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SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET
De viktigaste planeringsförutsättningarna som berör planområdet är strandskydd,
tätortsnära friluftsliv, höga kulturmiljövärden, översvämningsrisk, geotekniska
förutsättningar, höga bullernivåer och transporter av farligt gods. Dessa förutsättningar
sammantaget medför att kommunen bedömer att den mest lämpade mark- och
vattenanvändningen bör vara att bibehålla nuvarande inriktning för tillfälliga
evenemang och aktiviteter. Med hänsyn till områdets beskaffenhet, läge och
föreliggande behov anser kommunen att planförslaget medför en från allmän synpunkt
långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. I korthet innebär
planförslaget att:
 Småbåtshamnen behålls och utvecklas i sitt befintliga läge innanför vågbrytaren
 De stora öppna ytorna på Norra Sanden bibehålls för publika evenemang och
aktiviteter
 Kvaliteterna för det tätortsnära friluftslivet bibehålls och förstärks
 De anlagda allmänna gångstråk som finns kommer att bibehållas och förbättras
 Strandskyddet bibehålls genom en fri passage närmast strandkanten
 Planen möjliggör tillkomsten av ytterligare publika aktiviteter och besöksmål i den
östra delen av Sanden
 Tillgängligheten till Norra Sanden förbättras genom att möjliggöra en breddning
den befintliga Residensbron på norra sidan för gående och cyklister
 Fisktorget bibehålls i huvudsak som en öppen torgyta
 Ett gångstråk planeras utefter hamnkanalens östra sida med koppling till
Residensbron
 En yta för restaurang och café reserveras på Fisktorget
 De kulturhistoriska värdena kopplade till Kulturaxeln/Fisktorget bevaras
 Inga samhällsviktiga funktioner eller boendeändamål planeras
När det gäller förslaget om en ny gång- och cykelbro över gamla hamnkanalen i
Drottninggatans förlängning görs den samlade bedömningen att bron bör tas bort från
planförslaget mot bakgrund av att:
 Kajen mot Fisktorget bör även fortsättningsvis kunna angöras av större båtar och
skutor, vilket är ett viktigt historiskt samband när det gäller Fisktorgets funktion
och även koppling till kulturaxeln i övrigt.
 Riskerna för olyckor för fritidsbåtstrafiken på kanalen ökar om hamnkanalen blir
smalare och innehåller fler funktioner som minskar manövreringsutrymmet.
 En ny bro i det aktuella läget kan inte anses motiverad utifrån behovssynpunkt i
förhållande till den kostnaden för investering och framtida underhåll som det
innebär.
 Den befintliga Residensbron kommer att förbättras när det gäller framkomlighet
och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Avståndet mellan ny tänkt bro och
Residensbron är endast 110 meter. Kopplingen från Fisktorget till Residensbron
kommer att förbättras genom att ett gångstråk anläggs utefter hamnkanalen med
trappor till Residensbron.
 Behovet av ny GC-bro över hamnkanalen kan bli större i ett sydligare läge, mellan
de befintliga broarna, för att få en koppling mellan centrum och Södra Sanden, om
utbyggnadsplanerna enligt programmet för Södra Sanden skulle förverkligas.
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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Följande planhandlingar ingår:


Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000



Planbeskrivning (detta dokument)



Fastighetsförteckning (finns på Byggnadsförvaltningen)

Övriga handlingar (finns på Byggnadsförvaltningen):


Geoteknisk utredning, PM Geoteknik och MUR/Geoteknik, Structor 2016-12-23,
reviderad 2017-03-27, 2017-07-07



Historisk markmiljöteknisk inventering, Sweco 2014-03-20



Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Structor Miljö Väst AB, 2016-12-13



Kulturaxeln i Vänersborg, en kulturhistorisk utredning, Regionmuseum Västra Götaland
2005



Riskanalys av Lilla Vassbotten och Sanden, Prevcon 2007-02-21

Mark- och vattenanvändningen idag
Norra Sanden är ett centralt beläget park-, rekreations- och hamnområde. Den nordligaste delen
av Sanden utgörs av en småbåtshamn med ca 300 båtplatser samt tillhörande ytor. I anslutning
till hamnen finns ett klubbhus som används av Vänersborgs segelsällskap. Övrig mark inom
planområdet består av öppna gräsytor som sommartid används för olika typer av tillfälliga
aktiviteter och evenemang. I parken längs hamnkanalen finns en gång- och cykelväg som leder
förbi en volleybollplan och vidare fram till småbåtshamnen. Norra Sanden och Fisktorget
förbinds av Residensbron över gamla hamnkanalen.
Den huvudsakliga användningen av Fisktorget är i dagsläget parkeringsplats, som rymmer
knappt 40 parkeringsplatser. På torget finns en pumpstation och en toalettbyggnad. Under
sommarperioden nyttjas den södra delen av torget för tillfällig restaurangverksamhet.
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Planens syfte och huvuddrag
Sanden
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2013 § 82 att uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta
fram ett förslag till detaljplan för Norra Sanden. Syftet med denna är att avgränsa och säkerställa
områdets användning som allmänplats, park och småbåtshamn med klubbhus och förråd samt
att möjliggöra för förenings- och evenemangsverksamhet kopplad till park eller småbåtshamn.
Syftet är även att pröva om det är möjligt att bygglovsbefria vissa åtgärder i samband med
tillfälliga evenemang samt att bitvis upphäva strandskyddet.
Dagens användning av Norra Sanden för publika evenemang och tillfälliga arrangemang kräver
bland annat att enklare byggnader i form av tält och temporära servicebyggnader uppförs på
platsen. Området saknar idag detaljplan vilket innebär att det krävs en mer omfattande
bygglovsprövning än vad som behövs inom ett område där detaljplan gäller. Utöver
bygglovsprövning krävs även en prövning av dispens från strandskyddet.
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Planen innebär relativt små förändringar gentemot nuvarande användning. Ett fåtal mindre
byggnader kan tillkomma som skulle stärka områdets karaktär som evenemangs- och
rekreationsyta. Planen medger att byggnader för skötsel och bruk får uppföras samt t.ex. en
paviljong. Inom ett område längs med Gamla Hamnkanalen möjliggörs för restaurang och café
verksamhet samt ytor för offentliga aktiviteter såsom t.ex. volleyboll, utomhusgym, bouleplan
etc. I övrigt bevaras de öppna och gröna ytor som finns idag. Den befintliga småbåtshamnen ska
vara kvar och även kunna utökas med ytterligare båtplatser inom nuvarande område innanför
vågbrytaren.
Fisktorget
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 121 att utöka planen med Fisktorget på andra
sidan hamnkanalen. Syftet med utökningen mot Fisktorget är att utreda lämplig användning av
torget samt att se på möjligheterna till en bättre koppling mellan Norra Sanden och Vänersborgs
centrum via Fisktorget.
Planförslaget innebär att den huvudsakliga användningen för TORG/parkering kvarstår och att
ingen bebyggelse får uppföras på den öppna ytan. Ett område avsätts för restaurang och café i
den del där tillfällig sommarrestaurang har bedrivits samt med möjlighet till bryggor och båtar
för restaurang och café verksamhet.

Plandata
Planområdets läge
Planområdet omfattar den norra delen av ön Sanden i centrala Vänersborg. Området avgränsas
av Vänern i norr, Trafikkanalen i väster och Gamla hamnkanalen i öster med undantag delen
som skjuter ut över till Fisktorget. I söder avgränsas planområdet av Residensbron,
Vassbottenleden och Dalbobron.

Planområdets omfattning och läge och dess fastigheter.
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Areal och Markägoförhållanden
Planområdets areal är ca 15,5 ha (fördelat på ca 5,5 ha markyta och 10 ha vattenyta inkl.
småbåtshamn). Lagfaren ägare för området som är en del av Huvudnäs 2:1 (gulmarkering i
kartan ovan) är Vänersborgs kommun. Huvudnäs 2:13 vid Gamla hamnkanalen (blåmarkering i
kartan ovan) har ingen lagfaren ägare. Taxerad ägare är Vänersborgs kommun. Lagfaren ägare
för Fisktorgsområdet som är del av fastigheten Huvudnäs 2:14 (rödmarkering i kartan ovan) är
Vänersborgs kommun.

Kort historik
Norra Sanden
Sanden eller Lilla Vassbotten som den tidigare kallats har sedan Vänersborg grundades år 1644
ändrat form och karaktär flera gånger. Ursprungligen var Sanden ett näs mellan Vänersborg och
Dalbosidan. Den smala landremsan hade ett segelbart sund ungefär där Gamla hamnkanalen
rinner idag. Den första bron byggdes över sundet 1649 och har under århundradena haft flera
efterföljare.

Vänersborg och Dalbobron liggandes över Sanden sett från Dalbosidan. Teckning av lantmätaren Bo
Kempensköld år 1699. Källa: Lilla boken om Vassbotten, Vänersborgs Söners Gille.

I och med att järnvägen Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga anlades på en ny järnvägsvall 1867
fick Sanden en sydlig avgränsning. Området mellan det ursprungliga näset och järnvägen
utgjordes av sankmark och ansågs hälsovådligt. Under 1880-talet igenfylldes en mindre del av
sankmarken, men det var först mellan 1910-1916 som hela området fylldes ut. Detta gjordes
med muddermassor från arbetet med att utvidga Trollhätte kanal.
Den mycket långa bro som ledde in till Vänersborg från väster delades i två mindre, Dalbobron
och Residensbron. Efterhand började industrier och verksamheter av olika slag etablera sig på
ön och området präglas än idag av dessa. Norra Sanden ligger på utfylld mark som dock skett
senare än i de södra delarna av ön. Enligt den historiska analys som Sweco Environment gjort
har utfyllnaden främst skett i två etapper, en i mitten och en i slutet av 1900-talet. Bilden nedan
visar Norra Sanden år 1975 respektive 1993.
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Vänersborg vid 1860-talet. Till höger om den då långa bron syns det sumpområde som senare fylldes ut
och gjorde plats för stans industriområde. Till vänster om bron det område som efter Dalbobrons
tillkomst numera utgörs av evenemangsyta och småbåtshamn. Källa: Lilla boken om Vassbotten,
Vänersborgs Söners Gille.

