområdet 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 bostadsområdet 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 togs fram som underlag för planförslaget. Utredningen reviderades inför granskning för att även
bedöma påverkan på befintligt vägnät i alternativet att
helt angöra planområdet ifrån söder. Utredningen utgår
ifrån erfarenheter från tidigare utredningar gällande trafikalstring av bilhandel, vilket har gett ett snitt på knappt
120 fordonsrörelser per dygn och 1 000 m2 byggnadsyta
(BTA). Det skulle ge ca 1 330 tillkommande fordonsrörelser om hela fastighetsytan skulle användas för bilhandel. Andel tung trafik uppskattas att uppgå till max 10 %.
Denna trafikalstring bedöms vara högre än ett troligt ut-

ANTAGANDEHANDLING

| 13

fordonsrörelser per körriktning (till respektive från detaljplaneområ

fall. Detta för att skapa marginal avseende beräkning av
vägtrafikbuller och kapacitet i korsningarna mot det allmänna vägnätet.
Kapacitetsberäkningar har gjorts för att säkerställa att föreslagen etablering inte påverkar framkomligheten på vägnätet. Beräkningarna har gjorts utifrån dagens utformning
med förväntade trafiksiffror för år 2040 och med förväntad etablering. Resultatet visar att inga kapacitetsproblem
föreligger utifrån dessa förutsättningar i den befintliga cirkulationsplatsen där väg 164 möter E45. Trafikökningen
till följd av planförslaget är marginell och framkomligheten kommer inte märkbart att påverkas av den nya verksamheten. Den högsta belastningsgraden bedöms innefatta en mycket god servicenivå.
Skulle all trafik som detaljplaneområdet genererar ledas
genom Åsenkorsningen (E45-Västra och Östra Åsenvägen) så påverkas endast E45 marginellt. Resultatet visar
en mycket god framkomlighet i korsningen trots en ökad
trafik.
Skulle all trafik som detaljplanerområdet genererar ledas
in till området via väg 164 och Ebbes väg förväntas enligt
beräkningen inte heller några problem uppstå avseende
framkomlighet i korsningen.
Planförslag

Inga åtgärder föreslås på väg 164 eller E45.
Planområdet föreslås inför granskning angöras från väg
164 via Ebbes väg. Möjlighet finns dock fortsatt att angöra
området norrifrån via en förlängning av Västra Åsenvägen
till och med Axvägen. Denna förlängning av gata medges
i gällande plan och omfattas inte av aktuellt planförslag.
Denna del av sträckan föreslås i ett sådant fall för blandtrafik (fordon, cykel och gående) vilket innebär att aktuell del av befintlig gång- och cykelväg ersätts av gata för
blandtrafik. Axvägen som avskiljer verksamhetsområdet
från naturområdet i norr är förberedd som gata för (det
område som i gällande plan anger) bostadsområde.
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, marken 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 kommun har ingen aktuell parkeringsnorm. Utifrån erfarenhet 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
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Målpunkterna för dessa är bedömda till:
Målpunkt

Andel

Fordon

E45 Norrifrån

25 %

+ 17

E 45 Söderifrån

25 %

+ 17

Väg 164 mot Bengsfors

15 %

+ 10

Drottninggatan mot centrum

35 %

+ 23

För bullerutredningen
är årsmedeldygnstrafiken
av intresse. Med den tillkomm
Ovan:
över tillkommande
plangenomförande
Tabelltabell
2 – Tillkommande
trafik påtrafik
grundvid
av den
nya verksamheten under maxtim
blir
prognosen
för
2040
enligt
nedan:
under maxtimmen prognosår 2040, Systra 2020.

Del

ÅDT

Andel tung
trafik

E45

7 520

20%

Väg 164 öster om korsningen

3 070

14%

1

(11 100 m2 BTA * 120 fordon/1000 m2)/2 = 666 fordonsrörelser per riktning und

Väg 164 väster om korsningen

3 270

14 %

PM Trafikutredning Fölet 1 och Åmål-Hannebol 1:1
Ovan:
överårsmedeldygnstrafik
förväntad ÅDT vid
plangenomförande
Tabell 3tabell
– Förväntad
(ÅDT)
under prognosåret 2040 med utbyggd detaljp
SYSTRA PM2040, Systra 2020.
2020-05-15, rev 2020-05-15
prognosår

4. KAPACITETSBERÄKNINGAR

i fallet av handel- och verksamhetsbyggnad ofta är att
likställa
med bruttototalarea
då vanligen
den
av
Hannebol/Västra
Åsens anslutning
till E45 har
entypen
lägre standard
än cirkulation
bebyggelse
skertrafiksäkerhet
i ett plan. och framkomlighet på E45 om anslutningen till
medför en ökad
Hannebol/Västra Åsen stängs. Inkommande trafik till cirkulationsplatsen ökar

Planförslag
4.1 Cirkulationsplats väg E45/väg 164/Drottninggatan

Ovan beskrivna förhållningssätt rekommenderas vid
framtida beräkning av parkeringsbehov i samband med
4.1.1
Nollalternativ år 2040
bygglovsprövning.

