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BAkGrUNd
Ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen be-
slutade av riksdagen 2009 gör det nu möjligt för kom-
munerna att peka ut områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen.
Ändringarna innebär att de särskilda skäl för dispens 
från strandskyddsbestämmelserna, som tidigare till-
lämpats, och hittills redovisats i form av allmänna råd, 
numera finns uppräknade i lagtexten (MB 7:18c). Ytter-
ligare ett skäl, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
har tillkommit (MB 7:18d, som trädde i kraft 2010-02-
01). 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i fortsätt-
ningen kallat LIS, innebär att dispens kan lämnas för en 
åtgärd inom strandskyddsområde, om åtgärden innebär 
ett långsiktigt bidrag till utvecklingen av landsbygden. 
För detta krävs att kommunen i sin översiktsplan, eller 
ett tillägg till den, har pekat ut områden för landsbygds-
utveckling i enlighet med vad som föreskrivs i MB 7:18e.

Det generella strandskyddet
Enligt MB 7:13-18 gäller generellt strandskydd vid in-
sjöar och vattendrag. Syftet är att säkra förutsättning-
arna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor för djur och växter på land och i vatten.
Det generella strandskyddet är 100 m från strandlinjen 
vid normalvattenstånd och avser såväl land- som vat-
tenområdet. Området kan utökas efter beslut av läns-
styrelsen. I Åmåls kommun gäller strandskydd mellan 
100 och 300 m; det sistnämnda längs Vänern. Översyn 
av strandskyddet i länet pågår genom länsstyrelsen och 
skall vara klart 2014. 
Inom strandskyddsområdet får till exempel inte nya 
byggnader uppföras, byggnader ändras till annat än-
damål, grävnings- och andra förberedelsearbeten för 
bebyggelse utföras eller andra anläggningar eller anord-
ningar utföras som hindrar allmänhetens tillträde eller 
försämrar livsvillkoren för djur eller växter (MB 7:16).
Om särskilda skäl enligt MB 7:18c föreligger kan kom-
munen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
Ett av de särskilda skälen kan vara att området är ut-
pekat i en översiktlig plan för landsbygdsutveckling i 
strandnära områden; se nedan.

fÖrUTSäTTNINGAr
Riksintressen
Samtliga områden vid Vänern berörs av riksintresse 
för friluftslivet enligt MB 3:6 (Vänerns strand- och 
skärgårdsområden), riksintresse för turism och rörligt 
friluftsliv enligt MB 4:2 (Vänern med öar och strand-
områden) och riksintresse för yrkesfisket enligt MB 3:5. 
Delar av Vänerkusten berörs av riksintressen för kultur-
miljövården enligt MB 3:6 (Ekholmen, Drängsholmen 
resp Nötön, Ustön m fl) och av riksintressen för natur-
vård enligt MB 3:6 (Tösse med Tösse skärgård resp 
Yttre Bodane-Kräklingarna).
Ärr, Ånimmen och Furusjön berörs också av riksin-
tresse för friluftslivet enligt MB 3:6 (Dalslands sjö- och 
kanalsystem) och riksintresse enligt MB 4:2 (DANO-
området). Till riksintresse för naturvård enligt MB 3:6 
hör vidare Ärrs sydvästra strand (Sörknattenområdet) 
samt del av stranden vid Knarrbysjön och hela Edslan 
(Högheden-Baljåsen). 

Riksintressena och hur kommunen avser att tillgodose 
dem redovisas närmare i huvudhandlingen under denna 
rubrik.

Gällande planer, förordnanden och regionala 
intressen
På sammanställningskarta över hela kommunen i huvud-
handlingen och i inledningen till denna del redovisas gäl-
lande strandskydd, riksintressen samt naturreservat och 
Natura 2000-områden. Samma förutsättningar redovisas 
även på områdeskartorna. 
På områdeskartorna redovisas dessutom regionala och lo-
kala intressen i form av biotopskyddsområden, sumpsko-
gar, våtmarker, fiskevårdsområden, kulturmiljöprogram-
met mm liksom de fornlämningar som är skyddade enligt 
kulturminneslagen (KML) samt övriga kulturlämningar, t 
ex från Skogsvårdsstyrelsens inventering ”Skog och histo-
ria”. Dessa ”övriga kulturlämningar” skyddas inte av KML 
men bör visas hänsyn. 
Länsstyrelsen ser för närvarande över strandskyddsbe-
stämmelserna i hela länet. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten på 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Samtliga miljökva-
litetsnormer som berörs av översiktsplaneringen i Åmåls 
kommun redovisas i översiktsplanens huvudhandling. Här 
redovisas särskilt miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet.
Miljökvalitetsnormer avseende vattenkvalitet är fastställda 
för nästan alla sjöar och vattendrag som berörs av föreslag-
na LIS-områden. Kasenbergsån/ Låbysjön bedöms idag 
ha måttlig ekologisk status till följd av fragmentering. Vat-
tenförekomsten omfattas därför av tidsfrist till 2021 för att 
uppnå god ekologisk status. 
Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus avse-
ende kvicksilver och kvicksilverföreningar är ”uppnår ej 
god kemisk ytvattenstatus” i samtliga vattenförekomster. 
Detta gäller över hela landet och beror på en hög halt av 
kvicksilver och kvicksilverföreningar i marken, bland an-
nat orsakade av atmosfäriskt nedfall. Problemen förvärras 
av försurning. Målsättningen är att halter av kvicksilver 
och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten inte bör öka 
till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som 
har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassifi-
cering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 2009.
I tabellen på s 8 redovisas status och fastställda miljökva-
litetsnormer för sjöarna i planen. Samtliga berörda sjöar 
har god ekologisk och kemisk status exkl. kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Skyddsnivån kommenteras under 
respektive LIS-område. 
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten anger krav 
på kvaliteten på fisk- och musselvatten och avser ström-
mande eller stillastående sötvatten som behöver skyddas 
eller förbättras i kvalitet och där fiskar lever eller skulle 
kunna leva. I Åmål omfattas Vänern av miljökvalitetsnor-
merna för fiskvatten. Miljökvalitetsnormerna består av 
riktvärden och gränsvärden för olika fysikaliska och ke-
miska parametrar. Gränsvärden får inte överskridas eller 
underskridas annat än i viss angiven utsträckning, riktvär-
den ska eftersträvas. En preliminär statusklassificering av 
fiskvattenområden genomfördes av SLU, på uppdrag av 
Naturvårdsverket, under hösten 2009. Enligt denna klaras 
miljökvalitetsnormerna för Vänern för närvarande (www.
slu.se).



LIS-plan, tematiskt tillägg till översiktsplan (ÖP) • Åmåls kommunn | 7

Edslan

N
ed

re
 K

al
ve

n

Käppe-
sjöKn

ar
rb

ys
jö

n

Ärr

Ånimmen

Vänern

Fengers-
fors

Fröskog

E45

Åmål

E45

E45

Ömmeln
DALSLAND

VÄRM
LAND

Tösse

Låbysjön

Strandhulten

Hult

Berga

Låbyn

Berget

Spakebol

Västanå

Tössebäcken

Rönningen

Skäggebol

Kullen

Sjötorp

Knollen

Ängen

Östersbyn

Knuterud

Prästerud

Byskogen

Mo

Edsleskog

164

Ånimskog

0 2 41 km

Utredningsområde LIS

Strandskydd

RIKSINTRESSEN ENLIGT 
LÄNSSTYRELSEN

ÖP 13

Natura 2000 enl. MB kap 4 §8

Riksintresse turism och rörligt 
friluftsliv enl. MB kap 4 §2

Riksintresse värdefulla ämnen 
och material enl. MB kap 3 §7 

Riksintresse naturvård 
enl. MB kap 3 §6

Riksintresse kulturmiljövård 
enl. MB kap 3 §6

Riksintresse för friluftslivet 
enl. MB kap 3 §6

Riksintresse yrkesfiske sjöar 
enl. MB kap 3 §5

Riksintresse för vägar 
enl. MB kap 3 §8
Riksintresse för järnvägar 
enl. MB kap 3 §8

LIS-plan
Tematiskt tillägg till
Översiktsplan (ÖP) 2013
Åmåls kommun, Västra Götalands län



8 |  LIS-plan, tematiskt tillägg till översiktsplan (ÖP) • Åmåls kommun

Värdefulla vatten
Som en del i arbetet med miljömålet Levande sjöar 
och vattendrag har Naturvårdsverket, Fiskeriverket 
och Riksantikvarieämbetet fastställt en sektorsöver-
gripande strategi för genomförande av åtgärder. Läns-
styrelserna har i detta sammanhang sammanställt till-
gänglig kunskap om nationellt värdefulla och särskilt 
värdefulla miljöer för naturvård, kulturvård och fiske-
vård i en databas. Sammanställningen ska användas för 
att kvantifiera och prioritera åtgärder. I tabellen nedan 
redovisas hur berörda sjöar har klassats. Närmare be-
skrivning av vilka värden som avses återfinns under 
respektive delområde. 

Vatten
Klassning

Fiskevård Kulturmiljövård Naturvård LIS-områden

Vänern - hela Särskilt värdefullt - Särskilt värdefullt 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 23

Vänern – del av (Nötön, Ustön) - Särskilt värdefullt - 9

Vänern – del av (Yttre Bodane) - Särskilt värdefullt - 10

Edslan Värdefullt - Värdefullt 18, 19

Käppesjö - - Särskilt värdefullt 17, 22

Nedre Kalven Värdefullt - - 20, 21

Furusjön Värdefullt - - 11

Vattenföre-
komst

Ekologisk 
status  
2009

MKN  
Ekologisk 

status
Risk

Kemisk 
status 
2009

MKN 
Kemisk 
status

Risk LIS- 
områden

Skyddsnivå
 H=Hög

N=Normal

Vänern -  
Dalsbosjön - 
Åmål

God God 2015 - God God 2015

Prioriterade 
ämnen och 
miljögifter i 

omgivningen

1, 2, 3A, 
3B, 4 h*

Vänern -  
Dalbosjön God God 2015 - God God 2015 - 5, 6, 7, 8, 9, 

10,23 h*

Furusjön God God 2015 - God God 2015 - 11 h*

Ärr God God 2015 osäker nuläges-
bedömning God God 2015 - 13, 14, 15 N

Snäcke kanal God God 2015 osäker nuläges-
bedömning God God 2015

Prioriterade 
ämnen och 
miljögifter i 

omgivningen

16 h*

Knarrbysjön God God 2015 osäker nuläges-
bedömning God God 2015 - 16 h*

Käppesjö God God 2015 försurning God God 2015 - 17, 22 N

Edslan God God 2015 - God God 2015 - 18, 19 h*

Nedre Kalven God God 2015 försurning God God 2015 - 20, 21 h*

*) Hög skyddsnivå gäller inom begränsade 
områden vid sjöarna vilket redogörs för under 

respektive LIS-områdesbeskrivning.

fastställda miljökvalitetsnormer för de av LIS-områden berörda  sjöar och vattendrag.

klassning av berörda vatten med nationellt värdefulla och särskilt värdefulla miljöer för fiskevård, kulturmiljövård och naturvård.

Infrastruktur
Översiktskartan ”Serviceutbud” här intill visar samtliga 
områdens belägenhet i relation till befintlig infrastruk-
tur med servicefunktioner, allmänna vägar och kollek-
tivtrafik. Flertalet områden ligger i anslutning till eller 
relativt nära vägar som trafikeras av regional kollektiv-
trafik och nära eller på kort avstånd från närmaste ser-
viceort.
E45 och stambanan är de viktiga kommunikations-
stråken genom kommunen, på relativt kort avstånd från 
Vänerkusten med flera av de föreslagna LIS-områdena 
med inriktning på turism och friluftsliv. Det öppnar för 
ökad tillgänglighet landvägen till de attraktiva kustom-
rådena längs Vänern, som idag till stor del endast är åt-
komliga sjövägen. 
Föreslagna LIS- områden i västra delen av kommunen 
ligger också till stor del nära huvudstråken vägarna 164 
och 2236. 
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Utredningsområde med 
LIS-områden

Regional kollektivtrafik

Grundskola

Förskola, öppen förskola, 
familjedaghem
Serviceutbud i form av bl a 
handel, bank, post, ATG, 
apotek, bensin

Serviceort

Näringsverksamhet i form 
av bl a camping, café, 
restaurang, övernattning
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Högvatten
Länsstyrelserna kring Vänern har upprättat en rap-
port ”Stigande vatten”, utgiven i december 2011, som 
med tillhörande faktablad anger planeringsnivåer för 
bebyggelse kring Vänern. För Åmåls kommun gäller 
följande 4 nivåer (höjder i RH 00):

1) Framtida dimensionerande nivå +47.01
2) Framtida 200-årsnivå +46.56
3) Framtida 100-årsnivå +46.23
4) Under 100-årsnivån  +44.34- + 46.23

Medelvattennivå +44.34
Innebörden av detta för LIS-planen är att exempelvis 
rekreationsområden och utomhus fritidsaktiviteter kan 
placeras ända ner på nivå 4, fritidshus ner till nivå 3 
och permanentbostadshus ner till nivå 2. I de två sist-
nämnda fallen krävs en sannolikhetsreducering och 
konsekvenslindring. 
LIS-planens relativt grova redovisning samt kartering-
arnas lilla skala gör det omöjligt att exakt peka ut vilka 
LIS-områden som kan beröras av högvatten. Detta 
måste generellt analyseras i samband med efterföljande 
hantering av detaljplaner eller lovärenden.

Radon
En översiktlig redovisning av radonkartering återfinns 
i huvudhandlingen. Av LIS- områdena berörs nr 3A, 
6, 10, 12, 13, 16 och 17 av eventuellt högriskområde 
för radon. Område 6 berörs delvis även av högrisk för 
radon. Se närmare under respektive område. Obser-
vera att redovisningen är grov; kommunens mer detal-
jerade karta bör konsulteras. I samband med fortsatt 
planering krävs radonundersökning. 