Fisktorget
På en fortifikationsplan från 1656 finns en öppen plats som omfattar vad som i dag är
Fisktorget, kv Residenset och den västra halvan Torget. En karta från 1699 visar att ett residens
har uppförts på den södra delen av kv Residenset och på den norra delen troligen ett rådhus.
Fisktorget ser ut att ligga utanför stadsmuren/skyddsvallen. På Carl Hårlemans ritning från 1787
har ett rådhus byggts norr om Residenset. På Fisktorgets norra del finns en tomt eller en
byggnad.
En ny stadsplan togs fram efter stadsbranden 1834. Planen anger att en brandgata skall dela
staden. Därmed skapades Kulturaxeln med offentliga byggnader, torg och parker. Residenset
byggdes till mot norr 1848 och huvudbyggnaden fick sin nuvarande utformning. Flyglarna
tillkom 1943-44.
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På Fisktorget har fiskhandel bedrivits åtminstone ifrån 1800-talet och framåt, detta på grund av
att fisk inte fick säljas på torget på andra sidan Residenset. Här har också bönder sålt sina varor.
Den öppna ytan var också genomtänkt på det sättet att det imponerande Residenset skulle vara
synligt för besökare.
Fisktorget har under 1900-talet senare del använts som parkeringsplats. Under några år på 1970talet fanns där stadens centrala busshållplats. Hamngatan breddades på torgets bekostnad. På
den södra delen av torget uppfördes i slutet av 1950-talet en avloppspumpstation. Strömmerska
huset och Strandhotellets byggnader som låg norr om Fisktorget revs på 1970-talet för att ge
plats för länsstyrelsens nya administrationsbyggnad. I början av 1980-talet ersattes gästhamnens
provisoriska toalett av en permanent byggnad. Gästhamnen flyttades till Vänerparken i början
av 1990-talet.
Sommaren 2003 öppnades en sommarrestaurang. På torget placerades några provisoriska
byggnader och i kanalen lades en flytbrygga.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Enligt översiktsplan ÖP 2006 antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2006 ligger området
inom tätortsområde T1 som omfattar Vänersborg/Vargön. Översiktsplanen ger inte någon
närmare vägledning för hur marken i det aktuella planområdet ska användas. Dock så anges
bland annat att strand- och grönområdena skall hållas tillgängliga för alla.
Samt, som ett övergripande mål, anges att kommunen ska medverka till att mark för utveckling
finns och tillhandahålla lokaler om så erfordras. Kommunen strävar även att stärka Vänersborgs
centrum som hela kommunens centrum och mötesplats.
För de centrala delarna av Vänersborgs stad gäller "Bebyggelsemiljöprogram för centrala
Vänersborg 1992" där Vänersborg som gammal sjöfartsstad vid Vänerns sydspets framhålls.
Således präglar vattnet och områdena vid vattnet Vänersborgs stadsmiljö. Områdena på ömse
sidor av gamla hamnkanalen och den angränsande Skräckleparken anges som mycket värdefulla
delar av Vänersborgs stadsmiljö.

Grönplan
Kommunfullmäktige har den 15 april 2009 godkänt Grönplan Vänersborg 2008. Grönplanen
redovisar den gröna miljöns ekologiska, sociala och kulturella värden. I dokumentet beskrivs de
nuvarande förutsättningarna för grönstrukturen i kommunen, en övergripande analys av hur
grönstrukturerna kan utvecklas, samt strategier för bevarande av befintliga värden.
I kommunens grönplan nämns följande strategier för utveckling av bl.a. Norra Sanden:
Strandområden bevaras gröna och tillgängliga för allmänheten, strändernas möjligheter till liv
och rörelse utvecklas, stråket med obrutna gång- och cykelvägar längs stränderna bevaras och
utvecklas.
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Planprogram
Enligt Program för Fisktorget som antogs 26 oktober 2005 ska
syftet med en ny detaljplan vara att möjliggöra etablering av en
permanent restaurang på Fisktorget. Marken får enligt den
gällande detaljplanen inte bebyggas.
Fisktorget ligger inom ett område som är av riksintresse för
kulturmiljövården.
I programmet anges att området antingen ligger på lutande lerterräng
och flack lermark som gränsar till vatten eller på övriga lerområden.
En geoteknisk utredning skall utföras under planarbetet. Fisktorget
ligger i likhet med Norra Sanden även bitvis under dimensionerad
nivå för översvämningar.
Programmet beskriver att enbart ca 300m2 av området
är bebyggelsebart då det finns flertalet ledningar här.
Övriga utgångspunkter som nämns är:
Den högsta tillåtna byggnadshöjden som tillåts är + 50,7 m.
Den lägsta tillåtna golvnivån får vara är + 45,8 m om särskilda åtgärder vidtas för att
byggnaden skall klara en uppdämningsnivå på +46,3 m.

Skisserna på restaurangbyggnaden skall ligga till
grund för utformningen av
fasader och tak.
Byggrätt skall finnas för den
befintliga pumpstationen.
In- och utfarten till Fisktorget
skall vara vid Drottninggatan.
En cykelbana skall anläggas
vid Drottninggatan och
Hamngatan.
En trappa skall anläggas mellan
Fisktorget och Residensbron.
Planera
d
trappa
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Gällande detaljplaner
En mindre del av planområdet för
Norra Sanden omfattas av detaljplan
264 Förslag till ändring och utvidgning
av stadsplan för Lilla Vassbotten med
Vassbottenleden fastställd i juli 1975.
För de delar av planområdet där
detaljplan 264 gäller anges park och
vattenområde.
Utökningen av planområdet innefattar
delar av två befintliga stadsplaner
nämligen stadsplan 63 och 141.
Delen av stadsplan 63 från 1954 som
ingår i utökningsområdet av Norra
Sanden innefattar Fisktorget och
angränsande gator och är så också
planlagt för torg eller gata. En del av
marken närmast Residensbron skall
användas som plantering,
gångväg, parkeringsplats eller
dylikt.
Stadsplan 63 inefattar även en del av Gamla Hamnkanalens vattenområde. I den norra delen av
Fisktorget gäller stadsplan nr 141, från 1971. Fisktorget och Drottninggatan är här planlagt för
allmän plats - gata. För Gamla Hamnkanalen gäller vattenområde.
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Stadsplan 264 (ovan) och Stadsplan 63 (nedan). Markeringarna visar de områden som berörs av den nya
planen.

Stadsplan 141 (ovan). Markeringarna visar de områden som berörs av den nya planen.

RIKSINTRESSEN OCH ALLMÄNNA INTRESSEN
Riksintressen
Planområdet ingår i ett område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4
kap 2 § miljöbalken. För Vänern med öar och strandområden, anges att ”turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.” Bestämmelserna utgör inte
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
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Trafikkanalen ingår dels i ett riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap 8 § miljöbalken, dels i ett
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Vänern är riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § miljöbalken.

Riksintresse - Friluftsliv

Riksintresse - Fiske (sjö)

Riksintresse – Hamn (sjöfart)

Fisktorget omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, vars
geografiska utbredning omfattar hela rutnätsstaden i Vänersborgs
centralort. Kulturaxeln är det viktigaste stråket i detta riksintresse
som börjar med Fisktorget i väster.

Riksintresse - Kulturmiljövård

Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt säkra allmänhetens tillträde till stränderna och att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För en mindre del av
planområdet, i anslutning till Dalbobron, gäller detaljplan och här är strandskyddet upphävt.
Strandskyddet återinträder när en ny detaljplan upprättas.

Kartan visar strandskyddets omfattning vid planområdet.
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I Miljöbalkens 7 kapitel behandlas bland annat frågan om strandskydd, där det regleras att nya
byggnader och förändrad markanvändning inte tillåts inom strandskydd om det försämrar
allmänhetens tillgång till vattnet eller livsvillkoren för djur- och växtlivet där. För att kunna
upphäva gällande strandskydd krävs särskilda skäl. De skäl som kan åberopas för upphävande
av strandskydd finns uppräknade i miljöbalken och det är endast dessa skäl som kan ligga till
grund för ett upphävande. Utöver de särskilda skälen krävs att syftet med detaljplanen väger
tyngre än strandskyddsintresset. För vissa av de särskilda skälen krävs också att man kan
redovisa att det inte finns rimliga alternativa lokaliseringar av eventuella nya byggnader eller
anläggningar utanför strandskyddat område.

Planförslag
Planförslaget innebär att den pågående markanvändningen i stort ska fortsätta
och utvecklas som Vänersborgs publika evenemangs- och aktivitetsområde.
Planförslaget innebär i korthet:

 Småbåtshamnen behålls och utvecklas i sitt befintliga läge innanför vågbrytaren
 De stora öppna ytorna på Norra Sanden bibehålls för publika evenemang och
aktiviteter
 Kvaliteterna för det tätortsnära friluftslivet bibehålls och förstärks
 De anlagda allmänna gångstråk som finns kommer att bibehållas och förbättras
 Strandskyddet bibehålls genom en fri passage närmast strandkanten
 Planen möjliggör tillkomsten av ytterligare publika aktiviteter och besöksmål i
den östra delen av Sanden
 Tillgängligheten till Norra Sanden förbättras genom att möjliggöra en breddning
den befintliga Residensbron på norra sidan för gående och cyklister
 Fisktorget bibehålls i huvudsak som en öppen torgyta
 Ett gångstråk planeras utefter hamnkanalens östra sida med koppling till
Residensbron
 En yta för restaurang och café reserveras på Fisktorget
 De kulturhistoriska värdena kopplade till Kulturaxeln/Fisktorget bevaras
 Inga samhällsviktiga funktioner eller boendeändamål planeras
Inom planområdet föreslås ett upphävande av strandskyddet med hänvisning till
miljöbalken 7 kap. 18 c § p 5 (angeläget allmänt intresse) och p 3 och 4 (för sin
funktion måste ligga vid vattnet och utvidgning av pågående verksamhet).
Strandskyddet avses inte upphävas på en remsa på ca 10 meter för att skapa en
fri passage närmast vattnet mot hamnkanalen, småbåtshamnen, farleden och
dammen under Dalbobron på Norra Sanden. När det gäller Fisktorget upphävs
strandskyddet enbart för kvartersmarken avsedd för restaurang och café.
Vissa av de befintliga anläggningarna behöver för sin funktion ligga vid vattnet
såsom småbåtshamnen och tillhörande bryggor och kajer. Även segelsällskapets
faciliteter är rimligt att lokalisera i anslutning till vattnet. När det gäller befintliga
byggnader är dessa markområden naturligtvis redan ianspråktagna och det kan i
viss utsträckning bli aktuellt att utvidga den pågående verksamheten. Området
behöver också tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som är
svårt att se hur det skulle kunna tillgodoses utanför området, det vill säga som
evenemangsområde där flera av evenemangen är knutna till båtlivet och Vänerns
vatten. Det angelägna allmänna intresset består i att området är Vänersborgs
viktigaste evenemangsområde under sommartid och avses så förbli även i
framtiden med stöd av denna detaljplan. Kommunen anser att det är angeläget att
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säkerställa de värden som det tätortsnära området har och att ytterligare utveckla
det för kommuninvånare, besökare och turister.
En annan omständighet, som inte har betydelse för bedömningen av upphävandet
av strandskyddet, är den praktiska användningen av området och behovet av
strandskyddsdispenser. De stora ytorna används för många olika kortvariga
evenemang och aktiviteter främst under sommartid. Detta medför en omfattande
hantering av strandskyddsdispenser som tar stora resurser i anspråk hos kommun,
Länsstyrelsen och sökande. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv önskvärt
att, mot bakgrund av den reglering som sker i detaljplanen, att undvika en
onödigtvis stor administration kring strandskyddshanteringen för de
återkommande evenemangen inom planområdet.

