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LÄSANVISNING

LäSANVISNINGAR
översiktsplanen består av en huvudhandling, (detta do-
kument), och ett tematiskt tillägg, liS-planen. 

i huvuddokumentet redovisas bakgrund och syfte 
med arbetet, planeringsförutsättningarna och förslag till 
framtida användning av mark- och vattenområden  samt 
hur riksintressena tillgodoses. planförslaget omfattar 
också enklare delstudier av de mindre tätorterna tösse/
tydje, Ånimskog, Fengersfors/Fröskog, edsleskog och 
centrala delen av mo. vidare redovisas skälen till planens 
utformning och de åtgärder som kommunen avser vidta 
för att följa upp planen. Slutligen ingår en mkB, en be-
skrivning av miljökonsekvenserna.

Det tematiska tillägget., liS-planen redovisar mer de-
taljerat ett antal områden där en utbyggnad av verksam-
heter eller boende inom strandskyddsområdet bedöms 
kunna innebära långsiktig utveckling av landsbygden. en 
ändring av miljöbalken 2009 gör det möjligt för kommu-
nerna att peka ut sådana områden i en översiktsplan.

Följande förkortningar används i texten:

dP  Detaljplan 
FÖP  Fördjupad översiktsplan
LIS  landsbygdsutveckling i strandnära lägen
MB  miljöbalken
MKB   miljökonsekvensbeskrivning
PBL   plan- och bygglagen
ÖP   översiktsplan (kommunomfattande)

huvuddokumentet är uppdelat i delavsnitt enligt följande:

dEL 1 ”däRFÖR GÖR VI EN NY ÖVERSIKTSPLAN”
i del 1 beskrivs vad en fördjupad översiktsplan är,  
kommunens målsättning med planarbetet samt den  
formella planprocessen.

dEL 2 ”VAd GäLLER IdAG? VILKA FRAMTIdA  
BEHoV SKALL TILLGodoSES?” 
Del 2 redovisar de planeringsförutsättningar som ligger  
till grund för planarbetet i form av allmänna intressen,  
sektorsanspråk, riksintressen och regionala intressen.

dEL 3 ”SÅ HäR VILL VI ATT KoMMUNEN SKALL  
UTVEcKLAS”
Del 3 redovisar kommunens ställningstaganden och  
riktlinjer för den framtida användningen av mark och  
vatten inom området.

dEL 4 ”VAd BLIR KoNSEKVENSERNA FÖR MILjÖN?”
Del 4 har som huvudinnehåll en miljökonsekvens- 
beskrivning, mkB.
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DEL 1

dEL 1
DärFör Gör vi en  
ny överSiktSplan
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DEL1

BakGrunD oCh SyFte
Gällande översiktsplan för Åmåls kommun antogs 1991. Sedan dess har 
kommunen utvecklats, nya lagar och föreskrifter har kommit till, omvärlden 
har förändrats och kraven på en hållbar utveckling har ökat starkt. Länssty-
relsen har därutöver vid flera tillfällen påpekat behovet av en ny översiktsplan 
innan ytterligare detaljplaner tas fram.
Kommunen har därför beslutat att låta upprätta en ny kommunomfattande 
översiktsplan med beräknat antagande 2013.

planproCeSSen, orGaniSation mm
Planprocessen, organisationen och beräknad tidsåtgång för arbetet framgår i 
stort av nedanstående diagram. 
Kommunstyrelsen är styrgrupp, ansvarig för arbetet, och fattar beslut om 
samråd och utställning samt godkänner planen inför antagandet, som görs av 
kommunfullmäktige (KF).
Som ledningsgrupp under arbetet fungerar TU, tillväxtutskottet, förstärkt 
med byggnadsnämndens (BN) presidium. Löpande avstämning sker mot så-
väl ledningsgruppen som mot en arbetsgrupp bestående av förvaltnings- och 
enhetschefer. 

Planprocessen för Åmåls kommuns översiktsplan 2013.
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DEL 1

Det praktiska arbetet utförs av en ÖP-grupp bestående av Olle Andersson, 
enhetschef för Plan-, Infrastruktur- och Näringslivsenheten (PIN), Laila 
Nilsson, planingenjör, Dan Gunnardo, miljöchef, och Gudrun Mollwing, 
nämndsekreterare. De biträds av konsulten WSP Samhällsbyggnad genom 
Björn Johansson, Annika Granath och Åsa Lundgren. 
Kommunens medborgare, föreningsliv och organisationer bereds under arbe-
tets gång flera möjligheter att ta del av planen och lämna synpunkter. 
Tidshorisonten för denna översiktsplan är år 2025. En gång per valperiod bör 
planen ses över och revideras eller aktualitetsförklaras.

överSiktSplanenS roll
Innehållet i en översiktsplan regleras av Plan- och bygglagens 3:e kapitel. 
Översiktsplanen skall redovisa:

•	 Grunddragen ifråga om den avsedda användningen av mark- och vat-
tenområden.