Förorenad mark
Enligt uppgift kan förorenad mark förekomma i om-
råde 3B, där ett båtvarv lär ha funnits och där triklo-
retylen har hanterats i industriområdet söder om LIS-
området.

Skred och ras
År 1996 genomfördes en stabilitetskartering. Karte-
ringen berör inget av föreslagna LIS-områden.  Inom 
ramen för detta planarbete är det inte möjligt att ge-
nomföra ytterligare stabilitetskarteringar utan det får 
anstå tills konkreta planer föreläggs i områden som 
kan beröras. 
Framtida klimatförändringar kan komma att påverka 
vattenflöden och därmed risk för ras eller skred. Detal-
jerade analyser bör göras i samband med efterföljande 
detaljplanering eller andra utredningar.

ATT UTVeckLA LANdSBYGdeN
Kommunens målsättning
I huvudhandlingen redovisas målsättningar för plan-
arbetet baserade på ”Vision 2020”. För LIS-planen är 
följande formuleringar relevanta:
•	 Landsbygden skall leva genom att etablering av 

boende och verksamheter underlättas i lägen med 
goda kommunikationer.

•	 Vänern och de många sjöarna är en resurs som kan 
bidra till kommunens utveckling genom att loka-
lisering av boende och verksamheter i attraktiva 
lägen underlättas.

•	 Områden med värdefull natur och kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer skall skyddas från olämplig ex-
ploatering.

Ianspråktagen strand
Inom Åmåls kommun finns totalt 766 km strand, varav 
129 längs Vänern. Det motsvarar idag 63 m strand för 
var och en av kommunens invånare.  Av stränderna  var 
2004 totalt82  km, eller 11 %, bebyggelsepåverkade; va-
rav längs Vänern 27 km eller 21%. Tillgängligheten för 
allmänheten landvägen varierar naturligtvis, men från 
vattnet är så gott som all strand tillgänglig. Om samt-
liga områden enligt föreliggande förslag tas i anspråk 
helt och hållet, påverkas ytterligare ca 5,8 km strand 
eller <0,8 % av den totala strandlängden.  Av de 5,8 km 
ligger 3,4 längs Vänern. Graden av påverkan varierar 
mellan områdena. 

Jordbruksmark
Tre av områdena, 13 (delvis), 15 och 17, tar ängsmark i 
anspråk. Inget område berör produktiv åkermark.

LIS ger möjligheter
Som framgår av huvudhandlingen har befolkningsut-
vecklingen i kommunen under ett antal år varit negativ, 
särskilt i de mindre orterna och på landsbygden.
Lagändringarna öppnar nu möjligheter att i någon 
mån motverka denna negativa utveckling genom att 
lokalisering av bostäder, fritidshus och arbetsplatser i 
attraktiva, strandnära lägen underlättas. Arbetstillfäl-
len inom olika verksamheter som service, handel och 
turism kan skapas, och fler bostäder och fritidshus kan 
förbättra underlaget för lokala servicefunktioner, sär-
skilt i de mindre orterna.
Behovet av service varierar för olika funktioner; per-
manent boende är i högre grad beroende av viss service 
inom rimligt avstånd än exempelvis en stugby för kort-
tidsboende. 
Möjligheten att komplettera mindre bostadsgrupper på 
landsbygden med enstaka hus kan också bidra till att 
motverka avfolkningen, och sammantaget kan sådana 
kompletteringar i flera närbelägna områden ge ett ökat 
underlag för kollektivtrafiken och för service i närmaste 
ort. 
En bosättning på landsbygden kan innebära möjlighe-
ter till bisysslor i form av djurhållning i mindre skala 
(som bidrar till ett öppet landskap), hantverkshjälp, bed 
& breakfast, transporter, o dyl vid sidan av ett ordinarie 
arbete ”i stan”. 
Kollektivtrafikens linjer och tidtabeller kan också på-
verkas av framtida förändringar av bebyggelsens lo-
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kalisering. Kommunens målsättning är att hela kom-
munen skall ges möjligheter till utveckling, inte bara 
centralorten och områden längs huvudtrafikstråken. 
Standarden på allmänna vägar i kommunen är delvis 
låg men har inte påverkat bedömningarna i planen.

Hållbar utveckling
LIS-planen kan i förstone tyckas gynna en utveckling 
som innebär ianspråktagande av bevarandevärd mark, 
ett ökat resande och annat som står i konflikt med de 
allmänna miljömålens strävan mot ett hållbart sam-
hälle. Ser man enbart till planens konsekvenser ur ett 
naturmiljöperspektiv kan det upplevas så. Om man dä-
remot också väger in de ekonomiska och sociala konse-
kvenserna för samhället blir bilden något annorlunda.
Möjligheter till etablering av boende i attraktiva, sjö-
nära lägen kan vara ett sätt att motverka den negativa 
befolkningsutvecklingen i kommunen i allmänhet och 
på landsbygden i synnerhet. Det leder till ett förbättrat 
underlag för lokala servicefunktioner som annars kan 
ha svårt att överleva med en minskande befolkning i 
omlandet. Således kan detta förbättra möjligheterna 
till kvarboende för den befintliga befolkningen. 
Etablering eller utbyggnad av verksamheter, främst 
med anknytning till turism och friluftsliv innebär ar-
betstillfällen, om än oftast säsongsvis, och lockar be-
sökare till platsen, vilket i sin tur gynnar det lokala nä-
ringslivet i sin helhet. Tillgängligheten till attraktiva 
naturområden kan ökas, och fler människor får möj-
lighet att vistas i skog och mark och vid vatten inom 
rimligt avstånd från stadsregioner som Trestad och 
Göteborg istället för att söka rekreation på längre av-
stånd från hemorten.
Sociala och ekonomiska konsekvenser av detta slag 
måste vägas mot de rent miljömässiga och för de re-
dovisade LIS-områdena är bedömningen att de so-
ciala och ekonomiska konsekvenserna väger tyngre ur 
kommunens perspektiv. Givetvis skall miljöfrågorna 
beaktas i den fortsatta processen med utredningar, de-
taljplaner etc, vilket redovisas i de enskilda områdesbe-
skrivningarna. Noteras bör också att flertalet områden 
är belägna i nära anslutning till samhällen och större 
vägar med kollektivtrafik.

UrVALSmeTodIk
Lagstiftningen med tillhörande propositionstext 
och Boverkets/Naturvårdsverkets handbok 2009:4 
”Strandskydd – en vägledning för planering och pröv-
ning” innehåller riktlinjer för bedömningen av vilka 
områden som kan komma i fråga för LIS.  Därutöver 
har länsstyrelsen i Västra Götaland i en PM 2010-09-
20 gett råd om hantering av LIS-områden i översikts-
planer.
Generellt gäller att de utvalda områdena är attraktivt 
belägna och bedöms kunna utvecklas utan att komma 
i konflikt med strandskyddets grundläggande syften, 
dvs djur- och växtlivet får inte påverkas på ett oac-
ceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till attraktiva 
strandområden får inte försämras.
Vid den detaljerade bedömningen av varje enskilt om-
råde har nedanstående frågeställningar behandlats i 
tillämpliga delar: 

1). Ger åtgärden långsiktigt positiva effekter på syssel-
sättningen?
Det kan handla om arbetstillfällen i anläggningar som är 
beroende av strandnära lägen: stugbyar, campingplatser, 
andra turistanläggningar eller anläggningar för det rör-
liga friluftslivet (fiske, kanoting etc) eller andra former av 
näringsverksamhet där strandnära läge är av betydelse.
2). Innebär åtgärden en långsiktig förbättring av un-
derlaget för lokala servicefunktioner?
Exempel är permanent bebyggelse eller fritidsbebyggelse 
av sådan omfattning av lokala servicefunktioner, offent-
liga eller kommersiella, får möjlighet att finnas kvar och 
helst utvecklas.
Ibland kan åtgärder enligt 1) och 2) samverka, exempel-
vis en ny turistanläggning på en plats som ger upphov till 
fritidsbebyggelse i närheten.
3). Är området av riksintresse för naturvård, kulturmil-
jövård eller friluftsliv enligt MB 3:6 ?
I sådana områden bör dispenser med hänvisning till LIS 
ges restriktivt, särskilt om det är områden som utgör 
orörd naturmark och som är opåverkade av bebyggelse 
eller jordbruksdrift. 
4). Är området av riksintresse enligt MB 4:2 (turism 
och rörligt friluftsliv, s k geografiska bestämmelser)?
MB 4:2 utgör inte ”hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet”. Åtgärder som 
grundas på LIS och som inte påverkar turismen eller det 
rörliga friluftslivet negativt bör därför kunna tillåtas om 
de i övrigt överensstämmer med dessa riktlinjer.
5). Är området berört av regionala bevarandeintressen 
(naturvård, kulturmiljövård etc)?
Dispenser med hänvisning till LIS bör prövas restriktivt 
och endast medges där åtgärden inte bedöms påverka det 
uttalade intresset negativt.
6). Är området berört av risk för ras, skred eller ero-
sion, eller finns risk för hög markradonhalt?
Innan dispens med hänvisning till LIS medges bör i så-
dana fall erforderliga undersökningar av markens stabili-
tet och/eller radonhalt göras.
7). Kan området beröras av översvämning eller hög-
vatten?
Lokal undersökning eller bedömning kan erfordras. 
8). Kan det lokala växt- och djurlivet påverkas nega-
tivt?
Lokala bedömningar erfordras. Områden med nyckel-
biotoper eller andra former av värdefull naturmark bör 
inte tas i anspråk. Möjligheten för djur att ta sig ned till 
vattnet skall beaktas. 
9). Finns det tillräckligt med fria stränder av god kva-
litet i omgivningen?
10). Kan åtgärden utnyttja befintlig infrastruktur? Frå-
gor om vatten- och avloppsförsörjning samt tillfart och 
kollektivtrafik studeras.
11). Kan landskapsbild eller befintlig bebyggelsemiljö 
påverkas negativt?
12). Hur används det aktuella strandpartier för närva-
rande? 
13). Kan fri passage längs strandkanten säkerställas?
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23 områden bedöms ha förutsättningar att komma i 
fråga för tillämpning av LIS. Urvalet är baserat delvis 
på kommunens egna bedömningar, delvis på synpunk-
ter och önskemål från berörda markägare, som bl a 
framförts i samband med de lokala informationsmöten 
med allmänheten som hölls i ett tidigt skede av arbetet 
med ÖP. Under arbetets gång har ytterligare förslag 
inkommit. Det slutliga urvalet har skett efter besök på 
plats och analys av förutsättningarna, vilket i några fall 
har lett till att föreslaget område har utgått, eller att 
förslaget justerats.

Vänern 
Enligt MB 7:18e3 får vid Vänern,  ”om det råder stor 
efterfrågan på mark för bebyggelse i området”, endast 
föreslås områden som har ”liten betydelse för att till-
godose strandskyddets syften”. Vid de delar av Vänern 
som inte berörs av stor efterfrågan gäller inte denna 
restriktion. Kommunen upplever för närvarande inte 
någon stor efterfrågan på mark utefter Vänerkusten. 
LIS-planen innehåller totalt 11 områden vid Vänern. 
Samtliga ligger inom område av riksintresse för fri-
luftsliv enligt MB 3:6 och för turism och friluftsliv 
enligt MB 4:2. Områdena 8 och 9 berörs dessutom av 
riksintresse för naturvård enligt MB 3:6 och områdena 
5, 6, 7, 9 och 10 ligger helt eller delvis inom område av 
riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3:6.
Områdena 1-4 och 23 ligger nära eller i omedelbar an-
slutning till Åmåls stad och avser delvis anläggningar 
för det rörliga friluftslivets behov (1, 3A, 3B och 4). 
Område 2 avser bostäder i direkt anlutning till befint-
lig bebyggelse, och område 4 delvis bostäder i begrän-
sad omfattning (3 hus) på naturmark.
Område 5 innebär nybyggnad av bostäder på natur-
mark i nära anslutning till befintlig fritidsbebyggelse. 

Områdena 6 och 7 omfattar bostadshus resp enstaka 
hus, i båda fallen i direkt anslutning till befintlig be-
byggelse. Områdena 8 och 23 betjänar det rörliga fri-
luftslivets behov av övernattning, och område 9 om-
fattar delvis utbyggnad av befintlig stugby och delvis 
nybyggnad av bostäder/fritidshus.
Område 10 innehåller ett flertal funktioner som i hu-
vudsak riktar sig mot turism och friluftsliv, både land- 
och sjöbaserat. 
Flera av områdena riktar sig således mot turism och 
friluftsliv. Det möjliggör för fler människor att komma 
ut till Vänern i riksintressanta miljöer och ökar rent 
allmänt tillgängligheten till Vänerns stränder. En stor 
del av strandområdet är idag otillgängligt annat än 
från sjövägen.
Kärnvärdena i ovan nämnda riksintressen redovisas i 
huvudhandlingen.
Sammantaget bedöms de redovisade områdena vid Vä-
nern långsiktigt tillföra såväl positiva sysselsättnings-
effekter som ge ett påtagligt tillskott till serviceunder-
laget, samtidigt som tillgången till strandområden och 
goda livsvillkor för djur och växter kan tillgodoses. 
Sammanfattningsvis bedöms föreslagna områden vid 
Vänern:
•	 I begränsad omfattning beröra områden med stor 

efterfrågan.
•	 Inte medföra påtaglig skada på riksintressen.
•	 Långsiktigt bidra till sysselsättning och ökat un-

derlag för lokal service.
•	 Öka områdets attraktivitet för turism och rörligt 

friluftsliv.
•	 Öka tillgängligheten till strandområdet generellt
•	 Innebära ringa påverkan på tillgången på strand-

områden och livsvillkoren för växter och djur.
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forTSATT PLANerING
LIS-planen pekar ut ett antal områden vilka bedöms 
möjliga att exploatera på ett sätt som innebär utveck-
ling av landsbygden på lång sikt. Planen är översiktlig 
och i sig ingen garanti för genomförbarheten av försla-
gen. Underlaget är grovt och inte alltid förankrat hos 
berörda markägare. Planen innebär inga åtaganden för 
enskilda, men kan ge en framtida möjlighet att bygga i 
strandnära lägen. 
Enligt de enskilda områdesbeskrivningarna krävs i all-
mänhet efterföljande planer och/eller utredningar som 
detaljplan, planutredning, naturvärdesbedömning, va-
utredning och liknande som underlag för lovprövning.  
Någon av de efterföljande utredningarna eller planerna 
kan visa att det tänkta projektet är olämpligt av olika 
skäl. Tidig kontakt med kommunen rekommenderas 
därför i varje enskilt projekt.
Som framgår av lagtexten är LIS-område ett av de 
särskilda skäl som kan anföras vid prövningen av en 
dispens från strandskyddet (MB 7:18 c + d). 
Kvarstående, inte tillgodosedda erinringar från läns-
styrelsen, vilket kommer att framgå av antagande-
handlingen, kan innebära att länsstyrelsen överprövar 
en detaljplan för ett LIS-område eller ett beslut om 
dispens. 