För att säkerställa att föreslagen etablering inte påverkar framkomligheten i d
cirkulationsplatsen där väg 164 möter E45 så har en kapacitetsberäkning arbe
Gång
och cykeltrafik
utifrån dagens utformning med förväntade trafiksiffrorna för år 2040 och med
Separat
gångoch cykelväg
finnskapacitetsproblem
öster om planområdet
etablering.
Resultatet
visar att inga
föreligger utifrån dessa
iförutsättningar.
nordsydlig riktning. Koppling finns in till centrum via

planskild tunnel under E45. Under vissa delar av denna
sträcka förekommer blandtrafik. Gång- och cykelvägen
pekas ut i kommunens cykelkarta som cykelbana.
Planförslag

I den södra delen av planområdet föreslås möjlighet att
förlänga befintlig cykelväg mot Ebbes väg (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 (ca 1 km västerut vid Tollebol)
som trafikeras av Västtrafik buss 775 som kör mellan
Figur 1: Antal inkommande fordon per dygn under prognosåret 2040 (ÅDT), utan trafikalstring
Ed-Bengtsfors-Åmål.
detaljplanen, med en uppskattad fördelning mellan körriktningar i cirkulationsplatsen.
PM Trafikutredning Fölet 1 och Åmål-Hannebol 1:1

Planförslag
SYSTRA PM

2020-05-15, rev 2020-05-15

Ingen förändring föreslås. För ökad möjlighet till hållbart
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Trafikbuller
Situation år 2040
Ljudutbredning
Planalternativ
Vån Leq
BV 42
1 46

Vån Leq
BV 40
1 42

Vån Leq
BV 44
1 47

Vån Leq
BV 44
1 46

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
Leq i dBA

Vån Leq
BV 49
1 54

75,5
<=
70,5
<=
65,5
<=
60,5
<=
55,5
<=
50,5
<=

Vån Leq
BV 49
1 53

Vån Leq
BV 43
1 46

Vån Leq
BV 48
1 50

Vån Leq
BV 51
1 54

< 75,5
< 70,5
< 65,5
< 60,5
< 55,5
< 50,5

TECKENFÖRKLARING
Väg
Befintlig byggnad
Övrig byggnad
Bullerskyddsskärm
Bullerskyddsvall +62m
Bef. bullerskyddsvall

SKALA 1:3000 från norr
Karta ovan visar ljudutbredning av ekvivalent nivå år 2040 vid ett plangenomförande vid angöring av besökstrafik
160
0
40
80
m
(Västra Åsenvägen), Efterklang 2019.
Vån Leq
BV 55
1 56

Vån Leq
BV 59
1 61

Vån Leq
BV 50
1 52

resande och attraktivitet i området kan hållplats anordnas
i närmare anslutning till planområdet längs BengtsforsväVån Likaså
Leq
gen.
kan hållplats vid Östra Åsenvägen i höjd med
BV 57
1 59
gång- och cykeltunneln anordnas för bättre resmöjligheter.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller

Inom planområdet förekommer ingen bebyggelse
idag, dock finns det närliggande bostadshus utanför
planområdet.
Industribuller

Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för buller från
industri vid bostäder, undervisningslokaler och vårdlokaler. Nivåerna som redogörs för i tabellen (på s.15) avser 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.

Matris ovan visar riktvärden (2019) för buller från industri,
från Naturvårdsverkets hemsida.

Vägtrafikbuller

Riksdag och regering har i proposition 1996/97:53 angett
riktvärden för trafikbuller. Följande riktvärden
för trafikFölet 1, Hannebol
777075 eller
buller bör normalt inte överskridasProjektnummer:
vid nybyggnad
Kund: SYSTRA
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
UTFÖRD AV:
Karl Strandquist

•

30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus.
GRANSKAD AV:

•

45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus2019-12-16
nattetid (22-06).
Bilaga: A01

•

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad samt
uteplats i anslutning till en bostad.

•

70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad.

Johanna Åström

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning togs fram inför samråd samt kompletterades inför granskning för att bedöma bullerpåverkan av planförslagets trafikalstring på omkringliggande
bebyggelse.
Den första bullerutredningen (Sweco 2019-12-17) visar
bullersituationen (baserat på samrådsförslaget) utifrån
en fördelning av trafik till planområdet där besökstrafik
angörs norrifrån (förlängning av Västra Åsenvägen) och
lasttrafik söderifrån (väg 164-Ebbes väg). Att notera är att
föreslagen kvartersmark har reducerats därefter varvid en
minskning har skett i trafikalstringstalet vilket inte har arbetats in i denna version. Utredningen visar att ett plangenomförande för prognosår 2040 med delvis sänkt bullerskyddsvall klarar riktvärdet i hela området mellan Västra
Åsenvägen och Kornvägen. Bostadshuset längs väg 164
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får nivåer över riktvärdet (se karta ovan på s.15), dock är
detta hus redan i nuläget påverkat av bullerstörning från
vägtrafik. Slutsatsen är att bostadshuset längs väg 164 får
en marginellt försämrad bullersituation.
Den reviderade trafikbullerutredningen (Sweco 2020-0529) baseras på alternativet att angöra all trafik till planområdet ifrån söder via väg 164-Ebbes väg.
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 utbyggd detaljhandel) 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.
Bullerkartor på s. 16 har avgränsats till södra delen, för
hel kartbild över ljudutbredning se PM buller (Efterklang
2020).
Planförslag