Fornlämningar
Enligt Riksantikvarieämbetets register Fornsök finns inga fornlämningar på Norra Sanden. Mot
bakgrund av områdets historiska tillkomst och användning bedöms inga arkeologiska
utredningar vara nödvändiga. När det gäller Fisktorget ligger det inom fornlämningen
Vänersborgs gamla stadslager. Eventuella ingrepp i denna fornlämning kräver tillstånd från
Länsstyrelsen.
I vattenområdet finns information om två stycken förlisningsuppgifter. Med tanke på att Gamla
Hamnkanalen varit huvudsaklig förbindelseled till först Brätte och sedan Vänersborg under
1500- till 1800-talen är det inte helt osannolikt att ytterligare, idag okända fornlämningar finns
inom aktuellt vattenområde. Beträffande behovet av marinarkeologisk utredning gör

kommunen bedömningen att eventuella nya okända fornlämningar inte kan komma att
påverkas av planförslaget. Motivet är att vattenområdet inom planområdet inte kommer
att förändras och påverkas annat än marginellt i förhållande till nuvarande
vattenanvändning och den förändring som i så fall är aktuell berör inte annat än
ytvattnet och därmed inte eventuella fornlämningar på botten av småbåtshamnen eller i
hamnkanalen.
Planförslag
På plankartan anges att arbeten i vatten ska anmälas till Länsstyrelsen, där en
prövning av behovet av marinarkeologisk utredning görs.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
Centrala Vänersborg ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården där Kulturaxeln är
det enskilt viktigaste stråket i denna miljö. Fisktorget ingår som en del i kulturaxeln tillsammans
med övriga delar med Residenset, torget, Plantaget, kyrkan, Huvudnässkolan, muséet och gamla
vattentornet. Regionmuseum Västra Götaland tog år 2005 fram en kulturhistorisk utredning för
kulturaxeln som beskriver kulturaxelns karaktärsdrag, de värden som finns, hur dessa kan
bevaras och vilka förändringar området skulle kunna tåla.
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I utredningen beskrivs Fisktorget som en trekantig öppen plats vid Gamla Hamnkanalen.
Fisktorget har inte varit bebyggt i någon egentlig mening utan främst utgjort en hamnplan norr
om brofästet. På torget har också fiskhandel bedrivits och dalsländska bönder sålt sina varor.
Den tomma ytan var också viktig för att först Residenset och sedan empirstadens
hamnarkitektur på ett imponerande sätt skulle framträda tydligt mot besökarna och annonsera
stadens status som residensstad. Här möts alltså tre för Vänersborgs framväxt viktiga element:
vattnet, handeln och förvaltningen.
När det gäller möjligheten till förändringar på Fisktorget handlar det framför allt om att bevara
den öppna ytan så mycket som möjligt för att bibehålla den representativa anblicken från vattnet
men även utblicken över vattnet mot Dalsland. Området i torgets södra del kan tåla viss
bebyggelse om den anpassa i fråga om skala, höjd, takvinkel, färg och material. Det är viktigt att
det tillkommande smälter in med kajskoningen och putsfasaderna och överhuvudtaget
underordnar sig i den kulturhistoriska miljön.

Planförslag
Detaljplanen medger en byggrätt för restaurang och café i den delen av Fisktorget
som används sommartid för detta ändamål. Den högsta tillåtna byggnadshöjden
begränsas till + 50,7 m. eftersom strävan är att byggnaden inte får bli högre än
höjden på Residensets sockel. Den behöver anpassas till den omgivande
bebyggelsen, samtidigt som den måste bli ett tillskott i miljön. Räknat utifrån
gatans höjdnivåer tillåter detta en byggnad på upp till 4 meter i totalhöjd. I övrigt
anges varsamhetsbestämmelse med innebörden att ny bebyggelse ska anpassas i
fråga om skala, färg och material till omgivningen för att smälta in med
putsfasaderna och kajskoningen.
Nedan syns skisser ritade av arkitektkontoret Arkitekttriangeln som visar en tänkt
restaurangbyggnad och hur den förhåller sig i skala till Residensbyggnaden
bakom.
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Sektionsskiss (Arkitekttriangeln)

Fasadskiss (Arkitekttriangeln)

Konstruktioner på bryggor ska inte ges en högre höjd än +48,7 möh. För att inte
ge det dominerande synintrycket eller bryta siktlinjer mot Residenset.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur, mark- och vattenförhållanden
Landskapsbild
Större delen av planområdet upptas av öppna gräsytor. Området är flackt med undantag av ett
fåtal mindre höjdskillnader i sydöst vilka bildats då vägar anlagts. Området erbjuder fina
utblickar mot Vänern och Dalboskogen. Åt söder domineras blickfånget av Dalbobron och
hamnens silobyggnader. Åt öster ligger centrala Vänersborg med Hamntorget och byggnaderna
längs med Hamngatan i förgrunden.
Tillfartsvägen i mitten av området delar upp Sanden i en östlig och en västlig del. Den västliga
är störst till ytan och är lätt att överblicka, medan den östliga delen är något mer diffus på grund
av höjdskillnader i anslutning till Dalboleden.
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Den östra, något kuperade delen.

Den västra delen av Sanden.

Mark och vegetation
Längs med bryggorna vid Gamla hamnkanalen följer en asfalterad gångväg och på den norra
delen av Sanden finns en parkering samt tillfartsväg till Vänersborgs Segelsällskap. Ca 50 meter
söder om segelsällskapets klubbhus finns två beachvolleyplaner.
På Norra Sanden finns ett 50-tal träd planterade, främst lind och al, men även lönn, ask, pil och
poppel. Större delen av planområdet omgärdas av vatten i samtliga väderstreck. Eventuella

biotopskydd för träden bör detta utredas i samband med åtgärder där träden påverkas
genom t ex nedtagning eller åtgärder som riskerar skada träden.
Fisktorget är hårdgjort i princip i sin helhet och innefattar en parkeringsyta och ett gångstråk
utefter hamnkanalen. In- och utfart med bil sker via Drottninggatan.

Parkering
Segelsällskapet
Volleybollplaner
Småbåts bryggor
Gångväg
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Planförslag
Större delen av ytan som idag är grönområde förblir orörd. Området ska fortsatt
användas för evenemang och rekreation. Det ska vara möjligt att uppföra tillfällig
scen, tält mm. på området. En servicebyggnad möjliggörs i anslutning till
båtplatserna i områdets norra del. Därtill föreslås en byggrätt för restaurang/café
samt några mindre bodar i områdets sydöstra del, alldeles vid Residensbron.
Möjlighet att uppföra en paviljong finns i den västra delen.

Rekommendation
Trädäck försett med ljuspollare, kanske i kombination med en låg sitt-mur längs
kajpromenaden skulle ge en ökad trivsel, trygghetskänsla och orienterbarhet på
denna vida, öppna plats.

Exempel på trädäck med kvällsbelysning.
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Exempel på låga sitt-murar.

Geotekniska markförhållanden och radon
Norra Sanden består till stor del av utfyllnadsmaterial. Enligt en historisk analys gjord av Sweco
Environment AB (2014-03-19) bestod markområdet av låglänt mark och grunt vatten före
utfyllnaden. Därefter ska området ha fyllts ut med sprängsten och mudder från vattenområdet
norr om utfyllnaden (se bild under rubriken Kort historik).
Tidigare geoteknisk kartering visar på risk för skred inom planområdet både på Norra Sanden
och Fisktorget.

Skredrisk kartering: Rött – Lutande lerterräng och flack lermark som gränsar till vatten.
Gult – Övriga lerområden.

Structor Mark Göteborg AB har genomfört mer detaljerade geotekniska undersökningar,
daterade 2016-12-23 och reviderade 2017-03-27 och 2017-07-07, i syfte att säkerställa
markens lämplighet för avsett ändamål.
Marklutningarna inom områdena är mycket små. Marknivån för Norra Sanden varierar
mellan +46 och +47 och vid Fisktorget är marknivån strax över +46.
Norra Sanden har tidigare varit låglänt naturområde. Under slutet av 1960- och början av
1970-talet utfördes dels en muddring för småbåtshamnen och dels en utfyllnad av området.