Vatten och avlopp
Inom ramen för analyserna har det inte varit möjligt 
att studera denna fråga i detalj och att ge detaljerade 
anvisningar. Vid övergödda sjöar och vattendrag kan s 
k hög skyddsnivå krävas, men varje ärende måste bedö-
mas individuellt. Riktlinjer för detta har utarbetats av 
kommunen. Generellt skall därför i efterföljande plan- 
och utredningarbete samt tillståndsprövning följande 
beaktas:
•	 Ny vattentäkt placeras med beaktande av ev an-

gränsande vattentäkter och avloppsanläggningar.
•	 Ny vattentäkt är anmälningspliktig vattenverk-

samhet.
•	 Ny avloppsanläggning skall utföras med beaktan-

de av sjöns eller vattendragets vattenkvalitet. Till-
stånd krävs. Samråd med kommunens miljökontor 
beträffande utförande och skyddsnivå skall hållas.

•	 Gemensamma lösningar för flera byggnader eller 
fastigheter skall alltid eftersträvas.

•	 Anslutning till kommunens va-nät skall alltid ef-
tersträvas.

•	 Möjligheten att ansluta befintliga angränsande 
fastigheter med äldre avloppsanläggningar skall 
beaktas.

Av detta skäl anges därför i analysen av respektive om-
råde endast generella anvisningar om vatten eller av-
lopp. 

Bryggor
Behovet av bryggor är inte alltid närmare känt och har 
därför inte i allmänhet redovisats i underlaget. Det kan 
dock antas att åtminstone stugbyar och grupper av fri-
tidshus kommer att behöva båt- och/eller badbryggor i 
anslutning till området. Anläggande av bryggor, pirar 
och dylikt är vattenverksamhet som är anmälnings- 
eller tillståndspliktig beroende på omfattningen. I 
allmänhet brukar anmälan räcka vid anläggningar  
< 3000 m2. Frågan studeras närmare i samband med 
kommande detaljplaner eller lovprövning.

Läsanvisningar
I fortsättningen beskrivs de utvalda områdena med text 
och kartor. 

Beskrivningen redovisar dels varje områdes förutsätt-
ningar i form av en nulägesbeskrivning, dels en analys 
utifrån ovan redovisade frågeställningar och de intressen 
i övrigt som området berörs av. Analysen beskriver hur 
området och planerade åtgärder kan leva upp till de 
krav som mB och efterföljande riktlinjer ställer. Analy-
sen avslutas med ”Slutsatser” som redogör för vad som 
bedöms kunna genomföras och vilka krav som ställs på 
efterföljande planer och utredningar.

Avgränsningen på kartan av respektive LIS-område 
är preliminär och baserad på nu kända fakta. den kan 
komma att ändras i samband med efterföljande detalj-
planering eller andra planeringsåtgärder. 

för samtliga områden redovisas i text och på karta 
riksintressen enligt miljöbalken och regionala intressen 
av olika slag som kan innebära restriktioner, t ex bio-
topskydd, naturvårdsavtal, fornminnen etc. I allmänhet 
redovisas i texten endast de intressen som finns inom 
utredningsområdet (prickad kontur), som omfattar LIS-
området och dess närmaste omgivningar. efter analys 
och bedömning avgränsas sedan själva det område, som 
bedöms kunna bli föremål för exploatering (gulfärgat) 
eller komplettering med enstaka hus (gult skrafferat). På 
kartorna finns även intressena utanför utredningsområ-
det med.
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DELOMRÅDEN
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Slutsatser
föreslagen utbyggnad ökar områdets värde för det 
rörliga friluftslivet och kan tillföra arbetstillfällen 
säsongsvis. området är lätt att nå och påverkan på 
landskapsbilden är begränsad. detaljplan bör upprät-
tas och i samband med detta bör en naturvärdesbe-
dömning med fokus på sandanknutet djurliv göras. 

Allmänt
Ett område på östra sidan av Åmålsviken, dels avsett 
för fritidsområde för bad och fiske med camping och 
båtbryggor, dels för uthyrningsstugor. Området består 
delvis av skogsmark, delvis av öppen mark närmast 
stranden. I norra delen finns en övergiven grustäkt. På 
den södra udden finns några fritidshus med strandtom-
ter. Mot öster åkermark.
Strandskydd 300 m. Privat ägare.

Intressen
Vänern är av riksintresse för yrkesfisket.  Området be-
rörs även av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 
och riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 
MB 4:2.
Området innehåller ett parti inventerad lövskog (trivi-
allövblandskog, klass 3) och en övrig kulturlämning i 
form av fyndplats för yxa.
Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt sär-
skilt värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårds-
synpunkt. Vänerns storlek med Norra Europas största 
sötvattensskärgård som hyser över 50 arter av häckande 
sjö- och våtmarksfåglar samt ett stort antal skyddsvär-
da fiskarter och fiskstammar bidrar till det höga värdet.

Natur, landskap
Det norra delområdet utgörs till stora delar av anlägg-
ningar knutna till en tidigare grustäkt. Området an-
gränsar i norr till ett lövskogsområde som enligt löv-
skogsinventeringen utgörs av trivialblandlövskog.
Det södra delområdet ligger i anslutning till en befint-
lig grusväg i skogsmark. Viken som angränsar söderut 
delas av Metebergsskäret och är invallad mot åkermar-
ken norrut. Vassvegetation dominerar viken.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller inom 200 m från Norra Vikens 
strandlinje. 

Analys
Motiv
Området används redan som plats för bad och fiske 
och är lättillgängligt från Åmål. En utbyggnad ökar 

dess värde för det rörliga friluftslivet, både land- och 
sjöburet, och kan ge arbetstillfällen med camping och 
uthyrningsstugor.

Friluftsliv, intressen
En utbyggnad enligt förslaget är till gagn för frilufts-
livet och påverkar inte fiskets intressen negativt. Res-
pektavstånd till fornlämningen beaktas. Lövskogen är 
högt belägen och bedöms inte påverkas.

Djur- och växtliv
Övergivna grustäkter kan ha värden för insektslivet vid 
förekomst av solbelysta sandytor. Denna grustäkt är i 
stora delar överväxt av vegetation och de blottade ytor 
som finns är skuggiga varför potentialen för ett värde-
fullt insektsliv bedöms som liten. Ett ianspråktagande 
enligt förslaget bedöms inte påverka förutsättningarna 
för djur- och växtliv i området.

Fria stränder, tillgänglighet
Användningen som fritids- och campingområde gör 
att stränderna förblir tillgängliga, och uthyrningsstu-
gornas placering påverkar inte tillgängligheten. 

Infrastruktur
Området är tillgängligt via grusväg från belagd väg vid 
Sjöviks gård. Framtida anslutning till kommunens va-
nät genom ledning längs järnvägsbanken möjlig.

Landskapsbild
Blandskog ersätts delvis av campingplats med byggna-
der och husvagnar mm. Närmast sjön bör viss vege-
tation bevaras som skärm. Åsen i öster höjer sig över 
platsen. Uthyrningsstugorna i söder ligger nära befint-
liga fritidshus och exponeras inte mot sjön.

1. Vänern - Metebergsskäret
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2. Vänern - Skårnäsudden
förutsättningar
Allmänt
Ett område strax söder om LIS-område 1 avsett för 
ytterligare permanent bostadsbebyggelse. Den obe-
byggda delen består av skogsmark på en åsrygg. En stor 
del av området är redan bebyggd med bostadshus och 
utbyggnad pågår på avstyckade tomter.
Strandskydd 300 m. Privat ägare.

Intressen
Vänern är av riksintresse för yrkesfisket (MB 3:5). Om-
rådet berörs även av riksintresse för friluftsliv enligt 
MB 3:6 och riksintresse för turism och rörligt frilufts-
liv enligt MB 4:2. Vänern är i sin helhet klassad som ett 
nationellt särskilt värdefullt vatten ur fiskevårds- och 
naturvårdssynpunkt. Vänerns storlek med Norra Eu-
ropas största sötvattensskärgård som hyser över 50 ar-
ter av häckande sjö- och våtmarksfåglar samt ett stort 
antal skyddsvärda fiskarter och fiskstammar bidrar till 
det höga värdet.

Natur, landskap
Blandskog med mycket tall och björk och ett örtrikt 
fältskikt. Skogen är delvis avverkad och sluttar relativt 
brant mot sydost. Påbörjat vägbygge mot öster.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller inom 200 m från Norra Vikens 
strandlinje.

Analys
Motiv
Området bedöms lämpligt för fortsatt utbyggnad av 
det bostadsområde som redan finns på udden. Områ-
det är lättillgängligt på relativt kort avstånd från Åmål 
och dess servicefunktioner.

Slutsatser
föreslagen utbyggnad av befintlig bostadsgrupp 
påverkar inte riksintressena eller områdets värde för 
det rörliga friluftslivet. Påverkan på landskapsbilden är 
marginell.

detaljplan krävs. en naturvärdesbedömning bör 
göras i samband med detaljplaneläggning.

Friluftsliv, intressen
Området är av begränsat intresse för det rörliga fri-
luftslivet genom att större delen av udden redan är be-
byggd. Stora strövområden finns österut på skogsmark. 
Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av före-
slagen utbyggnad.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtliv i om-
rådet. 

Fria stränder, tillgänglighet
Stränderna längs udden är till större delen upptagna av 
strandtomter. Föreslagen utbyggnad är belägen 25-60 
m från strandlinjen. 

Infrastruktur
Området är lätt tillgängligt via god grusväg från Sjö-
vik. Framtida anslutning till kommunens va-nät ge-
nom ledning längs järnvägsbanken möjlig.

Landskapsbild
Udden är redan starkt påverkad av befintlig bebyggel-
se. Föreslagen utbyggnad ligger bakom den befintliga 
och blir knappast synlig från Vänern. 
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3A/B. Vänern -Örnäs och Näsviken
förutsättningar
Allmänt
Åmåls stads bad- och campingplats vid Näsviken i 
stadens sydöstra del. Omfattar även idrottsplatsen Ör-
näsvallen. Nuvarande markanvändning campingplats 
med enkla stugor och servicebyggnader, restaurang, 
badplats med omklädningsbyggnad. Gränsar till ströv-
området Örnäsparken. 
Vid Näsviken finns båtbryggor norr om bef industri-
fastighet.
Föreslagen utbyggnad utgår från ”Förslag till utveck-
ling av området för turism, idrott och friluftsliv” som 
har utarbetats av fritidsförvaltningen och omfattar 
campingstugor, servicebyggnader mm söder om cam-
pingen och i anslutning till idrottsplatsen samt ytterli-
gare båtbryggor och sjöbodar i Näsviken.  
För idrottsplatsen och större delen av campingplatsen 
gäller detaljplan. Strandskydd i övrigt 300 m. Kom-
munägd mark (donationsmark).

Intressen
Området berörs av riksintresse för turism och rör-
ligt friluftsliv enligt MB 4:2 och delvis av riksintresse 
för friluftslivet enligt MB 3:6. Gränsar i nordväst till 
Snarhögsgården, Åmåls hembygdsgård som även utgör 
lämning av kulturhistoriskt värde. Vänern är av riks-
intresse för yrkesfisket. Vänern är i sin helhet klassad 
som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur fiske-
vårds- och naturvårdssynpunkt. Vänerns storlek med 
Norra Europas största sötvattensskärgård som hyser 
över 50 arter av häckande sjö- och våtmarksfåglar samt 
ett stort antal skyddsvärda fiskarter och fiskstammar 
bidrar till det höga värdet.

Natur, landskap
Campingplats med tallvegetation och sandstränder, 
klipphällar. Söderut brantare bergslänter mot sjön. 
Mot väster parkliknande äldre tallskog på på kuperad 
skogsmark med strövstigar.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller inom 200 m från Norra Vikens 
strandlinje.

Risker
Norra delen av området berörs av eventuellt högrisk-
område för radon. 
Marken i område 3B har enligt uppgift tidigare an-
vänts som båtvarv. I norra delen av industriområdet i 
söder har trikloretylen hanterats.
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Slutsatser
området är mycket lämpligt för fortsatt utveckling 
med campingstugor, bad, båtbryggor etc för turis-
mens och det rörliga friluftslivets behov.

detaljplan skall upprättas som visar utbyggnaden 
i sammanhang med befintliga anläggningar. Trafikfö-
ringen inom området bör ses över. Gällande detalj-
plan för områdets norra del kan behöva ses över. 
radonundersökning skall utföras vid åtgärder i norra 
delen. I södra delen kan markundersökning m a p 
förorenad mark krävas.