Den typ av verksamhet som möjliggörs inom föreslagen
markanvändning, verksamheter (Z), ska vara av sådan art
att den innebär begränsad omgivningspåverkan. För att
säkerställa att inte etablering av sådan verksamhet som
genererar buller över Naturvårdsverkets riktvärden föreslås en bestämmelse om störningsskydd (m2) som lyder
att verksamhet får ej alstra högre ljudnivåer vid fastighetsgräns än vad som anges i Naturvårdsverkets gällande riktlinjer för buller från industri vid bostäder. Bestämmelsen
har inte specificerats för att eventuella framtida 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 omfattas huvudbyggnad på gården norr om väg 164 samt bostadsraden söder om densamma redan i nuläget av buller överskridande riktvärdena
för ekvivalenta nivåer vid byggnadens fasad mot vägen,

likaså vid prognosår 2040 (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.
För garagebyggnad (Åmåls-Hannebol 1:4) med nyligen
anordnad bostad på övre våningen medför planförslaget
ett visst överskridande (mellan 1-3 dB) av gällande riktvärden för buller vid fasad på två sidor av byggnaden (vid
angöring av all trafik till planområdet via Ebbes väg). 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 har gjort bedömningen
att bullerreducerande åtgärder kommer att erbjudas för
bostad ovan garagebyggnad för att uppnå en boendemiljö
som klarar erforderliga riktvärden.

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

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

ANTAGANDEHANDLING
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I övrigt hänvisas till vidare bedömning vid projektering
av ny bebyggelse där en detaljerad geoteknisk undersökning rekommenderas genomföras för att fastställa markens egenskaper avseende vibrationspåverkan 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, tillverkning, lager och verkstäder.
Planförslag

Markanvändningen bedöms inte komma att ge upphov
till sådan verksamhet eller få sådana konsekvenser att det
uppstår risk för luftföroreningar.
Vid etablering av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd eller anmälan. Vid etablering av mindre miljöfarliga verksamheter (u-anläggningar) krävs inte alltid anmälan eller
tillstånd, däremot är verksamhetsutövaren alltid skyldig att
följa miljöbalken och dess tillhörande förordningar, föreskrifter och EU-direktiv.

Farligt gods

Planområdet är beläget i nära anslutning till E45 och väg
164 (Bengtsforsvägen) som båda utgör primära transportleder för farligt gods. Med anledning av det har en riskanalys gjorts som underlag för detaljplanen. I riskanalysen har
även risk förknippat till närliggande verksamhet Toveks
lastbilar hanterats, samt risk kopplat till föreslagen markanvändning och påverkan på närliggande bostadsområden.
(Riskanalysen genomfördes inför samråd och har inte
uppdaterats, dock har avstämning gjorts med riskkonsult
kring ändringarna.)
Beskrivningen nedan redogör för den del av riskanalysen
som berör aktuellt planförslag.
Den inledande analysen visar att det finns ett antal olycksrisker 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
brandfarligt vätska (klass 3) på båda vägarna.
Brandfarlig vätska

I riskanalysen anges generellt kring olyckor med brandfarlig vätska att allvarliga konsekvenser normalt kan uppkomma inom maximalt 30–40 meter från olycksplatsen. Detta
gäller om utsläppet kan spridas fritt kring olycksplatsen,
dvs. omgivningen ligger på samma nivå som, eller lägre än,
vägen. I aktuellt fall är planområdet beläget högre än E45.
De befintliga barriärerna inom området bedöms medföra
en relativt stor reducering av skadeområdet vid en olycka
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med brandfarlig vätska på E45. Vid en stor pölbrand bedöms skadeavståndet för brandspridning in i byggnader
begränsas till under 25–30 meter från olycksplatsen.
I riskanalysen har påverkan av utsläpp med brandfarlig
vätska på E45 bedömts för området. Ett reducerande av
bullervall innebär att befintlig barriär som skydd mot eventuell värmestrålning förminskas. Detta medför att risken
för brandspridning till byggnader ökar. Skadeavstånd vid
stor brand bedöms då till 30–35 meter från olycksplatsen.
Borttagande av bullervall innebär att befintlig barriär som
skydd mot eventuell pöls utbredning samt värmestrålning
förminskas. Detta medför att risken för brandspridning
till byggnader ökar markant. Skadeavstånd vid stor brand
bedöms då till 35–40 meter från olycksplatsen.
Samlad bedömning