21

22
Utfyllnadsmassorna har varierande sammansättning och består dels av muddermassor från
småbåtshamnen och dels sprängsten från kommunens olika VA-arbeten.
Utfyllnadsmassorna har vallats in med sprängsten. Vågbrytaren tillkom under senare delen
av 1980-talet.
I nu utförda (ytliga) undersökningar har sand och silt med inslag av sten, silt, grus, mulljord
och tegelrester konstaterats. Friktionsjorden som följer har en varierande sammansättning
och bedöms bestå av siltig sand/ sandig silt med varierande lagringstäthet. Den
sammanlagda tjockleken hos fyllning och friktionsjord uppgår till ca 9 à 11 m och följs av
ett mäktigt lerlager. Leran som följer är normalkonsoliderad med en mäktighet överstigande
20 m, sonderingar har avbrutits på ca 30 m djup utan att stopp erhållits.
Jordlagren på Fisktorget visar att överst i jordprofilen finns fyllning som utgörs av
överbyggnadsmaterial följt av en mer blandad fyllning av bl. a. sand och tegel. Under
fyllningen finns ett tunnare lager siltig sand/sandig silt följt av lera. Leran vilar på ett
friktionsjordlager ovan förmodat berg. Friktionsjorden är ca 3 m tjock och leran ca 10 m.
Bottengeometrin i viken strax norr om båthamnen och Gamla hamnkanalen har lodats i ett
antal sektioner. Bottennivån ligger mellan +40,5 och +42 i den norra delen och som lägst ca
+39 i hamnkanalen. Bottennivån i farleden väster om planområdet har ett bottendjup som
varierar mellan ca +36,4 och +37,2 enligt Sjöfartsverkets multibeamlodning.
Uppmätta grundvattennivåer ligger runt +44,2 till +44,8, dvs. ungefär i nivå med
medelvattenytan. Tryckökningen ligger något över hydrostatisk tryckfördelning.

Kajen utmed Fisktorget är ursprungligen grundlagd på en rustbädd av trä som bärs upp av
fyra rader spetsburna träpålar. Pålarna står utmed kajen med ett inbördes avstånd av ca 55–
65 cm och är i dimensionen 15–20 cm i diameter. Kajen utmed den aktuella sträckan hade i
slutet av 1990-talet omfattande skador och var utmed delar avstängd på grund av dålig
bärighet. Utförda utredningar med bl. a. dykinspektioner visade att grundläggningen utmed
delar av sträckan var otillräcklig. Exempelvis var vissa påltoppar rötangripna. Utmed en ca
20 m lång sträcka finns även en tidigare utförd förstärkning med ett påldäck med
snedslagna betongpålar med ett inbördes avstånd av ca 1,85 m. Under år 2001-2002
utfördes förstärkningsarbeten längs den aktuella sträckan. Åtgärden har i huvudsak utgjorts
av undervattensgjutning och injektering med skumbetong. Vidare är en glesspont (Larssen
IIn) slagen framför kanalmuren. Längre norrut har injektering kompletteras med
undervattensgjutning. Närmast under stenmuren finns en ca 600 mm fiberarmerad
undervattensgjuten platta. Därunder följer en undervattensgjuten skumbetong ner till
hamnbotten. Befintliga träpålarnas övre delar är kringgjutna. Utanför muren finns en
kvarsittande gjutform av impregnerat trä som nedtill är inspänd med en 8 m låg glesspont av
stål.
När det gäller sättningsförhållandena inom Norra Sanden har fyllning lagts ut med
varierande tjocklek och sammansättning. Fyllningen har medfört att belastningen på leran
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har ökat avsevärt. Utförda kompressionsförsök visar tillsammans med utvärderade CPTsonderingar att leran inom Norra Sanden är normalkonsoliderad. Överkonsolideringsgraden
(OCR) minskar från ca 1,3 i de ytliga lerlagren till ca 1,0 mot djupet. Normalt anses att risk
för krypsättningar finns när OCR < 1,25. Sättningar pågår sannolikt i de djupare lerlagren
och redan vid små tillskottsspänningar finns risk att stora sättningar utbildas över lång tid.
Inom Fisktorget belastas leran av mindre fyllning och överkonsolideringsgraden varierar
mellan 1,23 och 1,5. Sättningar bedöms ej pågå inom området.
Marken kan belastas med små permanenta laster < 5 kN/m2med begränsad utbredning,
exempelvis små lätta byggnader, utan att några större sättningar kan förväntas. För större
laster, t ex orsakade av tyngre byggnader eller uppfyllnader, finns en överhängande risk för
stora konsoliderings- och krypsättningar. Uppfyllnad ska undvikas inom planområdet med
hänsyn till sättningar. Små lätta byggnader inom (< 5 kN/m2) kan grundläggas med platta
på mark eller med plintar.
Beräkningar av stabiliteten för Sanden har utförts mot nya trafikkanalen, utmed vågbrytaren
i norr, mot småbåtshamnen och mot gamla hamnkanalen. Eftersom variation av mark- och
bottennivåer är liten har beräkningar utförts där bottennivån i respektive vattenområde är
som djupast. Mot söder, vid området kring Dalbobron, är vattendjupet grunt och någon
beräkning anses därmed inte nödvändig.
Av beräkningarna framgår att rekommenderad säkerhetsnivå uppnås i samtliga sektioner
med undantag av nya trafikkanalen. För att uppnå den rekommenderade säkerhetsfaktorn
kan en ca 10 m bred zon närmast nya trafikkanalen lämnas obelastad.
Stabiliteten har kontrollerats i två beräkningssektioner utmed Fisktorget, dels i den norra
delen med stora jorddjup och dels i den södra med små jorddjup.
Beräkningarna visar att reaktionskrafter från mur och träpålar har en påtaglig stabiliserande
effekt. Med hänsyn till att muren är renoverad för 15 år sedan bedöms att murens
grundläggning kommer att vara fullgod under lång tid framöver. Således uppfylls
erforderlig säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott för nyexploatering inom Fisktorget under
förutsättning att belastningsrestriktioner införs.
Byggnader, där människor stadigvarande vistas, inom normalriskområde ska normalt
utföras med radonskyddande konstruktion eller motsvarande åtgärder så att högsta tillåtna
radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Byggnader, där människor
stadigvarande vistas, inom högriskområde ska normalt utföras med radonsäker konstruktion
eller motsvarande åtgärder så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i
byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta
tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga.
Schaktslänter i sand och silt kan anses vara stabila för släntlutningar 1:1.5 eller flackare.
Stabilitet för tillfälliga schaktarbeten ska verifieras i samband med detaljprojektering om
schaktdjupet överstiger 2 m. Jorden innehåller silt och är flytbenägen vilket måste beaktas
vid schaktarbeten.
Sammanfattande slutsatser
Norra Sanden
Stabilitetsförhållandena är tillfredställande för både befintliga och blivande förhållanden
inom Sanden, med undantag området närmast nya trafikkanalen. En 10 m bred zon från
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släntkrön närmast trafikkanalen ska lämnas obelastad. Därefter begränsas ytlasten till 13
kPa.
Fisktorget
Stabilitetsförhållandena är tillfredställande för både befintliga och blivande förhållanden
under förutsättning att belastningsrestriktioner införs. För byggrätten är maximal ytlast 10
kPa. Övriga ytor kan belastas med maximalt 5 kPa.
Vidare krävs att Gamla hamnkanalens botten inte blir lägre än vad utförd lodning visar,
exempelvis på grund av muddring.

Planförslag
Området planeras endast för byggnader av enklare och lättare karaktär. För
Fisktorget regleras att marken kan belastas med maximalt 5-10 kPa och att
bottennivån inte får bli djupare än angivna nivåer på plankartan. För Norra
Sanden regleras maximal ytlast till 13 kPa med undantag av en zon på ca 10
meter närmast den nya trafikkanalen som ska lämnas obelastad.
Mark och sedimentföroreningar
Markföroreningar
Den historiska inventeringen av Sweco Environment visade på att det aktuella planområdet
troligtvis har fyllts ut med sprängsten och muddermassor från vattenområdet norr om
utfyllnaden. Detta vattenområde var tidigare grunt och användes inte som hamn. Det finns
därför inga anledning att misstänka att muddermassorna skulle vara förorenade. Det har inte
förekommit några kända, förorenande verksamheter på Norra Sanden.
I den västra delen kan det finnas förorenad mark eftersom denna del fyllts ut med massor från
byggandet av Vassbottenleden. För att avgöra föroreningsgraden måste borrning och
provtagning utföras. En översiktlig markmiljöteknisk utredning görs i samband med den
geotekniska utredningen.
Structor Miljö Väst AB har utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom
planområdet Norra Sanden. Denna undersökning har utförts med syfte att påvisa eventuella
markföroreningar som kan kräva avhjälpande för att området ska kunna anses vara lämpligt för
planerat ändamål. Provtagningar utfördes 2016 av Geogruppen AB. Totalt 12 skruvborrningar
genomfördes och prov uttogs på urskiljbara jordlager eller varje meter där jordlagret var det
samma. Totalt analyserades 9 prover på fyllnadsmassorna. Analyserna riktades mot de prover där
föroreningsindikationer fanns. Nedan visar de blå markeringarna provtagningspunkterna.
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Uppmätta föroreningshalter i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden vid
känslig markanvändning (KM, exempelvis bostäder) där barn och vuxna vistas heltid och livstid
samt mindre känslig markanvändning (MKM) där människor vistas tillfälligt (t.ex. handel,
kontor). Aktuellt planområde med allmän plats, evenemangsverksamhet etc. bedöms bäst
motsvara Naturvårdsverkets antaganden för MKM med tillfällig vistelse.
Resultatet visar att spår av framförallt tjärämnen (PAH) påträffas i de flesta proverna. Halterna
överskrider KM, men är, undantaget ett prov, lägre än MKM.