Anläggande av båtbryggor och andra åtgärder i 
vatten är anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverk-
samhet.

Analys
Motiv
Campingplatsen har idag begränsade ytor och det är 
angeläget att den kan byggas ut. Det finns även behov 
av ytterligare bryggor för småbåtar och Näsviken är en 
skyddad, välbelägen plats för detta. 

Friluftsliv, intressen
Föreslagna åtgärder gynnar i högsta grad turismens 
och det rörliga friluftslivets intressen. Hembygdsgår-
den berörs inte.

Djur- och växtliv
Området är välfrekventerat och skogen är av park-
karaktär varför det djur – och växtliv som finns här 
bedöms vara relativt okänsligt mot störningar. Föresla-
gen utveckling av området bedöms därför inte påverka 
förutsättningarna för djur- och växtliv i området. I 
samband med detaljplaneläggning bör en naturvärdes-
bedömning göras för att kunna identifiera mer beva-
randevärda delar av miljön.

Fria stränder, tillgänglighet
Området är i sin helhet tillgängligt och föreslagna åt-
gärder minskar inte detta.

Infrastruktur
Området nås via stadens gatunät och ansluts till kom-
munala vatten- och avloppsledningar.

Landskapsbild
Befintlig camping och bad präglar redan landskapsbil-
den och kompletterande bebyggelse med campingstu-
gor mm placeras i skogsterräng ett stycke från stran-
den. Vissa delar av utvecklingsförslaget kan behöva 
studeras om för att undvika alltför exponerade lägen. 
Klockarberget mellan badet och Näsviken skall lämnas 
orört.
Båtbryggorna i Näsviken anläggs i anslutning till be-
fintliga bryggor och bebyggelse.
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4. Vänern - Finesand
förutsättningar
Allmänt
Ett område sydväst om Åmål för 3 permanentbostä-
der och 2-3 uthyrningsstugor. Skogsmark i privat ägo. 
Strandskydd 300 m. Vid stranden finns några fritids-
hus.

Intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt 
MB 3:6 och riksintresse för turism och rörligt frilufts-
liv enligt MB 4:2. Vänern är av riksintresse för yrkes-
fisket. Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt 
särskilt värdefullt vatten ur fiskevårds- och natur-
vårdssynpunkt. Vänerns storlek med Norra Europas 
största sötvattensskärgård som hyser över 50 arter av 
häckande sjö- och våtmarksfåglar samt ett stort antal 
skyddsvärda fiskarter och fiskstammar bidrar till det 
höga värdet.

Natur, landskap
Strövvänlig barrblandskog med mycket tall och häll-
marker som sluttar mot öster. Fältskiktet domineras av 
blåbärsris. Skogen är välgallrad och likåldrig. Litet in-
slag av löv. Vid stranden klipphällar, badplats och liten 
plats för båtuppdragning. 

Vatten
Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns 
strandlinje.

Slutsatser
föreslagen bebyggelse är av begränsad omfattning 
och på stort avstånd från stranden. den bedöms inte 
ha någon negativ påverkan på gällande riksintressen 
eller strandskyddets syften. 

detaljplan skall upprättas för delområdet i anslut-
ning till bef stugor. för bostadshusen längre västerut 
kan planutredning och va-utredning godtas som 
underlag för prövning. Anläggande av båtbrygga är 
anmälningspliktig vattenverksamhet.

området kan på sikt bli intressant för fortsatt ut-
byggnad av bostäder (se huvudhandlingen). 

Analys
Motiv
Förslaget kan tillföra boendemöjligheter i attraktivt, 
stadsnära läge och arbetsmöjligheter med uthyrnings-
stugorna.

Friluftsliv, intressen
Förslaget tar i anspråk en begränsad del av ett större 
skogsområde och bedöms inte påverka friluftslivets in-
tressen negativt. Byggnaderna placeras med beaktande 
av befintliga strövstigar. Tomtgränser tydliggörs för att 
inte avhålla från strövande runtom.

Djur- och växtliv
Skogsmarken bedöms ha allmänna värden för djur- och 
växtlivet och motsvarande miljöer finns i stor utsträck-
ning i närområdet. Förutsättningarna för djur- och 
växtliv i området bedöms därför inte påverkas negativt 
av att området tas i anspråk för bebyggelse.

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsen placeras ca 200-250 m från stranden. Fö-
reslagen båtbrygga bedöms inte påverka möjligheterna 
att nyttja badviken. Tillgängligheten till stränderna 
påverkas inte. 

Infrastruktur
Området nås via befintlig grusväg som leder till stran-
den och stugorna. Vatten och avlopp skall lösas gemen-
samt för bostadshus och uthyrningsstugor.

Landskapsbild
I närmiljön ersätts skogen av bebyggelse och tillfart-
sväg. Mellan stranden och den planerade bebyggelsen 
är 150-200 m skog och även om viss utglesning sker 
kommer knappast bebyggelsen att synas från Vänern.
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5. Vänern - Myskedalen
förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanent- och/eller fritidsbebyggelse 
ca 2,5 km nordost om Tösse samhälle. Kuperad skogs-
mark.
Privatägd mark; strandskydd 300 m.

Intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet och kul-
turminnesvården enligt MB 3:6 och riksintresse för 
turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2. Vänern är 
av riksintresse för yrkesfisket. Vänern är i sin helhet 
klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur 
fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. Vänerns storlek 
med Norra Europas största sötvattensskärgård som hy-
ser över 50 arter av häckande sjö- och våtmarksfåglar 
samt ett stort antal skyddsvärda fiskarter och fiskstam-
mar bidrar till det höga värdet. 

Natur, landskap
Relativt högt belägen hällmarkstallskog. Beståndet är 
till större delen likåldrigt med inslag av vindfällen. 
Fältskiktet domineras av renlavar, ljung och blåbärsris.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns 
strandlinje.

Analys
Motiv
En exploatering av området enligt förslaget kan ge ett 
tillskott till servicefunktioner i Tösse.

Friluftsliv, intressen
Berört område bedöms vara av allmänt intresse för fri-
luftslivet och påverkan av en exploatering bedöms vara 
liten. 

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms kun-
na genomföras utan att förutsättningarna för djur- och 
växtlivet vid Vänern påverkas.

Fria stränder, tillgänglighet
Föreslagen bebyggelse är belägen minst 50 m från 
stranden, som är brant men i sin helhet är enklast till-
gänglig från sjön. En väg fram till bebyggelsen kan öka 
tillgängligheten till omgivande naturområden.

Infrastruktur
Tillfart anordnas från befintlig grusväg genom ca 150 
m ny väg genom skogsmark. Området ligger någon km 
från E45 som trafikeras av Västtrafiks bussar. Vatten 
och avlopp skall utföras med beaktande av hög skydds-
nivå i Vänern. Möjligheten till infiltration väster om 
området bör undersökas.

Landskapsbild
Bebyggelsen blir relativt högt belägen och vegetationen 
bör behållas mellan och omkring husen för att undvika 
alltför kraftig exponering mot sjön. Bebyggelsen place-
ras med hög grad av anpassning till terrängen.

Slutsatser
området bedöms lämpligt för en exploatering med 
ett antal bostads- eller fritidshus, under förutsättning 
att bebyggelse och tillfartsväg lokaliseras med största 
hänsyn till terräng och natur. med hänsyn till det 
känsliga läget skall detaljplan upprättas.
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6. Vänern - Frillsäter
Analys
Motiv
En utbyggnad av området kan ge ett påtagligt tillskott 
till underlaget för servicefunktioner i Tösse. 

Friluftsliv, intressen
Området bedöms vara av allmänt intresse för det rörli-
ga friluftslivet. Vid en utbyggnad skall befintliga ströv-
stigar beaktas.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms kun-
na genomföras utan att förutsättningarna för djur- och 
växtlivet vid Vänern påverkas.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillkommande bebyggelse placeras på landsidan av be-
fintlig väg längs stranden och påverkar inte tillgänglig-
heten. Området delas upp i mindre enheter som kan 
medge passage mellan stranden och bakomliggande 
skog för människor och djur.

Infrastruktur
Området nås från befintlig väg längs stranden. Om-
rådet skall anslutas till planerade kommunala va-led-
ningar i Tössebäcken. Exploateringen bör avvakta till 
dess att det kommunala nätet är utbyggt i tillräcklig 
omfattning. Busshållplats finns vid f d järnvägsstatio-
nen; linjen kan ev utökas.

Landskapsbild
Skogsmark ersätts av bebyggelse, men området ligger i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse och kommer 
att upplevas som en naturlig utökning av denna. Högre 
belägen skogsmark i väster gör att silhuettverkan inte 
uppstår. 

Slutsatser
området bedöms lämpligt för en utbyggnad med 
bostads- och/eller fritidshus. Läget gör att det bildar 
ett sammanhang med befintlig bebyggelse i Tösse-
bäcken.

detaljplan inkl. naturvärdesbedömning skall upprät-
tas. radonundersökning skall utföras. exploateringen 
bör avvakta tills kommunal va är utbyggd.

Anordnande av båtbrygga är anmälningspliktig vat-
tenverksamhet.

förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanent- och fritidshus i södra ut-
kanten av Tössebäcken i anslutning till befintlig bebyg-
gelse. Skogsmark. Ett fritidshus på en udde. 
Privatägd mark. Strandskydd 300 m.

Intressen
Området berörs av riksintressen för friluftslivet och 
(delvis) kulturminnesvården enligt MB 3:6 och riksin-
tresse för turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2. 
Vänern är av riksintresse för yrkesfisket. Vänern är i 
sin helhet klassad som ett nationellt särskilt värdefullt 
vatten ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. Vä-
nerns storlek med Norra Europas största sötvattens-
skärgård som hyser över 50 arter av häckande sjö- och 
våtmarksfåglar samt ett stort antal skyddsvärda fiskar-
ter och fiskstammar bidrar till det höga värdet.

Natur, landskap
Skogsmark med delvis tät blandskog och ett örtrikt 
fältskikt som sluttar åt sydost och Vänern.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns 
strandlinje.

Risker
Områdets västra del ligger inom högriskområde för ra-
don, och för den östra gäller eventuellt högriskområde 
för radon.
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7. Vänern - Tybyudden
Friluftsliv, intressen
Berörd del av området ligger i direkt anslutning till be-
fintlig bebyggelse och är av ringa intresse för friluftsli-
vet. Fornlämningen berörs inte.

Djur- och växtliv
En utveckling av området bedöms kunna ske utan på-
verkan på förutsättningarna för djur- och växtliv om 
fortsatta stråk för spridning och förflyttning mellan 
vattnet och omkringliggande naturmiljöer säkras i 
samband med utbyggnad.

Fria stränder, tillgänglighet
Tänkbar komplettering hamnar i huvudsak på land-
sidan av vägen längs stranden och påverkar inte till-
gängligheten till strandzonen. Passager för djur mellan 
stranden och skogsmarken i väster skall säkerställas.  

Infrastruktur
Bebyggelsen nås direkt från befintlig grusväg. Vatten 
och avlopp skall lösas med beaktande av sjöns vatten-
kvalitet och angränsande vattentäkter. Samordning 
med omgivande bebyggelse rekommenderas. Möjlig-
heterna till anslutning till kommunalt va vid Frillsäter 
(område 6, ca 500 m norrut) bör undersökas. 

Landskapsbild
Området är relativt lågt beläget och redan starkt präg-
lat av bebyggelse. Ytterligare några bostads- eller fri-
tidshus bedöms inte ha någon nämnvärd påverkan på 
landskapsbilden.

Slutsatser
området bedöms lämpligt för en komplettering med 
enstaka hus i anslutning till befintliga. Bygglovspröv-
ning bedöms kunna ske med planutredning och va-
utredning som underlag. 

förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område för enstaka hus i anslutning till 
befintliga, beläget ca 2 km sydost om Tösse samhälle. 
Området är idag bebyggt med ett antal permanent- 
och fritidshus med mellanliggande obebyggda skiften. 
Sammanhållen bebyggelse enligt PBL 1:4.
Privata ägare. Strandskydd 300 m.

Intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet och kul-
turminnesvården  enligt MB 3:6 och riksintresse för 
turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2. Vänern är 
av riksintresse för yrkesfisket. I nordväst finns en fast 
fornlämning i form av en boplats. Vänern är i sin hel-
het klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten 
ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. Vänerns stor-
lek med Norra Europas största sötvattensskärgård som 
hyser över 50 arter av häckande sjö- och våtmarksfåg-
lar samt ett stort antal skyddsvärda fiskarter och fisk-
stammar bidrar till det höga värdet.

Natur, landskap
Stugområde längs vägen och stranden med mellanlig-
gande partier skogsmark. Relativt plan mark med hu-
vudsakligen tät slyskog. Vid vattnet öppen mark och 
liten sandstrand. 

Vatten
Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns 
strandlinje.

Analys
Motiv
Området bedöms lämpligt för en komplettering med 
enstaka hus enligt MB 7:18d.
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8. Vänern - Tydje nygård
förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område för övernattningsstugor av enkelt 
slag + gemensam byggnad på en udde. Skogsmark. 
Privat ägare. Strandskydd 300 m. 

Intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt 
MB 3:6 och riksintresse för turism och rörligt friluftsliv 
enligt MB 4:2. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket. 
Öster om området finns ett parti lövskog bestående av 
triviallövskog av klass 4 i lövskogsinventeringen. På 
andra sidan sundet naturreservatet Tösse skärgård. 
Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt sär-
skilt värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårds-
synpunkt. Vänerns storlek med Norra Europas största 
sötvattensskärgård som hyser över 50 arter av häckan-
de sjö- och våtmarksfåglar samt ett stort antal skydds-
värda fiskarter och fiskstammar bidrar till det höga 
värdet.