Bedömningen är att riskreducerande åtgärder behöver
vidtas för bebyggelse inom 40 meter från väg 164 och
från E45 om bullervallen tas bort. Om bullervallen behålls men reduceras bedöms riskreducerande åtgärder
rimliga inom 35 meter från E45. Om bullervallen behålls bedöms riskreducerande åtgärder rimliga inom 30
meter från E45. Dessutom gäller att olycka med brandfarlig vätska behöver studeras vidare i en fördjupad
(kvantitativ) analys när byggnadens utformning och önskvärd placering är känd, för att säkerställa att infallande
strålningsnivåer är acceptabla om bebyggelse placeras
inom 40 meter från närmaste vägkant. Detta inträder alltså
endast om bebyggelse placeras närmare än 40 meter till
E45. Obebyggda ytor utomhus inom 30 meter från E45
och väg 164 ska inte uppmuntra till stadigvarande vistelse.
Markparkering etc. som inte uppmuntrar till stadigvarande
vistelse kan godtas inom dessa ytor.
I riskanalysen lyfts även förslag till riskreducerande åtgärder i fallet att ny bebyggelse placeras närmare riskkälla än
angivna säkerhetsavstånd. (Angivna säkerhetsavstånd avser avstånd från närmaste körbanekant till byggnadens fasad.) För en fullständig redogörelse hänvisas till Riskanalys
Fölet/Hannebol, Brandskyddslaget 2020-01-09.
Planens påverkan på omgivande bostadsområden innebär
en förhöjd risknivå. Detta då en ökning av trafikflöde på
kringliggande vägar förväntas samt att aktuell trafikplanering innebär infart till området nära bostadsområdet sydväst om planområdet (Åmålsåsen samt närliggande enskilda 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). Det är därmed i dagsläget inte
är nödvändigt med en fördjupad analys, utan det är avhängigt om en sådan verksamhet som avser etablera sig inom
området.
Ett borttagande/reducerande av befintlig bullervall bedöms inte bidra till en oacceptabel risknivå för befintliga
närliggande bostadsområden.

ANTAGANDEHANDLING

Illustration över säkerhetsavstånd mellan byggrätt och E45.

Planförslag

All kvartersmark inom planområdet är beläget med ett
större avstånd än 30 meter till E45 och väg 164. Kvartersmark för verksamheter (Z) med tillhörande byggrätt
är i aktuellt planförslag beläget med ett avstånd på över
180 meter mellan väg 164 och närmaste användningsgräns (söderut), varvid inga riskreducerande åtgärder bedöms krävas då säkerhetsavståndet klaras med mycket stor
marginal. Kvartersmarken för verksamheter (Z) är vidare
försedd med ett markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) och bestämmelse om att marken inte
får förses med byggnad (:::::) inom en 6 meter bred zon
längs den östra planområdesgränsen. Inom denna zon får
ingen byggnad placeras. Avstånd mellan gräns för byggrätt
och E45 körbana blir därmed mellan 42-60 meter (se illustration ovan, s.19). Det innebär att rekommenderat 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 lämp-

lig 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.). Ovanstående bedömningar har även stämts av med
riskkonsult.
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.
Avstämning med riskkonsult har även gjorts angående adderande av kvartersmark för den befintliga elnätstation i
den sydvästra delen av planområdet. Då denna byggnad
enbart är en driftbyggnad så förväntas inte människor
befinna sig där i normalfallet, samt uppgår avståndet till
vägen till över 30 meter, varvid inga säkerhetsåtgärder bedöms krävas.
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Anmälnings- eller tillståndspliktig
verksamhet

Enligt miljöbalken är det tillstånds-/anmälningspliktigt
att bedriva vissa miljöfarliga verksamheter. Anmälningspliktiga verksamheter (s.k. C-verksamhet) anmäls till kommunens 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 miljöfarlig sådan önskar etableras på platsen prövas detta ärende 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, tillverkning, lager och verkstäder.

Karta ovan visar höjdrelief över planområdet, Dämningsverket 2019.

Störande ljus

Idag förekommer ingen belysning i området. El har dragits 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 huvudsak komma att koncentreras till dagtid då de flesta
verksamheter bedrivs. Ingen störning av ljus på E45 bedöms 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 och i denna har en bedömning av ev. skyfallsproblematik gjorts.
I den södra delen av området har det inte hittats några
begränsningar eller risker för planområdet ur skyfalls- eller
översvämningssynpunkt. Den norra delen av området är
instängd, vilket innebär att vatten rinner till en lokal lågpunkt utan att det kan rinna undan från området på ytan.
Befintlig markanvändning leder ca 1000 m3 vatten till lågpunkten. Redan i dagsläget sker det alltså en ansamling av
vatten i lågpunkten vid stora skyfall och allt eftersom marken exploateras och blir hårdgjord ökar flödena till lågpunkten, vilket också ökar den totala mängden vatten som
leds till lågpunkten. För att detta inte ska orsaka skador
inom den nya exploateringen 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,
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Karta ovan visar resultatet av avrinningsmodell som visar
ansamling av vattenmassor efter ett 100-års CDS-regn.

som kan fördröja vattenmassorna finns det risk för skador
inne på planområdet.
I dagvattenutredningen presenteras ett förslag som utgår
ifrån en fördröjningsanläggning i lågpunkten, där verksamhetsytan 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 återkomsttider (5-30 år). Det går även att konstruera fördröjningen 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.