Sammanvägd riskbedömning avseende markföroreningar
De massor som tidigare använts för utfyllnad inom Norra Sanden är lätt förorenade med främst
PAH, vilket är vanligt förekommande i denna typ av fyllnadsmassor.
Några hälsorisker bedöms inte finnas idag eller vid planerad användning av området (allmän plats,
föreningsverksamhet och dylikt) där barn och vuxna vistas tillfälligt. Förekomsten av
markföroreningar bedöms således inte begränsa planerad användning. Området bedöms, vad
gäller markföroreningar, vara lämpligt för planerat ändamål. Tillsynsmyndigheten instämmer i
denna bedömning. Tillsynsmyndigheten påpekar att vid eventuellt anordnande av lekplats
behöver de ytliga marklagren bytas ut mot rena massor samt att plankartan bör kompletteras

med upplysning om att ”Schaktningsarbeten kräver anmälan enligt Förordning
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(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28§. Anmälan ska inlämnas till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.”
Sedimentföroreningar
Det finns kreosotföroreningar i kanalens sediment. Föroreningarna härstammar från
Gasverket som låg i kv Nejlikan. Kreosoten har kommit ut i kanalen via en
dagvattenledning som mynnar norr om stationsbron. En översiktlig undersökning
utfördes av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 1996 främst genom
sedimentprovtagning och luktindikation. Analyser utfördes av 4 prover med avseende
på PAH. Området mellan Stationsbron och Vassbottenbron är kraftigast förorenat. Det
finns tydliga föroreningar även mellan Vassbottenbron och Residensbron men inte lika
höga halter. Norr om residensbron var sedimentlagren tunnare och det fanns ingen
tydlig lukt av kreosot. Ett prov i norra delen av kanalen luktade bensinstation. Det har
funnits en bensinstation där Länsstyrelsen ligger idag. Området ligger nära en
pumpstation för kommunalt avlopp och bräddning av avloppsvatten kan ske ut i
kanalen. Flera dagvattenledningar mynnar ut i vattnet på båda sidor om kanalen vilket
kan snabbt kan ge dålig badvattenkvalité.
Med anledning av föroreningsrisker och kända föroreningar i sedimentet är området inte
lämpligt för bad direkt i kanalvattnet.
Om muddring eller omfattande arbeten i kanalbottnen ska utföras bör detta föregås av
provtagning avseende föroreningar. Arbeten i vatten kräver i regel anmälan eller
tillstånd för vattenverksamhet.
Planförslag
Området planeras för ändamål som är av karaktären mindre känslig
markanvändning där människor vistas tillfälligt. Någon badplats i
hamnkanalen eller småbåtshamnen pekas inte ut inom planområdet. En
reglering införs med innebörden att om lekplats ska anordnas ska de ytliga
marklagren bytas ut mot rena massor samt att schaktningsarbeten ska
anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt Förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Översvämningsrisker
I takt med klimatförändringen ökar risken för översvämning till följd av ökade
nederbördsmängder. En översvämning påverkar och kan orsaka skador på samhällsviktiga
funktioner, byggnader, anläggningar, ekosystem etc. i de områden som översvämmas. Det är
därför viktigt att detta beaktas i den fysiska planeringen.
Vänern har ett stort tillrinningsområde, flacka omgivningar och ett begränsat utlopp genom
Göta älv. Det betyder att vid ogynnsamma förhållanden överstiger tillrinningen till sjön vida
avbördningsförmågan. En högre vattennivå i sjön blir också snabbt kännbar eftersom
omgivningarna är flacka och varje centimeter i högre vattenstånd över en viss nivå tar
betydande landområden i anspråk. En översvämningssituation kan dessutom ha en varaktighet
på flera månader.
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Stora nederbördsmängder vid årsskiftet 2000/2001 ledde till att Vänerns vattennivå steg till den
högsta nivå som uppmätts på drygt 60 år. Centrala Vänersborg drabbades då av översvämning.
Vattennivån låg ca 20 cm över kajkant på Hamngatan.
Marknivån i det aktuella området ligger på ungefär +46,4 i höjdsystemet RH 2000. Enligt
kommunens översvämningsprogram ligger det aktuella planområdet i Zon 3 som innebär en
återkomsttid för översvämning på cirka 1 gång per 100 år. Denna återkomsttid inkluderar en
uppräkning för ett förändrat klimat (förväntade ökade nederbördsmängder och ökad tillrinning).
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Karta över planområdet som visar risk för översvämning vid olika vattennivåer. Vänerns genomsnittliga
nivå är 44,64 meter över havet.

Planförslag
Mot bakgrund av att marken ligger inom område som riskerar att översvämmas
begränsas markanvändningsmöjligheterna avsevärt. Området lämpar sig bra som
svämzon vid extrema högvatten. Planförslaget innebär i princip oförändrad
markanvändning. Eventuella tillkommande servicebyggnader och installationer
samt restaurang/cafér bör utformas så att de inte riskerar att ta skada av
översvämningar. Exempelvis bör byggnader förses med extra höga socklar och
elskåp etc. kan utformas så att vattenkänsliga komponenter hamnar en bit ovan
mark. Plankartan regleras med en bestämmelse om att byggnader ska utformas och
utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +46,5 inte skadar
byggnaden.

Bebyggelse
Bostäder
Inom planområdet finns inga bostäder och planförslaget innehåller inga bostäder.

Verksamheter
Vänersborgs segelsällskap bedriver sin verksamhet på området, såsom arrangemang av
segeltävlingar etc. Dessutom används området under begränsade perioder till publika aktiviteter
och festivaler och dylikt.
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Planförslag
Planförslaget innebär att ett fåtal verksamheter tillkommer. Samtidigt fastställs
området som rekreation- och evenemangsyta. Genom att området detaljplaneläggs
ges klara riktlinjer för vilka typer av temporära/permanenta byggnader som får
tillåtas samt var dessa får uppföras.
Temporära byggnader inom vissa delområden föreslås bli bygglovsbefriade under
förutsättning att dessa uppfyller villkoren för bygglovsbefrielse enligt plankartan.
På plankartan anges byggnaders maximala höjd samt totala volym för att begränsa
skalan och utbredningen för enskilda byggnader.
Byggrätten inom segelsällskapets område regleras och läggs inom kvartersmark.
En byggrätt för ev. servicebyggnad för fritidsbåtarna tillskapas i den norra delen av
grönområdet samt en mindre paviljong i planområdets sydvästra del. Paviljongen
kan t.ex. nyttjas vid bilbingo eller liknande. Markområdet längs bryggorna samt
den befintliga vågbrytaren ges planbestämmelsen HAMN för att kunna fungera på
ett funktionellt sätt för småbåtshamnens behov och utveckling.
På Fisktorget skapas en byggrätt för restaurang och café.
Sammantaget innehåller planförslaget följande möjligheter att tillskapa mer
permanenta servicebyggnader, samlingslokal, restaurang och café m.m. i syfte att
underlätta genomförandet av publika evenemang och aktiviteter:


Maximalt 800 kvm inom de stora öppna grönytorna som benämns
PARK i detaljplanen.



Maximalt 1000 (500+500) kvm i området som utgör ”entré” i östra
delen av Norra Sanden och benämns C1R1 i detaljplanen.



Maximalt 1000 kvm inom området som arrenderas av segelsällskapet
och benämns C1 i detaljplanen.



På Fisktorget tillskapas en byggrätt på cirka 180 kvm för restaurang och
café, benämnt C2 i detaljplanen.



I vattenområdet i gamla hamnkanalens västra sida ges möjlighet till
gångbrygga med enklare byggnader på maximalt 100 kvm.

Tillgänglighet
Med tanke på de lutnings- och höjdförhållanden som råder inom området, kollektivtrafikläget
samt parkeringsmöjligheterna på Sanden och Fisktorget får tillgängligheten till och inom
området anses vara relativt god. Även tillgängligheten till eventuella nya trädäck och
promenadstråk kommer att beaktas i samband med detaljutformningen för att göra även
nytillkommande attraktioner och besöksmål ska inkludera människor med funktionshinder

Byggnadskultur och gestaltning
Idag finns endast segelsällskapets klubbhus samt tillhörande förråd på Norra Sanden respektive
pumpstation och toalett på Fisktorget. Båda byggnaderna på Norra Sanden är uppförda i en
våning. Klubbhuset har en nockhöjd på ca 4,7 meter. Magasinets nockhöjd är sannolikt något
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högre. Pumpstationen och toaletten på Fisktorget är diskret anpassade i höjd och kulör för att
underordna sig helt i omgivningen.

Segelsällskapets klubbhus resp. tillhörande förråd

Planförslag
Tillkommande byggnader skall gestaltas och dimensioneras så att de passar in i
både landskapsbilden och det maritima temat som delvis präglar Sanden. Höjd,
skala och taklutning ska i möjligaste mån följa befintlig bebyggelse. Segelklubbens
förråd ska stå som förebild för nya servicebyggnader samt sjömagasin.
Höjdsättningen för eventuellt tillkommande byggnader har reglerats så att det är
anpassat till det som Norra Sanden respektive Fisktorget tål för att inte störa
landskapsbild respektive stadsbild och kulturhistoriska värden.

Service
Handel och service
I planområdets omedelbara närhet finns tillgång till handel av olika karaktär. Ca 100 meter
söder om planområdet finns ett Ica Kvantum samt ett fåtal andra affärer och ca 300 meter öster
om planområdet ligger centrala Vänersborg med ett stort utbud av handel och service.

Planförslag
Planförslaget medger viss service knuten till evenemangs- och båtlivet, såsom
wc/dusch samt sop/latrintömning. Planbestämmelsen C möjliggör etablering av
restaurang/café.

Rekreation
Friytor och grönområden
Hela området används idag som rekreationsyta. Populärt bland hundägare etc. I anslutning till
segelsällskapets klubbhus finns två st. beachvolleyplaner som gavs bygglov 1999.

Planförslag
Området ska huvudsakligen planläggas som park för att försäkra allmänhetens
tillgång till området på så sätt som Översiktsplanen och Grönplanen förespråkar.
Planen medger utökade idrottsytor, t.ex. i form av utomhusgym, bouleplan etc.
Även en lekplats för yngre barn bör tillkomma.
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Vattenområden
Bryggorna längs med Gamla hamnkanalen byttes ut under våren 2014. Bryggorna breddades
bl.a. och utformas som en kajpromenad dock med fokus på att ge tillgång till båtplatserna som
placerats här. Badplats i hamn- eller kanalvattnet anses inte lämpligt mot bakgrund av de
föroreningar som förekommer samt de risker som uppstår vid blandning av badande och båtar.
En badbassäng skulle kunna vara möjlig att anlägga. De utrymmen som krävs för en badbassäng
i form av rening, förvaring, omklädning, dusch och toalett är möjliga att placera i anslutning till
bassängen. Om det blir aktuellt att realisera tankarna kring badbassäng krävs en anmälan till
miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Planförslag
Det stora vattenområdet i norr mellan vågbrytaren och småbåtshamnens kajkanter
samt delar av område inom Gamla Hamnkanalen som berörs av planområdet
föreslås bli område för småbåtshamn.
Vidare tillkommer en upprustad strandkant längs med den norra asfalterade sidan.
Denna kan komma att övergå i en hårdgjord yta eller anlagt trädäck längs med den
gräsbeväxta västra delen. Mot Gamla hamnkanalen möjliggörs att båtplatser tas
bort från den södra delen ner mot Residensbron för att på så sätt ge en ökad
tillgänglighet mot vattnet för badande (ej i kanalvattnet) och rekreation för den
större allmänheten.