Natur, landskap
Kuperad skogsmark som sluttar relativt brant mot syd-
ost och sjön. Hällmarker med tallskog. 

Vatten
Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns 
strandlinje

Analys
Motiv
En stugby av enkelt slag med inriktning på det rörliga 
friluftslivet kan ge lokala arbetstillfällen.

Friluftsliv, intressen
Anläggningen kommer att gynna det rörliga frilufts-
livet och öka möjligheterna för människor att besöka 
området. Lövskogsområdet berörs inte. 

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet vid 
Vänern. En utbyggnad bör dock föregås av en natur-
värdesbedömning.

Fria stränder, tillgänglighet
Stugbyn blir relativt högt belägen på ca 30-40 m av-
stånd från stranden och påverkar inte tillgängligheten 
till strandzonen. God tillgång till fria stränder i när-
området.

Infrastruktur
Stugbyn nås från befintlig grusväg. Avlopp (från ge-
mensam byggnad; stugorna blir ”torra”) bedöms kun-
na ordnas lokalt.

Landskapsbild
Stugbyn placeras längs åskrönet och i sluttningen mot 
sjön. Byggnaderna skall placeras i naturen med minsta 
möjliga ingrepp för att behålla vildmarkskaraktären. 
Viss exponering mot sjön möjlig, men byggnaderna 
skall underordna sig terrängen.

Slutsatser
en naturanpassad stugby kan öka områdets attrakti-
vitet för det rörliga friluftslivet och tillföra arbetstillfäl-
len. 

Planutredning som tydligt redovisar anpassningen 
till terrängen och naturen samt va-utredning bör 
kunna godtas som underlag för bygglovsprövning. 
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9. Vänern- Rolfskärr
förutsättningar
Allmänt
Befintlig stugby på udde i Vänern som avses kunna utö-
kas. Stugbyn omfattar idag ca 16 hus med enkel standard 
och gemensamma byggnader, badplats mm. Utbyggna-
den planeras på skogsmark söderut på udden.
Norr resp väster om stugbyn har annan markägare önske-
mål om att kunna bygga bostäder/fritidshus på skogsmark 
på två olika platser och anordna båtbryggor för de boende. 
I norr finns idag ett fritidshus på avstyckad strandtomt.
Rolfskärrs stugby ägs av Svenska Järnvägsmännens Se-
mesterhemsförening. Övrig mark ägs av privatpersoner.
Strandskydd 300 m.

Intressen
Området berörs av riksintressen för friluftslivet, natur-
vården och kulturminnesvården  enligt MB 3:6 och riks-
intresse för turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2. 
Vänern är av riksintresse för yrkesfisket. 
Inom utredningsområdet finns partier med sumpskog. 
Del av området är utpekat i det kommunala bevarande-
programmet för kulturmiljö. Gränsar i väster mot natur-
reservatet Tösse skärgård. Längst ute på udden finns en 
fornlämning, ett gravröse.
Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt särskilt 
värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. 
Vänerns storlek med Norra Europas största sötvattens-
skärgård som hyser över 50 arter av häckande sjö- och 
våtmarksfåglar samt ett stort antal skyddsvärda fiskarter 
och fiskstammar bidrar till det höga värdet.
Delområdet Nötön, Ustön m.fl. som LIS-området ligger i 
är även klassat som ett nationellt särskilt värdefullt vatten 
ur kulturmiljösynpunkt. Värdet ur kulturmiljösynpunkt 
utgörs av en fornlämningsmiljö med ett stort antal sprid-
da bronsåldersrösen som, genom sina lägen i ett bergigt 
skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar på Vänerns i 
stort sett oförändrade vattennivå, har ett ovanligt högt 
pedagogiskt värde.

Natur, landskap
Stugbyn består av röda mindre stugor glest placerade i 
kuperad terräng med gles tallskog, hällmarker och gräsy-
tor. Den obebyggda marken i söder består också av gles 
tallskog med inslag av björk. Från stugbyn vacker utsikt 
över Vänern. 
Markområdet för planerade bostäder består av skogsmark 
med blandskog, delvis mycket tät.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns strand-
linje

Analys
Motiv
En utbyggnad av stugbyn är avsedd att höja standarden 
och öka dess attraktivitet, vilket också kan innebära ar-
betstillfällen. 
Ytterligare bostäder eller fritidshus i området kan förbätt-
ra underlaget för service i Tösse.

Friluftsliv, intressen
Stugbyn i Rolfskärr är en av få replipunkter för det rörliga 
friluftslivet vid en attraktiv del av Vänern och en utbygg-
nad bedöms inte komma i konflikt med rådande bevaran-
deintressen. Fornlämningen på udden berörs inte.
En utbyggnad av bostäder/fritidshus i väster blir av be-
gränsad omfattning och bedöms inte innebära någon på-
taglig påverkan på rådande riksintressen, vars områden är 
mycket stora och vars kärnvärden inte är särskilt uttalade 
i det aktuella området. Berört markområde består av svår-
tillgänglig skog och bedöms vara av allmänt intresse för 
det rörliga friluftslivet. 

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet vid Vä-
nern. En utbyggnad bör dock föregås av en naturvärdes-
bedömning.

Fria stränder, tillgänglighet
Stränderna kring udden är tillgängliga för alla i stugbyn. 
Stranden i väster är idag svårtillgängliga från land pga 
den täta skogen. Tillgången till fria stränder i omgiv-
ningen är god. 

Infrastruktur
Stugbyn och bostadsgruppen nås idag från befintliga 
grusvägar. Vid en utbyggnad bör tillfartsvägen som idag 
går över gårdsplanen på fastigheten läggas om. 
Utbyggnaden av Rolfskärrs stugby innebär en höjd sani-
tär standard och avloppsanläggningen behöver sannolikt 
utökas och förbättras.
För bostädernas del skall vatten och avlopp lösas gemen-
samt med beaktande av hög skyddsnivå.

Landskapsbild
Vid en utbyggnad av stugbyn skall karaktären behållas 
med röda stugor, glest placerade på naturmark, vilket 
innebär att exponeringen mot sjön blir ytterst begränsad.
Tillkommande bostäder i väster innebär att skogsmark 
delvis ersätts av bebyggelse. För att begränsa påverkan på 
landskapsbilden skall byggnaderna placeras och utformas 
så att de underordnar sig terrängen och siktröjningen mot 
stranden begränsas. Placeringen inne i viken innebär att 
bebyggelsen inte blir exponerad ut mot Vänern.

Slutsatser
en utbyggnad av stugbyn vid rolfskärr är angelägen för 
att höja standarden i en tid med ökande krav och möjlig-
göra byns fortlevnad. en utökning med upp till 10-12 
hus bedöms möjlig utan påtaglig påverkan på rådande 
riksintressen mm. eftersom stugbyn redan är etablerad 
på udden bedöms lovprövning kunna ske med stöd av 
planutredning inklusive naturvärdesbedömning och va-
utredning. 

Utbyggnad med bostäder i väster bedöms möjlig un-
der förutsättning att byggnaderna placeras med största 
hänsyn till terräng och landskapsbild. detaljplan inklusive 
naturvärdesbedömning och va-utredning krävs. Anläggan-
de av båtbrygga är anmälningspliktig vattenverksamhet.
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10. Vänern - Hytteviken
förutsättningar
Allmänt
En vik av Vänern i norra delen av Yttre Bodane-skär-
gården, benämnd . Kring viken planeras en större an-
läggning för båtturismen och det rörliga friluftslivet 
med ekologisk inriktning och arbetsnamnet ”Ånim-
skogs Marina”. Den ligger i anslutning till Rotösunds-
farleden, som skapades 2011, och nära den gamla utom-
skärsfarleden mot Åmål. Anläggningen avses omfatta 
gästhamn/marina, restaurang, fritidshus för uthyrning 
resp försäljning, campingplats m uppställningsplatser 
för husbilar och husvagnar, badplats, minigolf o dyl, 
samt sjösättningsramp, båtbryggor, service och vin-
teruppläggning av båtar. Anläggningen vänder sig till 
såväl båtgäster som färdas längs farleden som vägburna 
gäster som färdas längs E45 ca 2,5 km västerut.

Vid udden Vedviketången som är en markerad ankar-
plats för småbåtar planeras en enklare brygga och nå-
gon form av sophantering för båtgästerna.
Förslaget har tagits fram i anslutning till det EU-fi-
nansierade Leaderprojektet SERÅ, som syftar till att 
öka tillgängligheten till Vänerskärgården och skapa 
möjligheter för ökat entreprenörskap och företagande 
inom turism. Nu pågår steg 2, infrastrukturella för-
bättringar.
Området består idag av skogsmark och är privatägt. 
Strandskydd 300 m.
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Intressen
Området berörs av riksintresse för friluftsliv enligt MB 
3:6, och till stora delar av riksintresse för kulturmiljö-
vården enligt MB 3:6 samt riksintresse för turism och 
rörligt friluftsliv enligt MB 4:2. Vänern är av riksin-
tresse för yrkesfisket. 
Inom utredningsområdet finns partier med sumpskog, 
tillika inventerad våtmark, och i söder ett område med 
naturvärden (tallskog).
Området är utpekat i det kommunala bevarandepro-
grammet för kulturmiljö. I norr finns fornlämningar 
i form av hällristning från stenålder-bronsålder och 
stensättningar från bronsålder-järnålder. Längst ut på 
udden finns en ytterligare en stensättning (grav) från 
stenålder-bronsålder.
Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt sär-
skilt värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårds-
synpunkt. Vänerns storlek med Norra Europas största 
sötvattensskärgård som hyser över 50 arter av häckande 
sjö- och våtmarksfåglar samt ett stort antal skyddsvär-
da fiskarter och fiskstammar bidrar till det höga värdet. 
Delområdet Yttre Bodande som LIS-området ligger 
i är även klassat som ett nationellt särskilt värdefullt 
vatten ur kulturmiljösynpunkt. Värdet ur kulturmiljö-
synpunkt utgörs av en fornlämningsmiljö med ett stort 
antal spridda bronsåldersrösen som, genom sina lägen i 
ett bergigt skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar 

på Vänerns i stort sett oförändrade vattennivå, har ett 
ovanligt högt pedagogiskt värde.

Natur, landskap
Större delen av området är skogbevuxet med hällar och 
klippor närmast stranden. På västra sidan branta klipp-
stränder. Udden är låglänt och består av både sanka 
partier och hällmarker med tall och lövträdsvegeta-
tion. Längst inne i viken tätare skogsvegetation. Där 
finns också en inventerad våtmark (klass 3) med lokal 
hydrologisk påverkan på grund av dikning men med 
ornitologiska värden. I områdets västra avgränsning 
ligger Siri mosse (klass 2) som enligt inventeringen 
är hydrologiskt opåverkat myrkomplex. Utanför i Vä-
nern ligger fågelskär med bland annat observationer 
av drillsnäppa och fisktärna (Fågelskärsinventeringen 
2005). Havsörn observerades under platsbesöket.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns 
strandlinje.

Risker
Området gränsar i söder till eventuellt högriskområde 
för radon. 
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Analys
Motiv
Förslaget bedöms kunna tillföra Åmål och Dalsland en 
anläggning av ett slag som tidigare inte finns i denna 
del av Vänern; jämförbar med Spikens fiskeläge på Kål-
landsö. Den kan tillföra ett antal arbetsplatser och är 
välbelägen i relation till farleder och vägar.

Friluftsliv, intressen
Anläggningen riktar sig mot det rörliga friluftslivet 
och ökar områdets attraktivitet för det rörliga frilufts-
livet till lands och till sjöss. Naturvärden i form av våt-
marker och sumpskogar berörs inte av exploateringen. 

Djur- och växtliv
Det föreslagna LIS-området omfattar ett större na-
turmiljöområde som tidigare inte varit ianspråkta-
get. Området omfattar flera känsliga naturmiljötyper 
bland annat två våtmarker och en skyddad vik av Vä-
nern. Fågelskär med drillsnäppa och fisktärna ligger i 
närområdet. Den samlade bedömningen är att det är 
ett biologiskt intressant område och att ett ianspråk-
tagande av denna miljö utan påverkan på djur- och 
växtlivets förutsättningar är svårt, både med hänsyn 
till risk för fysiskt intrång i intressanta miljöer och till 
risk för indirekt påverkan genom störning.

Fria stränder, tillgänglighet
Området är idag endast tillgängligt sjövägen. Goda 
tilläggningsmöjligheter saknas, förutom en mindre 
ankarplats vid Vedeviken. Anläggningen riktar sig mot 
det rörliga friluftslivet och ökar i hög grad områdets 
tillgänglighet från både land och vatten. Hela området 
utom hemfridszonen kring fritidshusen blir tillgäng-
ligt för allmänheten. Kring hela Hytteviken planeras 
en ”strandpromenad” på naturmark och spänger längs 
vattnet. 

Infrastruktur
Ny tillfartsväg planeras kunna anordnas från E45, en 
sträcka på ca 2,5 km. Vatten och avlopp skall ordnas 
gemensamt för hela anläggningen med beaktande av 
gällande skyddsnivå.
Utgående från EU:s direktiv om fritidsbåtar mm har 
Transportstyrelsen beslutat om förbud mot utsläpp av 
toalettavfall från fritidsbåtar (TFSF 2012:13), vilket  
träder i kraft 2015-04-01. Hyttevikens faciliteter fyl-
ler här en lucka längs Vänerkustens farleder; idag finns 
ingen möjlighet mellan Åmål och Mellerud.

Landskapsbild
Skogsmark ersätts av bebyggelse, båtbryggor mm. 
Restaurangen på udden med tillhörande bryggor blir 
exponerad mot sjön. Längs uddens östra sida behålls 
skogen som skärm ut mot Vänern. Stugorna väster 
om viken sprängs in i omgivande terräng och vegeta-
tion och blir i begränsad omfattning exponerade mot 
viken. I partierna vid vikens inre del ersätts tät vege-
tation av badstrand och öppna ytor för minigolf och 
andra aktiviteter.