ANTAGANDEHANDLING

Planförslag

Då förändringar i planförslaget inför granskning inte påverkar behovet av fördröjningsanläggning i norr föreslås
befintlig lågpunkt användas som naturmark (NATUR)
med bestämmelse för fördröjning av dagvatten där dimensionering för fördröjninganläggning har beräknats
för att kunna ta hand om såväl fördröjning av dagvatten
som vattenansamling vid skyfall (för återkomsttid se beskrivning ovan eller dagvattenutredning). Bestämmelsen
lyder att marken ska utformas med fördröjningsanläggning för dagvatten. Fördröjningsanläggning ska utformas
som torrdamm med biofilter eller motsvarande för att
uppnå erforderlig rening och omfatta en minsta volym på
3000 m3 enligt beräkning dimensionerat för att hantera ett
100-årsregn, med en högsta marknivå på +62,00 meter
över nollplanet (RH2000), dammbotten ska anläggas under denna nivå (fördröjning).
Fördröjningsanläggningen föreslås inom allmän platsmark där kommunen är huvudman och har ansvar för
anläggningen.
Bullervallen (som är belägen utanför planområdet) föreslås max sänkas till nivån +62 möh (RH2000) för att
fungera som en skyfallsbarriär mot E45. I samband med
projektering av mark och byggnader inom försålda fastigheter ska kontakt tas med kommunens VA-enhet för att
klargöra detaljerad 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 tillhörande föreskrifter.

Planförslag

Inga särskilda åtgärder bedöms krävas i plan. Säkerställande 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 vatten-, spill- och dagvattenledningar finns även som sträcker
sig från Axvägens mitt och vidare söderut genom planområdet i ungefärlig nordydlig riktning.
Planförslag

Ledningarna som löper genom planområdet i nordsydlig riktning kommer att behöva flyttas till följd av planförslaget, endera förläggs dessa i väster eller i öster längs
planområdets gräns, därmed föreslås markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) samt bestämmelse
om att byggnad inte får uppföras (:::::). Då ledningar har
förberetts för en utbyggnad i området finns goda förutsättningar till kommunal anslutning av VA.
Det ledningspaket (VSD) som sträcker sig längs planområdetsrådets södra gräns är i huvudsak beläget inom föreslagen allmän platsmark (NATUR och GATA) där kommunen är huvudman, förutom där ledningarna passerar
kvartersmark för tranformatorstation (E1). Här föreslås
därmed markreservat för allmännyttig underjordisk ledning (u) kombinerat med bestämmelse om att marken inte
får förses med byggnad (:::::) för att säkerställa ledningarnas belägenhet.

Dagvatten

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

Dagvattenutredning har tagits fram av Dämningsverket
(rev. 2020-06-09) baserat på föreslagen markanvändning
som underlag för detaljplanen. Hantering av skyfall beskrivs mer ingående under rubriken Översvämningsrisk och
skyfall ovan.
Området har klassats enligt Tabell 2.1 i P110 som Centrum- och affärsområde. Detta innebär att VA-huvudmannen har ansvar för en återkomsttid på 10 år vid dimensionering av nya ledningar samt ansvarar för en återkomsttid
på 30 år med en trycklinje i marknivå. Detta innebär så-
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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 av planområdet till 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 är extrema skyfall som är dimensionerande för den
totala fördröjningsvolymen som behöver finnas tillgänglig.
Total ackumulerad volym i lågpunkten är ca 3000 m3 vid
ett 100-årsregn.
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 varierar beroende på vilket djup och tvärsnitt som väljs. Vissa modifikationer av det befintliga ledningsnätet kommer
att behöva göras för att möjliggöra den nya detaljplanen.

Föroreningsberäkning

Utredningsområdet tillhör avrinningsområde ”Ovan Nygårdsbäcken” och huvudavrinningsområdet är Vänern.
Schablonberäkningarna visar att det inte räcker med ett
enkelt reningssteg (t ex torrdamm) för att få ned halterna
till under befintlig situation. Med mer utökade vegetativa reningssteg i biofilter går det att få ned halterna så att
de ligger under befintliga värden för samtliga beräknade
ämnen.
En blandning av biofilter, dvs vegetationsbeklädda markbäddar som inkluderar fördröjningsyta samt infiltrering
för behandling av dagvatten, samt torrdammar och/eller
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diken föreslås som den översiktliga dagvattenhanteringen
för området. Inför senare detaljprojekteringsskede bör
grundvattenförhållandena undersökas ytterligare för att
säkerställa vilken byggmetod som är lämplig. Om grundvattennivån ligger grunt behöver de avsänkta ytorna utföras som täta (t ex med tät duk), så att grundvatten inte kan
strömma ut till skyfalls- och dagvattenytorna.
Föroreningsberäkningarna visar att halterna av de prioriterade ämnena i dagvattnet minskar efter föreslagna reningsåtgärder. Detaljplanen kan därmed inte förväntas
medföra att det blir svårare att uppnå gällande status inom
MKN i Åmålsån.