Bildkollage visandes exempel på möjlig badbassäng i Gamla Hamnkanalen.

Trafik och kommunikationer
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplatser är Hantverkaregatan och Vänersborgs Torg, båda belägna ca 200-300
meter från planområdet. Hantverkaregatan trafikeras av ca 15 linjer och torget av 7 linjer.
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Gång- och cykelvägar

Planförslag
Gångstråket utefter hamnkanalens östra sida föreslås förlängas med en koppling till
Residensbron via trappor i det läget där toalettbyggnaden och planteringen är idag.
Förslaget medger i övrigt en upprustning av befintliga gång- och cykelvägar.

Rekommendation
Längs med den norra kajkanten kan ett trädäck anläggas för att skapa en tydlig
gräns mellan gångtrafik och fordonstrafik.

Bilvägar
Enligt trafikprognos som gjorts av Sweco på uppdrag av Vänersborg kommun, Trafikprognos
2008, så färdades ca 13400 fordon per vardagsdygn över Dalbobron år 2006.
Idag, år 2015, förväntades 13900 fordon per vardagsdygn åka på denna sträcka, en ökning med
500 fordon/vardagsdygn.
Men med en utbyggnad enligt FÖP där bland annat Södra Sanden antogs byggas ut med 400
lägenheter så förmodades det att 15300 fordon istället skulle åka här, vilket då skulle ha gett en
ökning på 1400 fordon/vardagsdygn.
År 2030 beräknades denna siffra ha ökat till 16900 och då gett en ökning på 3500
fordon/vardagsdygn.

Planförslag
Planförslaget innebär att planområdets funktion som evenemangs- och
aktivitetspark förstärks och utvecklas. Restaurang och café kan tillkomma. Antalet
fordonsrörelser kan förväntas öka något i takt med att områdets attraktivitet ökar.
Kapaciteten på anslutande vägnät bedöms som relativt god och kan klara den
marginella trafikökning som planförslaget kan tänkas generera.
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Utfarter, parkering och varumottagning
Parkeringsplatsen innanför Vassbottenleden rymmer 285 bilar. Större delen av
parkeringsplatsen är avsedd för allmän parkering för besökare både till planområdet och till
stadskärnan.

Planförslag
Inga förändringar avseende parkeringskapaciteten innanför Vassbottenleden är
planerad. Parkeringen utgör en strategisk resurs för evenemangsområdet.

Störningar
Biltrafiken från Dalbobron och Vassbottenleden genererar bullerstörningar. Även
fartygstrafiken i farleden väster om planområdet är en bullerkälla som behöver beaktas.

Buller inom planområdet
De uppmätta bullernivåerna
inom planområdet ligger på
relativt höga nivåer vilket
beror på den hårt trafikerade
Vassbottenleden och att
nästan inga strukturer/
byggnader finns som fungerar som
hinder för bullret. Större delen
av området ligger inom 55 65 dB i ekvivalent buller
nivå.

Planförslag
Planförslaget medger inte att någon störningskänslig mark- eller vattenanvändning
får etableras inom det aktuella området. Planförslaget medför sannolikt inte att
bullervärdena ökar i någon nämnvärd omfattning mot bakgrund av att det i
praktiken inte blir några större förändringar i fråga om områdets användning.

Buller från planområdet
Den planerade markanvändningen innebär att området kommer att nyttjas för enstaka
evenemang under främst sommartid såsom till exempel Aqua blå, Bilbingon och
Vänersborgsfestivalen. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus i bostad
(2014:13) används som råd vid bedömningen av 9 kap 3 § miljöbalken för tolkningen av
vad som kan vara sådan störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. De riktvärden som anges
är:
Tabell 1. Buller
Maximalt ljud
Ekvivalent ljud
Ljud med hörbara tonkomponenter
Ljud från musikanläggningar

LAFmax1
LAeq,T2
LAeq,T2
LAeq,T2

33

45 dB
30 dB
25 dB
25 dB
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1
2

Den högsta A-vägda ljudnivån.
Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Den närmast belägna bostadsbebyggelsen finns öster om Sanden i kvarteret Syrenen och Säven.
Avståndet till Syrenen är cirka 150 meter och till Säven knappt 300 meter.

I ett översiktligt perspektiv är området mycket lämpat för tillfälliga evenemang och
arrangemang under sommartid mot bakgrund av områdets strategiska och lättillgängliga läge i
tätorten. Området ligger relativt centralt med närhet till en god kollektivtrafikförsörjning samt
den stora parkeringen i direkt anslutning till planområdet. Områdets storlek och de plana öppna
ytorna gör själva platsen lättanvänd för större publika arrangemang. Naturligtvis är närheten till
Vänern och småbåtshamnen av stor betydelse för områdets attraktivitet som aktivitetsområde.
För att vara ett så centralt beläget område är avståndet till de närmaste befintliga bostäderna
ändå drygt 150 meter och avståndet till eventuella nytillkommande bostäder på Södra Sanden är
cirka 240 meter. De publika evenemangen är få till antalet och någon väsentlig förändring av
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områdets användning jämfört med idag är sannolikt inte att vänta. Man kan förvänta sig att viss
bebyggelse kan tillkomma mot hamnkanalen som bidrar till bullerdämpning. Risken för
störningar hanteras i varje enskilt fall med utgångspunkt från de särskilda förutsättningar som
gäller för det specifika evenemanget. Varje enskilt offentligt evenemang prövas separat i ett
polistillstånd för offentlig tillställning på offentlig plats. Samråd sker med tillsynsmyndigheten.
Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att gällande regler följs och att verksamheten
inte orsakar olägenhet för människor. Villkor för evenemangen kan ställas i fråga om t.ex.
information till närboende, tider och högtalarplaceringar mm. Vid eventuella klagomål kan
tillsynsmyndigheten förelägga om begränsningar i olika avseenden mot verksamheten.

Farligt gods
Inget farligt gods passerar idag inom planområdet men dock på den till planområdet
angränsande Vassbottenleden och trafikkanalen i väster.
En riskanalys har upprättats i februari 2007 för Lilla Vassbotten och Sanden för att utreda
lämpligheten i att förändra markanvändningen och om erforderligt visa på möjliga åtgärder för
att hålla riskbilden inom tolerabla nivåer. I denna riskanalys framkom att Vassbottenleden är en
bensinled för transporter till och från bensinstationen i kv. Jullen. Där utöver transporteras det
farligt gods på båt längs trafikkanalen i väster.
En känslighetsanalys har utförts för att se hur känslig risknivån i området är om farliga godstransporter och övrig trafikering ökar kraftigt. Resultatet av analysen visar att risknivån i
området ej är känslig mot eventuella framtida trafikökningar.
Riskvärderingen visar att individrisknivån i området hamnar i nedersta gränsen i ALARP (As
Low As Resonably Practible)-området, nära det område där risker kan anses som små. ALARPområdet är det område där risker kan tolereras om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Ur
samhällsrisksynpunkt hamnar risken under ALARP-området där risker i allmänhet anses
acceptabla
När det gäller riskexponeringen mot Norra sanden i samband med en eventuell olycka vid
transporter av farligt gods på Vassbottenleden är förutsättningarna således relativt gynnsamma
på sträckan förbi planområdet. Vägbanorna är separerade med en gräsyta på cirka 3 meter och är
försedd med en kantsten. Vägbanorna har en lutning mot parkeringen i söder, d.v.s. lutningen är
från Norra Sanden. En annan mycket viktig omständighet är att vägbanan mot Norra Sanden är
försedd med avåkningsskydd i form av ett vägräcke. Till saken hör också att av- och påfarten till
Dalbobron är ljusreglerad, vilket gör att hastigheten begränsas avsevärt. Möjligheten att, vid
behov, utrymma området i riktning från Vassbottenleden får anses relativt goda då det finns
möjlighet att ta sig ut i både östlig riktning via Residensbron och i sydlig riktning på GC-vägen
under Dalbobron. I kommunens investeringsplan finns även anläggandet av en gångväg mellan
Vassbottengatan och Norra Sanden, vilket möjliggör utrymning även i den västra delen av
området åt söder under Dalbobron. Sammantaget medför förutsättningarna på platsen att
sannolikheten för olyckor är mycket liten samtidigt som konsekvenserna av en eventuell olycka
minimeras tack vare de givna förutsättningarna på platsen. Områdets tänkta användning medför
att större folksamlingar endast kommer att förekomma vid ett fåtal begränsade tillfällen under
året i samband med tillfälliga arrangemang. De eventuella byggnader som tillkommer är av
enklare karaktär. I syfte att minska risken ytterligare görs bedömningen att avståndet för den
närmaste byggrätten till Vassbottenleden kan ökas med några meter utan att behöva ge avkall på
funktionaliteten för det aktuella området.
Med hänsyn till resultatet i riskutredningen och den mer detaljerade beskrivningen av de
specifika förutsättningarna för det nu aktuella planarbetet bedöms risken avseende transport och
hantering av farligt gods inte utgöra något hinder för framtida bebyggelse av planområdet. I
syfte att minska konsekvenserna av en eventuell olycka på Vassbottenleden regleras ändå att i
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byggnader ska utrymningsvägar finnas som är vända bort från transportleden samt att fasader
mot leden ska utföras i tåligt material.

Planförslag
För byggnader på Norra Sanden regleras att det ska finnas utrymningsvägar
som är orienterade bort från transportleden och att fasaderna mot
transportleden ska utföras i tåligt material.

Teknisk försörjning
Vatten- och avlopp
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för VA. Ledningar finns i nära
anslutning till området och eventuella behov av nya anslutningar till det kommunala VAnätet kan hanteras i samband med bygglov.
Dagvatten
Kommunfullmäktige har den 2 februari 2011 § 6 antagit Policy för dagvattenhantering i
Vänersborgs kommun. ”Dagvatten” betecknar regnvatten som samlas eller rinner på markytan
och i stora mängder kan ställa till problem med översvämningar och bidra med förgiftning av
vattendrag. På grund av klimatförändringar förväntas fler perioder med långvarig och kraftig
nederbörd, vilket ökar dagvattnet. När andelen mark ökar som är bebyggd eller hårdgjord (t.ex.
vägar) innebär det dessutom att mindre vatten kan tränga ner i marken, vilket ytterligare ökar
riskerna. Därför är det viktigt att inför planläggning söka hållbara lösningar på
dagvattenhantering och i första hand förespråkas lokalt omhändertagande (LOD).