Slutsatser
Anläggningen bedöms kunna tillföra området facili-
teter och kvaliteter som hittills saknats i denna del 
av Vänern och bli en viktig knutpunkt för det rörliga 
friluftslivet i allmänhet och båtlivet i synnerhet. ett 
antal arbetsplatser skapas. 

Anläggningen bedöms kunna förverkligas utan på-
tagliga negativa konsekvenser för rådande riks- och 
bevarandeintressen. Utformning av bebyggelse och 
andra anläggningar skall anpassas till terrängen och 
landskapet. 

detaljplan krävs. Anordnande av bryggor och an-
dra vattenanläggningar är, beroende på omfattningen, 
anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet. 
respektavstånd till befintliga fornlämningar skall be-
aktas. Åtgärder i södra delen skall föregås av radon-
undersökning.
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11. Furusjön - Lilla Bräcke
förutsättningar
Allmänt
En befintlig campingplats med bollplaner och allmän 
badplats i Ånimskog, nära väg 45. På området finns 
även en hembygdsgård som delvis fungerar som recep-
tion för campingen. Obebyggd eller outnyttjad mark 
består av lövskog resp öppna gräsytor. 
Önskemål om utökning av verksamheten med uthyr-
ningsstugor på två platser. Marken ägs av Åmåls kom-
mun och campingen drivs av den lokala idrottsfören-
ingen Grane IK. Strandskydd 200 m.

Intressen
På delar av området finns inventerad lövskog av ty-
pen ädellövblandskog och triviallövblandskog, klass 
2 (norra delen) och triviallövblandskog, klass 3 (söd-
ra delen). Gränsar i söder till nyckelbiotop i form av 
bergsbrant med hassel. Här finns även en fornlämning 
i form att röse (grav). För området norr om tillfartsvä-
gen samt del av lövskogen i sydväst pågår bildande av 
naturreservat. 
Området ingår i områden av riksintresse för friluftsliv 
enligt MB 3:6 samt för turism och rörligt friluftsliv en-
ligt MB 4:2. 
Furusjön är klassad som ett nationellt värdefullt vat-
ten ur fiskevårdssynpunkt med hänsyn till förekomst 
av flodkräfta.

Natur, landskap
Öppna gräsytor för camping och bollspel närmast 
byggnaderna. Mot sjön delvis branta stränder med 
lövträdsvegetation, ställvis öppna gräsytor. Badstrand 
med sand och gräsytor. Strövstig längs stranden. Cam-
ping och byggnader syns inte från sjön.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller inom 100 m från Furusjöns bad-
plats.

Analys
Motiv
Campingplatsen är välbelägen och efterfrågad, och en 
utbyggnad med stugor upplevs som angelägen, vilket 
kan tillföra arbetsmöjligheter och stärka områdets be-
tydelse för det rörliga friluftslivet.

Friluftsliv, intressen
En utbyggnad med stugor för gäster stärker områdets 
betydelse för det rörliga friluftslivet. Stugorna placeras 
utanför det planerade naturreservatet och så att värde-
full lövträdsvegetation inte påverkas negativt.

Djur- och växtliv 
Värden för djur- och växtliv är främst knutna till träd-
skiktet med flera lövskogsbestånd varav en nyckelbio-
top. En utveckling av campingverksamheten bedöms 
vara möjlig utan att förutsättningarna för djur- och 
växtlivet försämras. Ramarna för en sådan utveckling 
preciseras förslagsvis i föreskrifter och skötselplan för 
det föreslagna naturreservatet. 

Fria stränder, tillgänglighet
Badplatsen och stränderna är idag fritt tillgängliga och 
det påverkas inte av planerad stugbebyggelse.

Infrastruktur
Området har en god tillfartsväg från E45 som lig-
ger 3-400 m västerut. Vägen trafikeras av Västtrafiks 
bussar. Anläggningen försörjs idag med avlopp via 
3-kammarbrunn med efterföljande infiltration. An-
läggningens status och funktion i relation till planeras 
utbyggnad skall utredas.

Landskapsbild
Grupperna av stugor i omkring idrottsplatsen bäddas 
in i terrängen och exponeras inte mot sjön utan upplevs 
som ett tillägg till campingplatsen.

Slutsatser
campingen med badplats och övriga faciliteter är väl 
etablerad och en utbyggnad stärker dess betydelse 
och attraktivitet för det rörliga friluftslivet. Planutred-
ning med va-utredning bör kunna godtas som under-
lag för bygglovsprövning.
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12. Ärr - Stora Strand
förutsättningar
Allmänt
En lägergård vid östra stranden av Ärr, på platsen för 
de gamla arbetarbostäderna för koppargruvan vis 
Stora Strand (numera rivna). Södra delen består av 
huvudbyggnad och några logibyggnader av vandrar-
hemskaraktär samt bollplaner och friytor. Norra delen 
ca 250 m norrut består av servicebyggnad, kapell och 
gräsytor för camping. Nere vid sjön finns en bastu och 
badstrand. Avsikten är att möjliggöra en fortsatt ut-
veckling av verksamheten.
Markägare är Ånimskogs SMU. Strandskydd 200 m.

Intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt 
MB 3:6. samt riksintresse för turism och friluftsliv en-
ligt MB 4:2. Området gränsar i söder till inventerad 
lövskog av klass 2, med ek, ask, klibbal mm och områ-
de med naturvärden i form av lövskog och ädellövskog. 
Ärr är fiskevårdsområde.

Natur, landskap
Öppen mark med gräsytor omkring bebyggelsen, mot 
sjön sluttning med relativt tät blandskog. I norra delen 
tätare lövskog med iordningställda öppna gräsytor.

Risker
Hela området ingår i eventuellt högriskområde för ra-
don. Norra delen gränsar till högriskområde för radon.

Analys
Motiv
Lägergården kan utvecklas med tanke på läget vid 
Dalslands sjö- och kanalsystem och tillföra arbetsplat-
ser.

Friluftsliv, intressen
Lägergården fyller en viktig funktion för det rörliga 
friluftslivet, särskilt det båtburna längs sjösystemet. En 
utbyggnad är helt  i linje med riksintressena.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms kun-
na ske utan att förutsättningarna för djur- och växtliv 
påverkas negativt. Hänsyn ska tas till de skogliga na-
turvärdena i områdets södra avgränsning

Fria stränder, tillgänglighet
Stränderna längs området är i sin helhet tillgängliga 
och en utbyggnad av verksamheten påverkar inte detta.

Infrastruktur
Området nås landvägen via befintlig grusväg. Vatten 
och avlopp ansluts till befintlig anläggning som ev kan 
behöva ses över och byggas ut.

Landskapsbild
Utbyggnaden lokaliseras i anslutning till befintliga an-
läggningar och påverkan på natur och landskapsbild är 
mycket liten. Lägergården exponeras inte mot sjön.

Slutsatser
en utbyggnad av lägergården bedöms vara till gagn 
för friluftslivet och kan skapa en replipunkt längs sjö-
leden. detaljplan inklusive va-utredning bör upprättas 
som belyser förhållandet mellan de båda delarna och 
hur området kan utvecklas. radonundersökning skall 
utföras. hänsynen till lövskogen i söder skall också 
redovisas.
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13. Ärr - Lilla Strand
en möjlighet att utnyttja intilliggande miljöer för ex-
empelvis båthus, uthyrningsstugor m.m. kan öka för-
utsättningarna för ett öppethållande. Lokalisering av 
sådana anläggningar måste dock göras mot bakgrund 
av en naturvärdesbedömning.
Samtliga delområden berör lövskogsområden som om-
fattas av lövskogsinventeringen. Identifierade värden 
här överlappar delvis värdena som hänger ihop med 
betesmarkernas inslag av ädellövträd. Ett ianspråkta-
gande av dessa områden bör ske först efter en naturvär-
desbedömning som kan identifiera särskilt värdefulla 
träd och/ eller miljöer som bör bevaras.

Fria stränder, tillgänglighet
Området i norr ligger öster om vägen längs stranden. 
Stugorna mitt i området med tillhörande båthus, bryg-
gor mm kan påverka tillgängligheten till ett begränsat 
strandparti. I söder lokaliseras bebyggelsen så att fri 
passage längs stranden säkerställs. 

Infrastruktur
Områdena ligger längs grusväg av god standard ca 1 
km söder om länsväg 2236. Till det södra området för 
bostäder krävs ca 200 m ny tillfartsväg genom skogs-
mark. För varje grupp anordnas gemensamt vatten och 
avlopp med beaktande av sjöns vattenkvalitet.

Landskapsbild
För det norra området för bostäder innebär exploate-
ringen att mark med lövskog delvis ersätts av bebyg-
gelse. Högre belägen lövskog och en randzon mot 
omgivande jordbruksmark bör bevaras som inramning. 
Viss siktröjning i vegetationen mellan vägen och sjön 
kan bli aktuell.
I mittdelen kommer stugor mm i nära anslutning till 
befintlig gårdsbebyggelse. Strandzonen förändras med 
bryggor, båthus etc.
I söder ersätts skogsmark av bebyggelse i sluttningen 
mot sjön.
Eftersom landskapet delvis redan är påverkat av bebyg-
gelse och odlad mark bedöms påverkan på landskaps-
bilden bli godtagbar och området kommer att på håll 
upplevas i ett sammanhang med befintlig bebyggelse i 
Fröskog på andra sidan viken. Marken stiger öster om 
området och silhuettverkan uppstår inte.

förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Ärrs nordöstra strand, bestående av tre 
delar: två områden för bostäder i norr resp söder och 
ett område för uthyrningsstugor, båthus och bryggor 
mm i mitten. Såväl skogsmark som ängsmark. 
Privat ägare. Strandskydd 200 m.

Intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt 
MB 3:6  och riksintresse för turism och friluftsliv en-
ligt MB 4:2. Partier ingår i inventerade lövskogsområ-
den; i norr triviallövblandskog, klass 2, mitt i området 
ädellövblandskog klass 2 och i söder triviallövbland-
skog klass 4. Vidare finns inventerade ängs- och be-
tesmarker samt sumpskogar. Därutöver ingår området 
i regionalt bevarandevärda odlingslandskap och det 
kommunala bevarandeprogrammet. Ärr är fiskevårds-
område. Fornlämningsområdet i söder är en boplats.

Natur, landskap
Det norra området för bostäder består av tät lövskog 
som sluttar mot väster och vägen och avgränsas i sö-
der och norr av odlingsmark. Mellan LIS-området 
och sjön ligger en igenväxande betesmark. Mittdelen 
består av delvis igenväxande betesmark med dungar 
av ädellövträd såsom ask och lind i sluttning mot sjön. 
Södra delen, för bostäder, består av skogsmark, huvud-
sakligen tät barrskog i sluttning mot sjön. En riklig 
förekomst av blåsippor antyder kalkinslag.

Risker
Hela området ingår i eventuellt högriskområde för ra-
don.

Analys
Motiv
Området med sina tre delar ger goda möjligheter till 
utbyggnad av såväl bostäder i utkanten av Fröskog som 
uthyrningsstugor i attraktivt läge intill Ärr och sjöle-
den. Underlaget för service i Fengersfors kan förbättras 
och arbetsmöjligheter kan tillskapas. 

Friluftsliv, intressen
Ianspråktagna områden är av allmänt (i söder) resp 
begränsat (i mitten och i norr) intresse för det rörliga 
friluftslivet. Utbyggnaden i norr ianspråktar ett be-
gränsat parti skogsmark. Mitt i området berörs igen-
växande (inventerad) ängs- och betesmark i anslutning 
till gårdsbebyggelsen, och i söder berörs skogsmark, 
delvis med lövskog.

Djur- och växtliv
Det mellersta området berör en igenväxande betes-
mark med ädellöv. Betesmarker utgör en minskande 
naturtyp i landskapet och omfattas av miljömålet Ett 
rikare odlingslandskap. Ett ianspråktagande av områ-
det som minskar ytan betesmark bör inte ske. Ett bi-
behållande av värdena kräver dock en utökad hävd och 

Slutsatser
området bedöms lämpligt för föreslagen exploate-
ring med hänsyn till närheten till fröskogs samhälle 
och större vägar. Gällande riksintressen bedöms inte 
skadas påtagligt och förslaget kan tillföra såväl servi-
ceunderlag som arbetstillfällen. 

detaljplan(er) inkl va-utredning, radonundersök-
ning och naturvärdesbedömning bör upprättas som 
underlag för bygglovsprövning. Planen/planerna skall 
belysa hur rådande bevarandeintressen beaktas. An-
ordnande av bryggor är anmälnings- eller tillstånds-
pliktig vattenverksamhet.
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14. Ärr - gästhamn Fröskog
förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område vid norra änden av Ärr, vid Knarr-
byåns utlopp. Området är avsett för utbyggnad av gäst-
hamn och en mindre grupp stugor för övernattning. 
Idag finns en kajanläggning och ett äldre magasin. 
Omgivande mark består av tät lövsly och lövskog. Pri-
vata markägare. Strandskydd 200  m

Intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt 
MB 3:6 och riksintresse för turism och friluftsliv enligt 
MB 4:2.
Partier består av inventerade lövskogsområden (trivial-
lövblandskog, klass 3) samt sumpskogar. Vidare ingår 
området i regionalt bevarandevärda odlingslandskap 
och det kommunala bevarandeprogrammet. Gränsar i 
öster till övrig kulturlämning i form av boplats (bevak-
ningsobjekt). Ärrsjön är fiskevårdsområde.

Natur, landskap
Ett låglänt område kring viken med vassruggar och tät 
lövsly och lövskog. 

Risker
Området gränsar i öster till eventuellt högriskområde 
för radon.