Vattenskyddsområde

Det finns i dagsläget inga fastslagna vattenskyddsområden
som ligger inom eller i anslutning till utredningsområdet.
Det finns emellertid ett förslag till ett nytt vattenskyddsområde 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 minimera risken för att föroreningar kan nå Åmålsån och Vänern bör exempelvis samtliga framtida fördröjnings- och
reningslösningar förses med avstängningsanordningar.
På så sätt kan spridningen av lokalt uppkomna föroreningar begränsas. Verksamheterna inom området skall även
följa de skyddsföreskrifter som gäller inom vattenskyddsområdets aktuella skyddszon för planområdet.
Planförslag

Verksamhetsområde föreslås ansluta till det kommunla
dagvattennätet.
I den norra delen av planområdet föreslås markanvändning naturmark (NATUR) med bestämmelse om att anordna yta för dagvattenfördröjning. Bestämmelse föreslås
för att reglera ovan, med lydelsen att marken ska utformas
med fördröjningsanläggning för dagvatten. Fördröjningsanläggning ska utformas som torrdamm med biofilter eller
motsvarande för att uppnå erforderlig rening och omfatta
en minsta volym på 3000 m3 enligt beräkning dimensionerat för att hantera ett 100-årsregn, med en högsta marknivå
på +62,00 meter över nollplanet (RH2000), dammbotten
ska anläggas under denna nivå (fördröjning).
Fördröjningsanläggningen föreslås inom allmän platsmark där kommunen är huvudman och har ansvar för
anläggningen.
För att säkra viss infiltrationsmöjlighet 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
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Karta ovan visas Stadsnät i Åmåls ledningsnät rödmarkerat.

Karta ovan visar vatten- (blå), spill (röd)- och dagvattenledningar (grön) med tjocka linjer i den norra delen av
kvartersmarken. I den södra delen av kvartersmarken syns
befintlig nätstation samt elledningar -högspänning (röd) och
lågspänning (blå) i tunna linjer som går in till byggnaden.

Karta ovan visar karta över fibernätet tillhörande föreningen
Åmåls norra fiber.

bör grundvattenförhållandena undersökas ytterligare
för att säkerställa vilken byggmetod som är lämplig vid
detaljprojekteringsskede.
För att minimera risken för att föroreningar kan nå Åmålsån och Vänern bör exempelvis samtliga framtida fördröjnings- och reningslösningar förses med avstängningsanordningar. På så sätt kan spridningen av lokalt uppkomna
föroreningar begränsas. Verksamheterna inom området
skall även följa de skyddsföreskrifter som gäller inom vattenskyddsområdets aktuella skyddszon för planområdet.
Vidare rekommenderas gröna tak på verksamheterna, vilket 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.
Planförslag

El, telefon och IT

Vattenfall har flera ledningar i närområdet (bla.a i Axvägen) . Inom planområdet förekommer ledningar längs den
södra gränsen. I den sydvästra delen av planområdet finns
även en elnätstation.
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.
Åmåls norra fiber har ledningar i gräns sydvästra delen av
planområdet.
Telenor Accessnät har ledning norr om planområdet.
Stadsnät i Åmål har ledningar som löper i befintlig gc-väg
öster om planområdet och som i mindre avsnitt omfattas
av planområdet (se karta ovan till vänster, s.23). Ledningarna är belägna inom föreslaget markområde för verksamhet (Z) med markreservat för allmännytiga underjordiska
ledningar (u) och bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad och cykelväg (CYKEL).
Planförslag

Verksamhetens värmeförsörjning föreslås ske med långsiktigt hållbara energilösningar.