Planförslag
Så mycket som möjligt av grönytorna som finns idag kommer att förbli
oexploaterade, vilket ger en stor grön zon för fördröjning och infiltration av
dagvatten. Området lämpar sig även som svämzon i samband med häftiga regn och
höga vattenstånd i Vänern.

Energiförsörjning
Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för eldistributionen till området.
Räddningstjänsten
Räddningstjänstens tillgänglighet till det aktuella området är mycket god både när det
gäller angöring till området och inom området eftersom det rör sig om stora öppna ytor
med ytterst begränsad bebyggelse.
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KONSEKVENSER
Konsekvenser rörande riksintressen och andra allmänna intressen
Hållbar utveckling
Planförslaget innebär i huvudsak att ett
strategiskt beläget, relativt oexploaterat,
grönområde bevaras för det ändamål som
det används redan idag, nämligen för det
tätortsnära friluftslivet, publika
evenemang och aktiviteter. Planförslaget
innebär att avvägningen mellan
ekologiska, sociala och ekonomiska
faktorer har, enligt kommunens
uppfattning, fått en rimlig balans och
därmed bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Riksintressen
Planområdet ingår i ett område som omfattas av särskilda bestämmelser enligt 4 kap 2 §
miljöbalken. För Vänern med öar och strandområden, anges att ”turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.” Bestämmelserna utgör inte
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Planförslaget innebär i huvudsak ett befästande och förbättrande av de kvaliteter som Sanden
norra och Fisktorget har redan i dag för friluftslivet och turismen och förstärker således
ytterligare riksintressets kärnvärden. Om man betraktar planförslaget utifrån en ambition att
utveckla tätorten och det lokala näringslivet är hushållningsbestämmelserna i 4 kap 2 §
miljöbalken inte tillämpbara för denna detaljplan.
Trafikkanalen ingår dels i ett riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap 8 § miljöbalken, dels i ett
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
I Miljöbalken 3 kap § 6 anges att ”Mark- o vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natureller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt
beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet
ska skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.”
I värdebeskrivningen för riksintresset för friluftsliv anges bl.a. att området kring Göta älv och
dess många naturtyper ger ett landskap som från estetisk synpunkt är ovärderlig, samt att det
finns rika möjligheter till fritidsfiske efter bl.a. lax och havsöring i området. Älven förbinder
Västerhavet med Vänern vilket har stor betydelse för det rörliga båtlivet.
För att områdets värden skall bestå är det av stor vikt att tillgängligheten från land består och att
vattnet kan nyttjas av fritidsbåtar. Negativa förändringar som medför förfulande av
landskapsbilden bör undvikas. Även bebyggelse och anläggningar som avskärmar den visuella
kontakten med vattendraget och intilliggande landområde bör undvikas. God vattenkvalitet är
av betydelse för bl.a. fritidsfisket.
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Planen medför i stort sett inga visuella förändringar. Eventuella byggnader kommer inte att
störa landskapsbilden och allmänhetens tillträde till området kommer att bibehållas. Syftet med
planen är att fastställa Sanden som natur- och rekreationsområde vilket stärker de kvalitativa
värden området har idag. Planen tryggar därmed en omfattande grönyta centralt belägen inom
tätorten. En eventuell utbyggnad av småbåtshamnen och dess påverkan på t.ex. vattenkvalitet
måste dock utredas vidare.
Fisktorget omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, vilket medför att den historiska
kopplingen till den öppna ytan som handelsplats och angöringsplats för fiskebåtar och
transporter sjövägen är viktig att bevara. Ytorna på land regleras i huvudsak som torg och kajen
säkerställs för angöring av större båtar och skutor för att värna Vänersborgs historia som
sjöstaden. Den mindre byggrätten för restaurang/café som medges i södra delen av torget
regleras tydligt avseende utformning och höjd för att anpassas till platsens förutsättningar.
Vänern är riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Planförslaget innebär inga
förändringar av vikt som skulle påverka förutsättningarna för yrkesfisket i någon väsentlig
omfattning.
Planförslaget medför således i princip ingen eller mycket ringa påverkan på de riskintressen
som är berörda av planområdet.

Avstämning mot miljökvalitetsnormer
Ändringen av detaljplanen medför inte att de gällande miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap
miljöbalken för halterna av kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen och
kolmonoxid i utomhusluft överskrids i planområdet.
Vattnet i Vänern - Dalbosjön har måttlig ekologisk status. Dagvattnet inom planområdet ska så
långt möjligt tas om hand lokalt så att föroreningar inte når Vänern. Andelen hårdgjord yta
kommer endast marginellt att öka. Vattenområdet i mitten av hamnkanalen anges som öppet
vattenområde för att inte riskera att minska vattengenomströmningen i gamla hamnkanalen. Den
nya detaljplanen medför inte att vattenförekomstens ekologiska status försämras.

Avstämning mot lokala miljömål
Kommunfullmäktige har den 24 februari 2016 antagit Miljöprogram 2030 som utgör Lokala
miljömål för Vänersborgs kommun. Dokumentet är uppdelat i fyra fokusområden som var och
ett rymmer ett antal delmål. Texterna för respektive område beskriver det önskade resultatet av
kommunens miljöarbete år 2030. De bör därför läsas som framtidsbilder och inte som
beskrivningar av nuläget. I tabellen nedan kommenteras detaljplanens konsekvenser för
fokusområdena och delmål.

Grönskande
stad och land

Fokusområde Delmål

Bedömning av detaljplanens konsekvenser

Levande skogar

0

Frågan är inte relevant för denna plan

Närodlat och artrikt

+

Strategiskt viktigt grönområde säkerställs i
ett mer långsiktigt perspektiv

Hälsofrämjande miljöer

+ + Det tätortsnära friluftslivet säkerställs

Naturen runt knuten

++
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Strategiskt viktigt grönområde behålls i
direkt anslutning till centralorten

Vatten i världsklass
Trygg miljö för stora och
små
Klimatsmart i alla
led

Hushållning med naturresurser

+

Detaljplanen medför en god hushållning med
mark- och vattenområden eftersom befintliga
strukturer utnyttjas och utvecklas

Vatten och näringsämnen i
balans

0

Befintlig småbåtshamn utnyttjas och
utvecklas

Vatten att lita på

0

Planen medför inte ökade utsläpp i sådan
omfattning att det skulle försämra
vattenkvaliteten i Vänern

Tryggad vattenförsörjning

0

Området kan försörjas med kommunalt
vatten

Strandmiljöer för fåglar,
kreatur och turister

Tätortens strandmiljöer förbättras för
turister väsentligt och viss negativ påverkan
+ - för fåglar kan uppstå när strandmiljöer görs
tillgängliga genom trädäck och
hamnanläggning

Dagvatten renas lokalt

+

Inom planområdet sker fördröjning och
rening av dagvattnet innan det når recipient

Leka och lära

+

Parkmark ingår i planen och lekplats kan
eventuellt komma att anläggas

Kunskapskommun

0

Frågan hanteras inte i detaljplanen

Användningen av farliga
ämnen minskar

0

Frågan hanteras inte i detaljplanen

Hållbara inköp

0

Frågan hanteras inte i detaljplanen

Minskat avfall

0

Inga särskilda åtgärder för detta i planen

Renare, tystare och säkrare

+

Markföroreningar utreds

Ozon och strålning

0

Frågan är inte relevant för denna plan

Renare och smartare energi

0

Frågan är inte relevant för denna plan

Lokalproducerad el

0

Frågan är inte relevant för denna plan

Hållbar konsumtion och livsstil

0

Frågan hanteras inte i detaljplanen

Omställning av transporter och
resvanor

+

Gång- och cykelmöjligheterna förbättras,
närhet finns till kollektivtrafik

Hänsyn till ett förändrat klimat

+

Till följd av översvämningsrisken sparas
stora svämytor

Sociala och ekonomiska konsekvenser
Området är ett viktigt offentligt rum i Vänersborg. Planförslaget ger en från social
synpunkt positiv effekt genom att området i sin helhet medverkar till social samvaro
över alla samhällsklasser och åldrar och bidrar därmed till ett inkluderande och ökad
förståelse mellan oss människor. I ett ekonomiskt perspektiv ger planförslaget fortsatt
möjlighet att utveckla Vänersborg för besökare och turister.
Barnperspektiv
Barnens möjlighet till aktiviteter och friytor för lek och fritid förbättras väsentligt
genom planförslaget. Området kommer att säkerställas för alla Vänersborgarnas tillgång
oavsett ålder. Utifrån säkerhetssynpunkt behöver närheten till vattnet beaktas med tanke
på t.ex. trädäck i anslutning till vatten som lockar barn till vistelse och lek.
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MILJÖBEDÖMNING
Behovsbedömning av miljöbedömning
Nuvarande markanvändning
Området används idag som park-, rekreations- och hamnområde. I anslutning till hamnen finns
ett klubbhus tillhörande Vänersborgs segelsällskap. Övrig mark utgörs av öppna gräsytor som
sommartid används för olika typer av tillfälliga aktiviteter och evenemang. Dessutom finns en
volleybollplan inom området. En gång- och cykelväg längs med hamnkanalen leder fram till
fritidsbåtshamnen. I anslutning till hamnbryggorna finns en mindre parkeringsplats. Fisktorget
används i huvudsak för parkeringsändamål.
Föreslagen ändring av markanvändning
Mark- och vattenanvändningen föreslås vara ungefär densamma som idag med park och
småbåtshamn. För att underlätta och utveckla områdets funktion som evenemangspark regleras
vad som får tillföras och i vilken omfattning i olika delar av planområdet. Bland annat
möjliggörs enklare byggnader för samlingslokal, restaurang och café. Planen skall också
säkerställa allmänhetens tillträde till området. Fritidsbåtshamnen i den norra delen av området
upptar ca 3 hektar och förväntas få ungefär lika stor areal i planen. För Fisktorget föreslås en yta
reserveras för restaurang och café.