Analys
Motiv 
Behov av gästhamn med tillhörande övernattnings-
möjligheter vid Fröskog har påtalats under planarbetet. 
En etablering i området ökar attraktiviteten för båttu-
rismen och kan skapa arbetsmöjligheter.

Friluftsliv, intressen
Gästhamn med övernattningsmöjligheter stärker fri-
luftslivets möjligheter i anslutning till sjöleden och 
DANO-området. Förekommande sump/lövskogar be-
rörs i mycket begränsad omfattning. 

Djur- och växtliv
En utveckling av området bör inte påverka alsump-
skogen längs Knarrbyån.  Lövskogen i områdets östra 
del bedöms ha tillkommit efter anläggningens upphö-
rande och har inte samma kontinuitet och värde som 
alsumpskogen.

Fria stränder, tillgänglighet
Området kommer i likhet med tidigare att vara fritt 
tillgängligt.

Infrastruktur
Området nås lätt från sjön och från grusväg som an-
sluter till länsväg 2236 ca 400 m norrut. Väg 2236 tra-
fikeras av Västtrafiks bussar. Möjligheterna att ansluta 
vatten och avlopp till det kommunala nätet i Fröskog 
bör undersökas.

Landskapsbild
Landskapsbilden präglas idag av magasinet och ka-
janläggningen. Ytterligare bryggor med ev tillhörande 
servicefunktioner innebär en marginell förändring. 
Övernattningsstugor placeras i anslutning till magasi-
net och exponeras inte mot sjön.

Slutsatser
förslaget innebär ett lämpligt och önskvärt tillskott 
som gagnar friluftslivets intressen och innebär liten 
påverkan på natur, landskapsbild och övriga rådande 
intressen. Bygglovsprövning bör kunna ske med plan-
utredning, radonundesökning och va-utredning som 
underlag. 
Anläggande av bryggor är anmälnings- eller tillstånds-
pliktig vattenverksamhet.



LIS-plan, tematiskt tillägg till översiktsplan (ÖP) • Åmåls kommunn | 47

Fröskog

2236

2231

2231

Ärr

Ärr

övernattningsstugor,
gästhamn

Knarrbyån

Tempelhagen

Lilla Strand

0 10050 m

Skala                (A4)1:5 000

Detaljplanelagt område

Strandskydd

LIS-område

Utredningsområde

Lövskogsinventering

Ängs- och betesmarker

Övrig fornlämning

Fast fornlämning

Ängs- och hagmarker

Regionalt bevarandevärda
odlingslandskap

14. ÄRR - GÄSTHAMN FRÖSKOG

Sumpskog

Fiskevårdsområde

Markradon, ev. högrisk

Kommunalt 
bevarandeprogram

Potentiellt förorenat område



48  |  LIS-plan, tematiskt tillägg till översiktsplan (ÖP) • Åmåls kommun

15. Ärrsjön - Hensbyn, Fröskog
förutsättningar
Allmänt
Ett område i västra kanten av Fröskogs samhälle för 
komplettering med enstaka hus i anslutning till befint-
liga. Området består av jordbruksmark på sluttning 
mot länsvägen och Ärrsjön. Strandskydd 200 m. Pri-
vata markägare. 

Intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt 
MB 3:6 och riksintresse för turism och friluftsliv en-
ligt MB 4:2.
Vidare tillhör området regionalt bevarandevärda od-
lingslandskap. Två fornlämningsområden i form av 
boplatser finns, samt en övrig kulturlämning (fynd av 
yxa).

Natur, landskap
Området består av odlad mark, äng och vall, med stör-
re lövträd, som sluttar mjukt mot vägen och sjön.

Analys
Motiv
Området erbjuder möjligheter till komplettering med 
enstaka hus, som kan utgöra underlag för servicefunk-
tioner i Fengersfors.

Friluftsliv, intressen
Belägenheten med gårdar och bebyggelse i omgiv-
ningen gör att området saknar intresse för det rörliga 
friluftslivet. Av samma skäl bedöms påverkan på od-
lingslandskapet bli liten.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtliv i områ-
det. Miljöer som omfattas av det generella biotopskyd-
det kan finnas i området och påverka möjligheten till 
dispens.

Fria stränder, tillgänglighet
Områdets läge norr om vägen och 100-150 m från 
stranden innebär att strandområdet inte berörs.

Infrastruktur
Området nås lätt från länsvägarna 2231 och 2236. 
Länsväg 2236 trafikeras av Västtrafiks bussar. Områ-
det skall anslutas till det kommunala va-nätet.

Landskapsbild
En utbyggnad med enstaka hus i föreslaget läge kom-
mer att upplevas som en utökning av befintlig villabe-
byggelse i Fröskog och knyter an till gårdarnas tradi-
tionella placering en bit upp på sluttningen.

Slutsatser
området erbjuder goda möjligheter till komplet-
teringar med enstaka hus som på ett naturligt sätt 
fogar sig till befintlig bebyggelse. 

Bygglovsprövning bör kunna ske med stöd av 
plan- och va-utredning. möjlighet till gemensamma 
avloppslösningar för ny och befintlig bebyggelse skall 
eftersträvas.
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16. Knarrbysjö - Fengersfors
förutsättningar
Allmänt
Ett område vid södra änden av Knarrbysjön, i direkt 
anslutning till badplats och villabebyggelse. Önskemål 
om att kunna uppföra ett begränsat antal uthyrnings-
stugor och möjliggöra uppställning av husbilar i an-
slutning till badplatsen samt att kunna utöka bostads-
bebyggelsen norrut, delvis inom strandskyddsområdet.
Kommunen är markägare. Strandskydd 200 m. För det 
östra delområdet gäller detaljplan, som måste revide-
ras.
Berört område består i dag av servicebyggnader och 
bollplaner samt parkliknande gräsytor i öster, badplats 
med bryggor, lövskog längs bäcken och skog i väster.

Intressen
Längs Knarrbyån och söder om badplatsen finns in-
venterad lövskog bestående av triviallövskog av klass 
4. En övrig kulturlämning i form av en fossil åker med 
röjningsrösen angränsar till LIS-området österut. 
Knarrbysjön är fiskevårdsområde. Längre västerut 
områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv 
enligt MB 3:6.

Natur, landskap
Omkring badplatsen flack parkmark med gräs och löv-
träd. Lång sandstrand. Längs bäcken lövträd. Åt väs-
ter delvis avverkad skogsmark med sly, längre västerut 
skogsmark som stiger mot väster.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller för hela Knarrbysjön (primär 
skyddszon för vattentäkt).

Risker
Områdets nordvästra del ingår i eventuellt högriskom-
råde för radon.

Analys
Motiv
En utbyggnad enligt förslaget kan tillföra boende som 
förbättrar serviceunderlaget samt ge arbetsmöjligheter 
säsongsvis med stugor och husbilsuppställning.

Friluftsliv, intressen
Förslaget stärker områdets attraktivitet för det rörliga 
friluftslivet. Riksintressena i väster, inventerad lövskog 
och fornlämningen berörs inte av åtgärder.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för växt- och djurliv.

Fria stränder, tillgänglighet
Området ligger i direkt anslutning till ortsbebyggelsen. 
Det är i sin helhet tillgängligt för allmänheten och kom-
mer att förbli så till största delen.

Infrastruktur
Utbyggnaden av såväl bostäder som campingstugor mm 
ansluts till det kommunala va-nätet. Fengersfors angörs 
av Västtrafiks busstrafik.

Landskapsbild
Partiet för campingstugor ligger i direkt anslutning till 
bollplaner och badstrand och påverkan på landskapsbil-
den är marginell. Planerade bostäder kommer att ligga 
ca 100-150 m från stranden och exponeras inte mot sjön.

Slutsatser
området bedöms lämpligt för utbyggnad med såväl 
bostäder i väster som campingstugor med tillhörande 
servicefunktioner i öster. förslaget innebär en utök-
ning av bostadsbebyggelsen i ett attraktivt läge och en 
förbättring av fritidsområdets funktion.

Gällande detaljplan måste ändras (för campingstu-
gor) och ny upprättas för planerad bostadsutbyggnad. 
I det senare fallet krävs radonundersökning.
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17. Käppesjön - Grättve
förutsättningar
Allmänt
Ett område för uthyrningsstugor på östra stranden av 
Käppesjön. Berört område består av ängsmark och lig-
ger i närheten av några mindre bostadshus, sannolikt 
fritidsbostäder. Privat ägare. Strandskydd 200 m.

Intressen
Området berörs av riksintressen för friluftsliv (Hög-
hedenområdet) och naturvård (Högheden-Baljåsen) 
enligt MB 3:6. Käppesjön är fiskevårdsområde. Löv-
skogsinventeringen från 1988-89 beskriver igenväxan-
de kulturmark med främst triviallövskog och en lön-
nallé. Idag växer skog endast närmast sjön. Käppesjön 
är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten 
ur naturvårdssynpunkt på grund av höga biologiska 
värden genom förekomst av ursprungligt och livskraf-
tigt bestånd av flodkräftor samt förekomst av ett antal 
glacialmarina relikter och stensimpa.

Natur, landskap
Odlingsmark som sluttar mjukt mot sjön. Ett område 
mellan odlingsmarken och vägen bedöms till sin na-
turtyp utgöra en förlängning av det ängs- och betes-
marksobjekt som finns utpekat väster om väg 2242. Be-
tesmarken är i vissa delar igenvuxen med örnbräken. 
Närmast stranden lövträdsvegetation.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller för hela Käppesjö. 

Risker
Området ingår i eventuellt högriskområde för radon.

Analys
Motiv
Området erbjuder möjlighet till en attraktiv lokalise-
ring av uthyrningsstugor i nära anslutning till befintlig 
bebyggelse. Avsedd som komplement till jordbruksrö-
relse.

Friluftsliv, intressen
Förslaget bedöms kunna bli en tillgång för det rörliga 
friluftslivet i trakten med flera intressanta mål i omgiv-
ningarna. Exploateringen bedöms inte påverka frilufts-
livets eller naturvårdens intressen påtagligt. 

Djur- och växtliv
Naturbetesmarken i områdets västra delar bör undan-
tas från bebyggelse. Förutsättningar för att hålla mar-
ken öppen bör bibehållas. I övrigt bedöms inte en ut-
veckling enligt förslaget påverka förutsättningarna för 
djur- och växtlivet vid Käppesjön.

Fria stränder, tillgänglighet
Stränderna inom området och i omgivningen är idag 
tillgängliga och exploateringen bedöms inte påverka 
tillgängligheten. 

Infrastruktur
Området ligger i direkt anslutning till länsväg 2242 
och ca 2 km söder om väg 164, som trafikeras av Väst-
trafiks bussar. Vatten och avlopp skall lösas gemen-
samt för hela anläggningen med beaktande av sjöns 
vattenkvalitet.

Landskapsbild
Öppen ängsmark ersätts delvis av bebyggelse, men den 
kommer att upplevas som en utökning av befintlig be-
byggelse i sydväst. Den nya bebyggelsen skall placeras 
med hög anpassning till terrängens form och ges en 
diskret färgsättning. 

Slutsatser
området bedöms lämpligt för föreslagen utbyggnad 
med stugor för uthyrning. området är lätt att nå och 
bebyggelsen placeras i nära anslutning till befintliga 
hus. rådande riksintressen bedöms inte skadas på-
tagligt. 

detaljplan inklusive va-utredning skall upprättas 
som bl a belyser hur riksintressena beaktas. radon-
undersökning krävs.
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18. Edslan - Björkhem
förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område vid Edslans södra strand, avsett för 
stugor för uthyrning. Området består av skogsmark 
och en avstyckad bostadsfastighet. Markägare Svenska 
Kyrkan (prästlönetillgång). Strandskydd 200 m.

Intressen
Området berörs av riksintressen för friluftsliv och na-
turvård enligt MB 3:6. Edslan är fiskevårdsområde. 
Väg 164 är av riksintresse för kommunikationer enligt 
MB 3:8. Vandringsleden Pilgrimsleden passerar intill 
området. Edslan är klassad som ett nationellt värde-
fullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. 
Värdena består i en hög biologisk funktion med fö-
rekomst av ett flertal sällsynta och skyddsvärda arter, 
bland annat flodkräfta, hornsimpa och öring.

Natur, landskap
Området är beläget på delvis avverkad skogsmark 
(blandskog) ca 15-20 m över vägen och Edslan. Mar-
ken sluttar mot norr och sjön. Från området har man 
vacker utsikt över sjön.

Analys
Motiv
Förslaget kan innebära arbetsmöjligheter och förbätt-
rat underlag för turisminriktade servicefunktioner i 
Edsleskog.

Friluftsliv, intressen
Berörd del av området bedöms vara av allmänt intresse 
för det rörliga friluftslivet. I omgivningen finns flera 
intressanta målpunkter för friluftslivet. 

Naturvårdsintressena bedöms inte påverkas av föresla-
gen exploatering.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet vid 
Edslan.

Fria stränder, tillgänglighet
Området ligger söder om väg 164 och en utbyggnad på-
verkar inte tillgången till stränderna.

Infrastruktur
Området nås via befintlig tillfartsväg. Västtrafiks bus-
sar trafikerar väg 164 ca 50-200 m mot nordost. Områ-
det skall anslutas till det kommunala va-nätet. 

Landskapsbild
Påverkan på landskapsbilden blir begränsad. Området 
är relativt högt beläget och kan bli exponerat mot sjön, 
men därifrån upplevs det tillsammans med övrig be-
byggelse i omgivningen och tar stöd i bakomliggande 
stigande terräng. Viss siktröjning mot sjön kan förvän-
tas.