I den sydvästra delen av planområdet föreslås mark för
transformatorstation (E1) för befintlig elnätstation. Här
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föreslås en högsta tillåten byggnadshöjd på 2,5 meter.
(<2,5>) Detta område lades till inför antagande på efterfrågan av Vattenfall. Då anläggningen är befintlig samt
området för kvartersmark är begränsat i omfattning till
denna funktion bedöms inte denna ändring vara väsentlig.
Ingen ytterligare påverkan av planförslaget bedöms ske
med anledning av denna ändring då den endast innebär
ett säkerställande av befintlig situation, marken är redan
ianspråktagen i enlighet med föreslagen användning och
kvartermarken.
Markreservat för allmännyttig underjordisk ledning (u)
föreslås för befintlig högspänningsledning i området på
önskemål av Vattenfall. Vattenfalls övriga ledningar i området är belägna inom mark som föreslås som allmän plats
(NATUR och GATA).
Ledningar tillhörande Åmåls norra fiber bedöms inte
komma att påverkas av planförslaget enligt det bildunderlag som har erhållits under planarbetet (via Ledningskollen) då dessa tycks vara belägna inom den södra delen av
planområdet som föreslås för naturmark (NATUR). I de
avsnitt där Stadsnät i Åmåls ledningar sträcker sig inom
planområdet är de belägna inom mark som föreslås för
allmän platsmark-cykelväg (CYKEL) och inom markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) på
kvartersmark. Planförslaget bedöms därmed inte påverka
ledningarnas läge. Ingen flytt bedöms krävas med anledning av planförslaget. Vid byggnation av cykelväg kan tillfällig påverkan ske.
Skanovas ledning som löper parallellt med Axvägen är belägen strax inom område där planförslaget anger NATUR,
varvid ingen påverkan bedöms ske. Telenors ledningar i
närområdet bedöms inte påverkas av planförslaget.

Avfallshantering

I Åmåls kommun sköts renhållningen av Teknik och fritidsförvaltningen 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 renhållningsföreskrifter eller i enlighet med ev. miljötillstånd.

5. KONSEKVENSER AV
PLANENS GENOM
FÖRANDE

Ett plangenomförande medför en förändrad markanvädning. Marken utgörs idag av planlagd mark (för primärt
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bostadsändamål) som upplåts för betesmark och jordbruksmark. Enligt miljöbalkens grundläggande 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 planlagd för
annan användning samt att översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för tätorten och centrum pekar
ut området för annan markanvändning än jordbruksmark.
Den jordbruksmark (betes- och ängsmark) som berörs är
ur arronderingssynpunkt inte direkt kopplat till någon annan större, sammanhängande 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. Detta är en viktig fråga för kommunen som har en av landets högsta arbetslöshetssiffror
(14% i april 2020) och lokaliseringen längs E45 utgör ett
viktigt marknadsläge. Planförslaget innebär även att jordbruksmark inom planområdets södra del föreslås som naturområde vilket möjliggör för ett framtida värnande av
betesmarkens värden.
Idag är den norra delen av planområdet planlagt för primärt bostadsändamål och gata, medan den södra delen
inte omfattas av detaljplan. Den huvudsakliga marken
inom planområdet nyttjas som betesmark, vilket kommer
upphöra vid ett plangenomförande. Planförslaget innebär
därmed att betes- och ängsmark, samt mindre trädparti
kommer att ersättas av verksamheter 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 åsyftad plats bedöms förenlig med den markanvändning som
förekommer i anslutning till Bengtsforsrondellen idag genom Toveks lastbilar. Planförslaget medför att en verksamhet som bedrivits i Åmål sedan flera år tillbaka kan
fortgå i kommunen på en för verksamheten mer ändamålsenlig 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
betesmark avgränsat av trädparti mot såväl nordväst som
längs bullervall mot öster. Att föreslå marken för verksamhetsområde 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 har bedömts innebära betydande miljöpåverkan genom att planförslaget ger en exploatering inom
område där det har identifierats förekomst av högt naturvärde. Som kompensation för att del av betesmarken i
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norr tas i anspråk för verksamhetsmark föreslås den södra
delen av planområdet som naturområde (NATUR). Enligt bedömning i MKB kan planförslaget påverka utpekade naturvärden något negativt, planförslaget medför dock
att påverkan minskar genom att stora delar av silikatgräsmarken bevaras, dock försvinner värdekärnan av marken.
En exploatering bedöms påverka individer, inte population i stort. Bedömningen är vidare att planförslaget kan
genomföras utan konsekvenser för den gröna infrastrukturen, dock förloras delar av den värdefullaste torrängsdelen inom planområdet. För mer ingående beskrivning av
planförslagets miljökonsekvenser (samt alernativa lokaliseringar) läs Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning.
Planförslaget medför en något ökad trafik till området.
Detta bedöms dock inte komma att påverka riksintresset
E45 eller kapaciteten på väg 164 tillika cirkulationsplatsen
där dessa möts oavsett om området angörs från norr eller
söder. Inga problem med framkomligheten i korsningen
vid Ebbes väg - väg 164 förväntas uppstå. Den ökade
trafiken bedöms ge en marginell påverkan av trafikbuller
för närliggande bostäder i söder. Då berörda bostadshus i
stor utsträckning redan i nuläget men framförallt vid prognosår 2040 (utan plangenomförande) överskrider gällande
riktvärden bedöms inte planförslaget föranleda behov av
bullerreducerande åtgärder. Markanvändningen verksamhet ska vara av icke störande art varvid påverkan av omgivningsbuller bedöms som liten och därmed inte komma
att bli en negativ konsekvens av planförslaget.