Behovsbedömning
Verksamheter i 4 kap 34 § andra stycket plan och bygglagen (2010:900)
I planen skall en hamn för fritidsbåtar ingå, vilket är en av de verksamheter som räknas upp i 4
kap 34 $ andra stycket Plan- och bygglagen. För dessa verksamheter skall en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Då området ej varit detaljplanelagt har en miljöbedömning för hamnen inte
tidigare gjorts.
Kriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar:
Planens karaktäristiska egenskaper
Planen innebär i stort att Sandens karaktär som rekreationsområde bevaras och stärks.
Möjligheten för rekreation och idrottsaktiviteter kommer att öka. Detaljplanen medför en
ändring av en mindre del av detaljplan 264 fastställd i juli 1975. I övrigt saknar den påverkan på
andra planer och program.
Planens påverkan
Planförslaget berörs av strandskyddet vilket skall värna djur- och växtlivet samt allmänhetens
tillträde till området. Planen innebär ingen stor förändring från dagens förhållanden.
Eventuellt kan en permanent mindre paviljong tillkomma samt dusch och WC i anslutning till
segelklubbens klubbhus. Dessutom kan en brygga (ny eller befintlig) utrustad med
sjösättningskran tillkomma. Även ett utomhusbad i bassäng och någon form av
servering/restaurang kommer att prövas. Övriga byggnader (t.ex. tält) på området kommer
endast att tillåtas uppföras temporärt.
När det gäller risker för människors hälsa utgör föroreningarna i vattensedimenten en risk om en
badplats skulle etableras i området. Planförslaget medger inte anläggande av bad i
småbåtshamnen eller i hamnkanalen. Istället möjliggörs att en badbassäng kan anläggas i
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anslutning till hamnkanalen, vilket tillgodoser behovet av badmöjligheter på ett bättre sätt än i
det befintliga vattenområdet.
Mot bakgrund av att Norra Sanden är ett evenemangsområde under sommartid kan
omgivningspåverkan i form av buller från t.ex. konserter förekomma tillfälligtvis. De publika
evenemangen är dock få till antalet och grundförutsättningarna är goda med tanke på att
avståndet till de närmaste bostäderna ändå är drygt 150 meter. Någon väsentlig förändring av
områdets användning jämfört med idag är sannolikt inte att vänta. Man kan förvänta sig att viss
bebyggelse kan tillkomma mot hamnkanalen som bidrar till bullerdämpning. Varje enskilt

offentligt evenemang prövas dessutom separat i ett polistillstånd för offentlig
tillställning på offentlig plats och samråd sker med tillsynsmyndigheten.
Natura 2000 och Riksintressen
Planområdet ligger inte i ett Natura 2000-område och planens innehåll påverkar inget Natura
2000-område utanför planområdet. Någon prövning enligt 7 kap 28 § miljöbalken är således
inte aktuell.
För en mer utförlig beskrivning av påverkan på riksintressena se kapitlet som beskriver
konsekvenser.
Riksintresset för Vänern med öar och strandområden kommer inte att påverkas av planförslaget
nämnvärt eftersom befintliga förhållanden i stort kommer att regleras i detaljplanen.
Riksintresset för trafikkanalen samt friluftslivet kommer inte påverkas. Snarare kommer
riksintresset att förstärkas då denna viktiga replipunkt i Vänerns södra spets säkerställs för
friluftslivets och båtlivets intressen.
Fisktorget omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, vilket medför att den historiska
kopplingen till den öppna ytan som handelsplats och angöringsplats för fiskebåtar och
transporter sjövägen är viktig att bevara. För att säkerställa riksintresset kärnvärden planeras
ytorna på land i huvudsak som torg och kajen säkerställs för angöring av större båtar och skutor
för att värna Vänersborgs historia som sjöstaden. Den mindre byggrätten för restaurang/café
som medges i södra delen av torget regleras tydligt avseende utformning och höjd för att
anpassas till platsens förutsättningar.
Riksintresset för yrkesfisket kommer inte påverkas av planförslaget.
Vattenområdet har sedan länge varit ianspråktaget för småbåtshamn. Några särskilda utpekade
naturvärden finns inte inom vattenområdet. Vänern i sin helhet är av riksintresse för yrkesfisket,
vilket inte påverkas alls av planförslaget.
Sammanvägt ställningstagande
Byggnadsförvaltningen bedömer att genomförandet av planen när det gäller fastlagd
markanvändning för temporära evenemang inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Denna del behöver därför inte miljöbedömas. När det gäller vattenområdet har småbåtshamnen
funnits sedan mycket lång tid tillbaka. Någon förändrad vattenanvändning är inte aktuell utan
småbåtshamnen avses vara kvar och kunna utvecklas innanför vågbrytaren. Kommunen
bedömer att förändringen i förhållande till pågående vattenanvändning är ytterst marginell
varför en betydande miljöpåverkan inte kan anses uppstå. En särskild miljöbedömning är
således inte nödvändig för vattenområdet. Detaljplanens konsekvensbeskrivning ska naturligtvis
ge en tydlig bild av den påverkan som kan förväntas av planens genomförande.
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Samråd med länsstyrelsen
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande, daterad 2017-02-28, bedömt att planförslaget inte innebär
betydande påverkan på miljön, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram.

GENOMFÖRANDE
Allmänt
Planbeskrivningen ska redovisa genomförandefrågor när det gäller de organisatoriska,
fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att planen ska
kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Planbeskrivningen ska också redovisa
vilka konsekvenser genomförandet får för fastighetsägare och andra berörda.
Planbeskrivningen har ingen bindande rättsverkan utan är en vägledning för att uppnå
detaljplanens syfte. Plankartan och planbestämmelserna utgör detaljplanens juridiskt
bindande föreskrifter.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen har påbörjats efter den 1 januari 2015, vilket innebär att detaljplanen handläggs
enligt den nyare lagstiftningen (PBL 2010:900, SFS 2014:900). Planförslaget handläggs med
utökat förfarande mot bakgrund av att planområdet får anses vara av betydande intresse för
allmänheten p.g.a. det strategiska läget i tätorten och hur området används idag.

Tidplan
En översiktlig tidplan för planarbete:


Samråd har genomförts under februari 2017.



Granskning beräknas ske april/maj 2017. Under granskningstiden kan ytterligare
synpunkter lämnas av sakägare på det omarbetade förslaget innan det går till beslut.



Kommunfullmäktige antar planen hösten 2017.



Planen vinner laga kraft i slutet av året 2017 om antagandebeslutet inte blir överklagat
eller någonting oförutsett inträffar.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Detta innebär att inga
planförändringar får göras under denna tid mot berörda fastighetsägares vilja. Efter
genomförandetidens slut gäller fortfarande planbestämmelserna till dess att de upphävs eller
ändras. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet
med detaljplanen men efter genomförandetiden kan planen ändras eller upphävas utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen som hör till
detaljplanen.
Detaljplanen berör fastigheterna Huvudnäs 2:1, 2:13 och 2:14, vilka ägs av Vänersborgs
kommun.
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Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Alla allmänna platser ska ha en huvudman, vilket innebär ett formellt ansvar för
iordningsställande, drift och underhåll av de utpekade allmänna platserna. För
utbyggnad och drift av anläggningar inom kvartersmark ansvarar exploatör/enskilda
fastighetsägare. Kommunen har huvudmannaskapet för allmän plats som berör kommunägd
mark d.v.s. all mark i det här fallet.

Avtal
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med fastighetsägaren
om hur ledningarna påverkas. Avtal beträffande eventuell omläggning av ledningar ska
tecknas mellan ledningsägaren och fastighetsägaren där frågor om kostnader, utförande
och ansökan om ledningsrätt regleras.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Inom planområdet föreslås en del ny kvartersmark. Denna kvartersmark behöver
avstyckas från allmän platsmark eftersom en fastighet inte kan bestå av både allmän
platsmark och kvartersmark.
Detaljplaner
De delar av stadsplanerna 63, 141 och 264 som berörs av denna detaljplan upphävs i
samband med att detaljplanen vinner laga kraft.
Namn på gator och kvarter
Byggnadsnämnden beslutar om namn på gator och kvarter, utifrån förslag som Lantmäteriets
namnberedning tar fram. Gatuadresser sätts av Byggnadsförvaltningen.

Tekniska frågor, utredningar
Vatten- och avlopp
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp och eventuell
tillkommande bebyggelse kommer att anslutas till kommunens ledningar via servis som
anvisas av Kretslopp- och Vatten. Inför byggnation ska exploatör kontakta Kretsloppoch Vatten för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning.
El
För elledningar och elanläggningar ansvarar Vattenfall Eldistribution AB. Lämplig
anslutningspunkt för den nya bebyggelsen anvisas av nätägaren. Nätägaren ansvarar för
att nödvändiga ledningsrätter/servitut m.m. säkerställs.
Data/Tele
Skanova har anläggningar inom aktuellt område. Eventuella behov av undanflyttning
eller skyddande av anläggningarna behöver samrådas med Skanova via e-post: skanovaremisser-goteborg@skanova.se
För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till
www.ledningskollen.se
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Geoteknik
För Fisktorget anges maximala markbelastningar och lägsta bottennivåer i hamnkanalen för
att uppnå erforderlig säkerhet mot stabilitetsbrott för befintliga förhållanden och för
nyexploatering. För Norra Sanden anges en bebyggelsefri zon på 10 meter mot nya
trafikkanalen och i övrigt maximala en maximal ytlast på 13 kPa.
Bevarande
Detaljplanen innebär att varsamhetsbestämmelser införs för nya byggnader på
Fisktorget.

Administrativa frågor
Lovplikt
Planen medför att bygglovslovsplikten begränsas. Bygglov krävs inte för att tillfälligt
uppföra scen, tält, skylt, servicebod, ställning eller liknande i samband med evenemang.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft.
Strandskydd
Strandskydd upphävs för park- och kvartersmarken med undantag av en fri passage
närmast vattnet runt Norra Sanden. På Fisktorget kvarstår strandskyddet förutom på
kvartersmarken avsedd för restaurang/café.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kostnader för att ta fram detaljplanen beräknas översiktligt bli 300 000 kr. Utöver detta har
historisk inventering och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kostat cirka 15 000 kr respektive
68 000 kr. Kostnader för översiktlig geotekniska undersökningar/markmiljö uppskattas till
knappt 200 000 kr. Ytterligare kostnader för kompletterande och fördjupade geotekniska
undersökningar på främst Fisktorget har tillkommit i storleksordningen 250 000 kr.
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