Slutsatser
området bedöms lämpligt för en utbyggnad med ut-
hyrningsstugor som f n saknas i edsleskog. detaljplan 
bör upprättas som visar sammanhanget med befintlig 
bebyggelse och hur befintliga strövstigar beaktas. en 
naturvärdesbedömning bör göras i samband med 
upprättandet av en detaljplan.
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19. Edslan - Edsleskog norr
förutsättningar
Allmänt 
Ett område för ytterligare bostäder norr om befintlig 
bostadsbebyggelse vid Edslans östra strand. För närva-
rande skogsmark som ägs av Svenska kyrkan. Strand-
skydd 200 m.

Intressen
Området tillhör riksintresse för naturvården enligt 
MB 3:6. Edslan är fiskevårdsområde. Edslan är klassad 
som ett nationellt värdefullt vatten ur fiskevårds- och 
naturvårdssynpunkt. Värdena består i en hög biolo-
gisk funktion med förekomst av ett flertal sällsynta och 
skyddsvärda arter, bland annat flodkräfta, hornsimpa 
och öring.

Natur, landskap
Relativt tät barrskog som sluttar svagt mot sjön. Mellan 
vägen och sjön mest lövträd. Liten sandstrand.

Analys
Motiv
Förslaget ger en möjlighet att utveckla den permanenta 
bebyggelsen i Edsleskog i ett välbeläget och attraktivt 
läge. (Planlagt område i söder innehåller osålda tomter 
vilket sannolikt beror på mindre bra lägen utan sjöut-
sikt.)

Friluftsliv, intressen
Området bedöms vara av allmänt intresse för det rör-
liga friluftslivet. Utbyggnaden berör inte kärnvärdena i 
riksintresseområdet för naturvård.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtliv vid Ed-
slan.

Fria stränder, tillgänglighet
Utbyggnaden ligger öster om vägen längs stranden och 
påverkar inte tillgängligheten till strandområdet. 

Infrastruktur
Området ligger direkt vid befintlig väg av god standard 
och ansluts till det kommunala va-nätet i Edsleskog. 
Avståndet till väg 164 är ca 500 m. Här finns bussför-
bindelse med Åmål och Bengtsfors via Västtrafik. 

Landskapsbild
Skogsmark ersätts av bebyggelse, men den kommer att 
upplevas som en naturlig fortsättning på befintligt bo-
stadsområde. Viss siktröjning närmast stranden kan 
förväntas. Mot öster stiger marken bakom området.

Slutsatser
området är lämpligt för en utveckling av edsleskogs 
samhälle. det är väl beläget och innebär inte påtaglig 
skada på riksintresset. detaljplan skall upprättas.
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20. Nedre Kalven - Finntorp
förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Nedre Kalvens södra strand i anslut-
ning till den allmänna badplatsen. Området gränsar 
till länsväg 164 och järnvägen Åmål-Årjäng, som nu-
mera endast används för turisttrafik.
Förslaget avser en omfattande utbyggnad av pågående 
verksamhet som riktar sig mot det rörliga friluftslivet. 
Idag finns uthyrning av dressiner och kanoter och viss 
camping. Tanken är att utöka verksamheten till en fa-
miljecamping med uthyrningsstugor, uppställnings-
platser för husvagnar och husbilar, stall och service för 
hästar, äventyrsbana mm. 
Marken är privatägd. Strandskydd 200 m. För bad-
plats, kanotcentral och dressinuthyrning lämnades 
strandskyddsdispens 1998.

Intressen
Länsväg 164 är av riksintresse för kommunikationer 
enligt MB 3:8. Nedre Kalven är fiskevårdsområde. 
Nedre Kalven är som en del av Åmålsån klassad som 
ett nationellt värdefullt vatten ur fiskevårdssynpunkt, 
bland annat med hänsyn till förekomst av flodkräfta.

Natur, landskap
Området är flackt med sandstränder längs sjön, gräsy-
tor och lövträd samt tätare lövträdsvegetation i nord-
väst samt mot söder och vägen. Den nordvästra delen 
utgörs delvis av våtmark. Större delen är präglad av på-
gående verksamhet med tillhörande parkering.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller inom 100 m från Forsbackaba-
dens badplats.

Risker
På området har tidigare funnits ett sågverk. Risk att 
marken kan vara förorenad av denna verksamhet.

Analys
Motiv
Området erbjuder goda förutsättningar för en fortsatt 
utveckling av verksamheten som kan tillföra arbetstill-
fällen och skapa en målpunkt för turism och friluftsliv.

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden påverkar inte några riksintressen. Om-
rådets attraktivitet för turism och rörligt friluftsliv kan 
öka i hög grad genom ett mångsidigt utbud av aktivi-
teter.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtliv vid Ne-
dre Kalven. 

Fria stränder, tillgänglighet
Strandzonen och den allmänna badplatsen kommer 
även i framtiden att vara fritt tillgängliga för allmän-
heten. I övrigt är tillgången god på fria stränder i om-
givningen.

Infrastruktur
Området ligger i direkt anslutning till väg 164 och nås 
via utbyggd tillfart. Vägen trafikeras av Västtrafiks 
bussar. Vatten och avlopp ansluts till egen anläggning, 
som kan behöva ses över i samband med en utvidg-
ning. Hög skyddsnivå enligt ovan skall beaktas.

Risker
Väg 164 är sekundär transportled för farligt gods. 
Riskbedömning i samråd med räddningstjänsten och 
ev riskanalys kan krävas.

Landskapsbild
Större delen av området är redan påverkat av verksam-
heten och tillhörande bebyggelse. Utbyggnaden kan 
innebära viss påverkan på skogspartier i sydväst och 
nordväst. 

Slutsatser
området har goda förutsättningar att byggas ut till 
ett attraktivt bad-, camping- och fritidsområde. det 
är välbeläget och berör inga riksintressen.

detaljplan skall upprättas. Byggnadsfritt avstånd till 
väg 164 skall beaktas. riskbedömning i samråd med 
räddningstjänsten skall göras. Anläggande av bryggor 
eller dylikt är anmälnings- eller tillståndspliktig vat-
tenverksamhet. miljöteknisk markundersökning med 
avseende på föroreningar skall utföras.
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21. Nedre Kalven - Forsbacka
förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanentbebyggelse vid sjöns östra 
strand, ca 1 km norr om väg 164. Nuvarande mark-
användning skogsmark. Ägare Bergviks skog. Strand-
skydd 200 m.

Intressen
Nedre Kalven är fiskevårdsområde. Inga riksintressen. 
200 m österut finns riksintresse för kulturminnesvår-
den, Forsbacka.

Natur, landskap
Skogsmark som utgörs av brukad granskog och sluttar 
västerut och sjön. 

Analys
Motiv
En utbyggnad med bostäder i ett attraktivt läge med 
god tillgänglighet som kan ge underlag för service i 
Åmål.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga frilufts-
livet och en exploatering bedöms inte få några negativa 
konsekvenser. 

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtliv vid Ne-
dre Kalven. 

Fria stränder, tillgänglighet
Utbyggnaden placeras öster om vägen, vilket innebär 
att strandzonen med 50-100 m bredd även i fortsätt-
ningen är allmänt tillgänglig.

Infrastruktur
Området ligger vid grusväg av god standard ca 1km 
norr om väg 164, som trafikeras av Västtrafiks bussar. 
Vatten och avlopp skall lösas med beaktande av sjöns 
vattenkvalitet. 

Landskapsbild
Skogsmark kommer att ersättas av bostadsbebyggelse. 
Viss siktröjning av vegetationen mellan vägen och 
stranden kan förväntas. Området bör delas upp för 
att medge passage för djur mellan skogen och stran-
den och bebyggelsen placeras med hög anpassning till 
natur och terräng. Stigande terräng mot öster gör att 
silhuettverkan inte uppstår.

Slutsatser
Läget nära väg 164 och frånvaron av konflikter med 
andra intressen gör att området bedöms lämpligt för 
en utbyggnad med bostäder. detaljplan skall upprät-
tas. 
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22. Käppesjö - Daskerudd
förutsättningar
Allmänt
Området är beläget på en udde vid östra stranden av 
Käppesjön. Markägaren önskar kunna uppföra 3-4 fri-
tidshus för uthyrning. 
På udden finns idag 4 fritidshus på avstyckade tomter. 
Större delen av udden består av avverkad skogsmark. 
Privat markägare. Strandskydd 200 m.

Intressen
Området berörs inte av några riksintressen enligt MB 
eller regionala intressen. Käppesjö är fiskevårdsområ-
de och klassad som nationellt särskilt värdefullt vatten; 
se område 17. 

Natur, landskap
Skogsmark som sluttar svagt mot sjön i väster. På stör-
re delen av udden är skogen avverkad och här växer 
björksly och granplantor. Närmast vattnet och husen 
större träd (björk, al, asp, tallar). 

Analys
Motiv
Komplettering med ytterligare hus för uthyrning kan 
ge ett visst tillskott till servicefunktioner i Edsleskog 
och ev också ge arbetstillfällen.

Friluftsliv, intressen
Befintlig bebyggelse gör att området är av begränsat 
intresse för det rörliga friluftslivet. Vattenfrågorna be-
döms inte påverkas negativt av föreslagen utbyggnad.

Djur- och växtliv
Området bedöms vara av allmänt intresse för djur- och 
växtliv och förutsättningarna bedöms inte påverkas 
negativt av utbyggnaden.

Fria stränder, tillgänglighet
Befintlig bebyggelse har strandtomter. Tillkommande 
bebyggelse placeras bakom befintlig och påverkar inte 
de fria stränderna i norr och söder.

Infrastruktur
Området ligger vid slutet av mindre grusväg. För till-
kommande bebyggelse skall vatten och avlopp.

Landskapsbild
Avverkad skogsmark ersätts av fritidshus. De nya hu-
sen kommer att ligga bakom de befintliga och bilda ett 
sammanhang. Inverkan på landskapsbilden blir således 
liten.

Slutsats
området bedöms kunna exploateras enligt för-

slaget med fritidshus för uthyrning utan att påtaglig 
inverkan på natur, landskap eller växt- och djurliv 
uppstår. detaljplan eller planutredning inklusive va-
utredning bör upprättas som belyser sambandet 
mellan befintlig och tillkommande bebyggelse.
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23. Vänern - Bjäkebol
förutsättningar
Allmänt
Ett område på skogsmark vid Bjäkebol ca km söder om 
Åmåls stad, avsett för upp till ett 20-tal fritidshus för 
uthyrning.
I södra delen finns två fritidshus på avstyckade strand-
tomter. Privat markägare. Strandskydd 300 m.

Intressen
Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt särskilt 
värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssyn-
punkt. Vänern är också av riksintresse för yrkesfisket.
Vid områdets södra del finns inventerade våtmarker 
som utgör en del av den sjömad som ligger inne i viken. 
Våtmarken har klass 3 enligt våtmarksinventeringen 
på grund av vissa ingrepp såsom muddring, bryggor 
och vägdragning. 

Natur, landskap
Området består av småkuperad skogsmark, blandskog, 
som närmast sjön sluttar brantare mot vattnet. Längs 
stranden breda vassbälten.
Omgivningen är starkt påverkad av bebyggelse söder 
om LIS-området, på Risholmen och på Nötön (detalj-
plan).

Vatten
Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns 
strandlinje

Analys
Motiv
En utbyggnad med 20 hus för uthyrning innebär ar-
betsplatser och underlag för service i Åmål.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga frilufts-
livet och en utbyggnad bedöms inte medföra negativa 
effekter. Våtmarkerna berörs inte.

Djur- och växtliv
Området är av allmänt intresse för djur- och växtli-
vet. En utveckling av området enligt förslaget bedöms 
kunna genomföras utan att förutsättningarna för djur- 
och växtlivet vid Vänern påverkas.

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsen placeras uppe på platån vilket innebär att 
strandzonen förblir tillgänglig. Vassbältena begränsar 
tillgängligheten från vattnet.

Infrastruktur
Området nås via befintlig väg söderifrån. Vatten och 
avlopp skall lösas gemensamt med beaktande av hög 
skyddsnivå.

Landskapsbild
Bebyggelsen placeras strax norr om befintliga fritids-
hus. Viss exponering mot sjön genom utglesning av 
skogen närmast sjön, men stöd av bakomliggande hö-
gre skogsmark gör att ingen silhuettverkan uppstår. 
Tillkommande bebyggelse skall placeras, utformas och 
färgsättas så att den underordnar sig landskapet. Om-
rådet kring viken är redan starkt påverkat av bebyg-
gelse.

Slutsats
en exploatering bedöms kunna tillföra boendemöj-
ligheter för besökare som är sjönära och välbelägna i 
förhållande till e45 och Åmåls stad. området är idag 
präglat av bebyggelse längs stränderna och föresla-
gen exploatering bedöms inte påtagligt påverka na-
tur eller djur- och växtliv. Bebyggelsen skall lokaliseras 
så att den underordnas den kuperade terrängen och 
ges en diskret utformning och färgsättning.

detaljplan inklusive naturvärdesbedömning och va-
utredning krävs som underlag för prövning.
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UTdrAG Ur STrANdSkYddSLAGSTIfTNINGeN

Strandskyddslagstiftningen finns i 7 kap miljöbalken. Aktuella paragrafer återges nedan.

13 § 
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

14 §
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd.

15 §
Inom ett strandskyddsområde får inte 

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

16 §
Förbuden i 15 § gäller inte 

1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsän-
damål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funk-
tion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,

18 §  c
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet 
får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras ut-
anför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodo-
ses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i för-
sta stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
som avses i 18 e §. Lag (2009:532).

18 § d
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyd-
det inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett 
strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus 
med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller 
husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).
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UTdrAG Ur STrANdSkYddSLAGSTIfTNINGeN

18 e § 
Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § 
ett område som

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fort-
farande tillgodoses
långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften

a) i eller i närheten av tätorter, ......
....... En översiktsplan enligt 4 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) ska ge vägledning vid 
bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Över-
siktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda. Lag (2009:532).

18 f § 
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som 
behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri pas-
sage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om 
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade 
byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller 
annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).
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