Genomförandetid

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

Planavgift

Planavgift kommer inte tas ut i samband med bygglov,
då kostnaden har reglerats i köpekontrakt mellan Åmåls
kommun och exploatör.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom gator och naturområden.

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning mellan kommunen och andra aktörer.
Planarbete			
Åmåls kommun
				(SBK Värmland AB)

Planförslaget bedöms inte äventyra MKN för vattenkvalitet hos recipient, då erforderlig fördörjning och rening bedöms kunna anordnas inom planområdet. Flytt av VSDledningar krävs för att möjliggöra för erforderlig byggrätt
inom planområdet, vilket medför kostnader för åtgärden.
Planförslaget medför kommunala kostnader för genomförande av allmän platsmark.

Fastighetsåtgärder och 					
ledningsrättsåtgärder		
Lantmäteriet 		
				
(initieras av exploatör
			
och/eller ledningsägare)

6. GENOMFÖRANDE
FRÅGOR

Utbyggnad av vatten-, spill-				
och dagvattenanläggning		
Åmåls kommun

Åtgärder inom kvartersmark

Exploatör

Genomförande av allmän 				
platsmark			Åmåls kommun

Uppföljning av den strategiska 				
miljöbedömningen enligt MKB
Åmåls kommun

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

Ansöka om dispens från 					
biotopskydd			Exploatör

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Köpekontrakt har upprättats där ersättning för detaljplan
och vissa genomförandekostnader regleras.

Avtal

Arrendeavtal för bete har förekommit säsongsvis. Detta
kommer att upphöra för den norra delen av området vid
ett plangenomförande.

Lovplikt

Inga förändringar av lovplikten är aktuella.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

•

PM Kompletterande inventering, för detaljplan Fölet/Hannebol Åmåls kommun, Henric ernstson konsult 2020-05-25

Fastighetsindelning är tänkt att ske i enlighet med gräns
för markanvändning för verksamhet (Z), vilket innebär att
del av fastigheten Åmåls-Hannebol 1:1 föreslås läggas till
Fölet 1.

•

PM trafikutredning Fölet 1 och Åmål-Hannebol 1:1,
Systra 2020-05-25

•

PM buller Fölet Hannebol, Efterklang 2019-12-17,
samt rev. version 2020-05-29

Servitut, gemensamhetsanläggningar,
samfälligheter och ledningsrätter

•

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan för
Åmål, Fölet 1 och del av Åmåls-Hannebol 1:1, Sweco
Civil AB 2020-06-04

•

Rev. Dagvattenutredning Fölet 1 mfl, Dämningsverket 2020-06-09

•

Utredning inom Västra Åsen. Arkeologisk utredning
för Hannebol 1:1, Fölet 1 och Hästen 3, Åmåls socken och kommun, Förvaltningen för kulturutveckling
KU Arkeologisk rapport 2020:37

Fastighetsbildning

Ledningsrätt för vatten,-spill och dagvattenledning föreslås upphävas. För initiering av förrättning av ny ledningsrätt för säkerställande av placering av ledningar ansvarar
ledningsägare.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Nedan anges förslag till fördelning av kostnader.

Behov av ytterligare utredningar:

Planen medför kostnader för exploatör:

•

Projektering av GC samt flytt av VSD (Åmåls
kommun)

•

Exploateringskalkyl

•

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

•

Kostnader för fastighetsbildning

•

Anläggande av erforderlig fördröjningsanläggning för
dagvatten

•

Anläggande av gata och gång- och cykelväg

Planen medför kostnader för Åmåls kommun:
•

Flytt av VSD ledningar

•

Anläggande av gata och gång- och cykelväg

•

Anläggande av erforderlig fördröjningsanläggning för
dagvatten

•

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

•

Inköp av mark för allmän plats- naturområde ( i norra
delen) med fördröjningsanläggning

•

Bullerreducerande åtgärder

Planen medför intäkter för Åmåls kommun:
•

Fastighetsförsäljning

•

Anslutningsavgifter för VSD

TEKNISKA FRÅGOR

TILLSTÅND

Dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap.
11§ andra stycket bedöms bli aktuellt för område där åkerholme förekommer. Dispens från biotopskyddsbestämmelserna meddelas i det enskilda fallet om det finns särskilda skäl. Dispens söks hos länsstyrelsen.

7. MEDVERKANDE
TJÄNSTEMÄN

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB genom samhällsplanerare Emma Johansson och granskad av
planarkitekt Daniel Nordholm, på uppdrag av Samhällsbyggnadsenheten genom Samhällsbyggnadschef Björn
Wennerström i samarbete med arbetsgrupp på Åmåls
kommun med representanter från miljöenheten, plan och
bygg samt Teknik och fritidsförvaltningen.

Åmål 2020-10-22

Tekniska utredningar

Följande utredningar har utgjort underlag för planförslaget:
•
•
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Naturvärdesinventering, Calluna 2019-12-05
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