•	 Kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall användas, utvecklas 
och bevaras.

•	 Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och 
följa gällande miljökvalitetsnormer.

•	 Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kom-
munen.

Med andra ord skall såväl visioner som restriktioner redovisas. Planen skall 
ligga till grund för kommunala beslut i olika frågor som detaljplaner och 
bygglov, men skall också kunna användas av andra som fattar beslut om åt-
gärder i den fysiska miljön.
Översiktsplanen är obligatorisk och skall hållas aktuell. Den är inte bindande 
men ligger till grund för rättsverkande detaljplaner och är vägledande för 
efterföljande tillståndsbeslut. 

ÖVERSIKTS
PLAN

PLAN
SAMRÅD

UTSTÄLL
NING

ANTAGEN
av KF LAGA KRAFTPRÖVNING

Planprocessen enligt PBL.
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DEL1

mÅl oCh StrateGier
Kommunen har under 2012 upprättat ”Vision 2020”, som antogs av KF 2012-
10-31. Visionen är allmänt hållen. Åmål är ”Den gästvänliga kommunen” och 
kännetecknas av egenskaper som Genuin, Omtänksam, Aktiv och Modig.
Fyra övergripande mål nämns i visionen:

•	 Den charmiga småstaden (fin och charmig stadskärna, litet centrum, 
barnvänligt, bra kontaktvägar, prisvärt boende mm).

•	 Kultur och evenemang (brett kulturliv; upplevelser, konserter, festiva-
ler, konst, litteratur, konsthantverk mm).

•	 Näringsliv och samverkan (småskalighet, nybyggaranda, kompetensut-
veckling, lokala matproducenter, bra dialog, läget).

•	 Närhet till Vänern och friluftsliv (båtliv, fiske, marina, hamn i cen-
trum, naturen, levande landsbygd, rikt frilufts- och föreningsliv mm).

Från det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götalands län kan ytterligare 
övergripande målsättningar hämtas:

•	 Hållbar utveckling; ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
•	 Infrastruktur och kommunikationer med hög standard.
•	 Besöksnäringen är en prioriterad tillväxtfaktor.

Se vidare i ”Västra Götaland – Det goda livet” (2005) och ”Tillväxtprogram 
Fyrbodal 2008-2013” från Västra Götalandsregionen.
Kommunens Energi- och klimatstrategi innehåller bland annat följande över-
gripande policy:

•	 Energianvändningen inom Åmåls kommun ska kännetecknas av effek-
tivitet och uthållighet ur ett långsiktigt ekologiskt perspektiv.

Översatt till mer konkreta målsättningar för arbetet med ÖP skulle det 
kunna formuleras som:

•	 Näringslivets utveckling skall stödjas genom goda kommunika-
tioner, utbyggt bredband, god planberedskap och goda förutsätt-
ningar för nyföretagande i hela kommunen.

•	 Planen skall bidra till att utvecklingen av goda kommunikationer 
underlättas: vägar, järnvägar, kollektivtrafik, sjöfart och IT-infra-
struktur.

•	 Vid all planering skall energieffektiva åtgärder och lösningar ef-
tersträvas.

•	 Landsbygden skall leva genom att etablering av boende och verk-
samheter underlättas i lägen med goda kommunikationer.

•	 Vänern och de många sjöarna är en resurs som kan bidra till kom-
munens utveckling genom att lokalisering av boende och verksam-
heter i attraktiva lägen underlättas.

•	 Områden med värdefull natur och kulturhistoriskt värdefulla mil-
jöer skall skyddas från olämplig exploatering.

•	 Åmåls stads skall behålla sin karaktär av trevlig småstad. Nybygg-
nader skall anpassas till omgivningens skala och externa handels-
etableringar skall undvikas.
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en hÅllBar utveCklinG
Hållbarhet handlar inte bara om miljömässiga aspekter, utan i lika hög grad 
om sociala och ekonomiska. Inte alltid går de ”hand i hand”, det vill säga 
en optimal miljömässig hållbarhet kan ha negativa sociala konsekvenser och 
vice versa. De flesta beslut kommer att innebära avvägningar mellan olika 
aspekter.
Västra Götalandregionens vision ”Det goda livet” sammanfattar inriktningen 
på ett bra sätt:
”Ett hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers behov. Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser i ett längre tidsperspek-
tiv.”
Åmåls befolkning är relativt koncentrerad till staden (74 %). Avstånden är 
relativt korta och det finns lokal busstrafik. Externa handelsområden saknas. 
Tillgången på närbelägna fritids- och rekreationsområden är god. Denna ÖP 
och gällande FÖP innebär inga större förändringar av detta mönster. Sam-
mantaget ger detta goda förutsättningar för en hållbar utveckling.
Målsättningen om en levande landsbygd, inklusive de mindre serviceorterna, 
genom etablering av boende och verksamheter kan innebära en ökad biltra-
fik. Samtidigt förbättras underlaget för lokala servicefunktioner och förut-
sättningarna för kvarboende ökar. En förbättrad kollektivtrafik kan minska 
bilberoendet.
Etablering av nya verksamheter för turism och fritid, till exempel i LIS-om-
råden, ökar kommunens attraktivitet och ger fler människor möjlighet att ta 
del av kommunens goda tillgång till natur- och rekreationsvärden. Även här 
kan en ökad biltrafik bli följden, vilket får vägas mot ekonomiska och hälso-
aspekter. 
Riksintressena för mineral i kommunens sydvästra del är en annan fråga där 
ekonomiska och miljömässiga aspekter ställs mot varandra och kräver nog-
granna avvägningar i fråga om exempelvis nya täkttillstånd. 
Handlingsplanen som ingår i Energi- och klimatstrategin innehåller följande 
åtgärder som planeras, pågår eller genomförts:

•	 Utbyggnad av fjärrvärmenätet i Åmåls stad
•	 Minskad användning av fossila bränslen i industri- och servicesektorn
•	 Insamling av metangas från Östby deponi
•	 Småskaliga bioanläggningar
•	 Energirådgivning
•	 Olika åtgärder inom transportsektorn, till exempel mer cykel- och 

gångvägar
•	 Godsterminal vid järnvägsstationen.

Se vidare i Energi- och klimatstrategin.
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dEL 2
vaD Gäller iDaG?  

vilka FramtiDa Behov  
Skall tillGoDoSeS?
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hur Ser ÅmÅl ut iDaG?
Åmåls kommun i nordöstra delen av Dalsland är 484 km2 stor (landareal) och 
hade vid årsskiftet 2012/2013 12 211 invånare. Av dessa bodde 9 031 (=74%)  i 
Åmåls stad, i tätorterna Edsleskog 120, Tösse 303, Ånimskog 55, Fengersfors 
356 och Fröskog 71, totalt  905. Utanför tätorterna levde sammanlagt 2 273 
av kommunens invånare, motsvarande knappt 19%.
Den förvärvsarbetande dagbefolkningen (alla som arbetar i kommunen oav-
sett var de bor) uppgick 2010 till 4 683 personer. Förvärvsarbetande nattbe-
folkning var vid samma tid 5 095 personer. Pendlingsnettot är således -412 
personer, vilket kan tolkas som att man väljer att bo i Åmål även om arbetet 
finns någon annan stans.
En stor del av kommunens yta är skogstäckt. Den produktiva skogsmarken 
uppgår till 30 000 ha. Åkermark och betesmark täcker cirka 5 400 ha. 
Genom kommunen går i nord-sydlig riktning europaväg E45 och stambanan 
mellan Göteborg och Karlstad. 
Åmål har varit stad sedan 1643 då drottning Kristina utfärdade privilegie-
brevet. Kommunen i dess nuvarande form bildades 1971 då Åmåls stad slogs 
ihop med Tössbo kommun.
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GällanDe planer 
Gällande översiktsplan för Åmåls kommun antogs 1991 och aktualitetsför-
klarades 2000. Det är ett dokument i två delar: Del 1 Kommunstrategier och 
Del 2 Områdesanalyser. Del 1 avslutas med en kommunkarta med rekom-
mendationer för framtida markanvändning. Del 2 innehåller analyser av olika 
delområden i Åmåls stad och övriga kommundelar.
För Åmåls centrum och Åmåls tätort gäller en fördjupad översiktsplan, an-
tagen 2003. Den är fortfarande aktuell och denna ÖP behandlar därför inte 
annat än undantagsvis frågor inom denna FÖP:s planområde.
”Vindbruk Dalsland” är en gemensam vindbruksplan för kommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Planen antogs 2011. 
I Åmåls kommun anvisas inga områden för vindkraftsparker (7 verk eller 
fler). Däremot tillåts gårdsverk och grupper om upp till 6 verk där så bedöms 
lämpligt.  
Detaljplaner gäller för större delen av Åmåls stad, delar av Edsleskog, Fengers-
fors, Fröskog, Mo, Tösse, Tössebäcken och Ånimskog. Dessutom finns gäl-
lande detaljplaner för fritidsområden vid Nötön och Bjäkebol söder om Åmål 
samt Yttre Bodane i Ånimskog. Områdesbestämmelser förekommer inte.
Annat underlag som använts är kommunens program för kulturminnesvård 
från 1983 och länsstyrelsens rapport ”Analys av stora opåverkade områden” 
från 1998.

141414 

 
 
  

 

  
 

Vindbruk Dalsland                                                                                 
 
Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors,  
Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål 
 
Antagen av KF 2011-09-28, § 166 
 
PLANFÖRSLAG 
 
 
Planhandlingen består av följande dokument: 

Planförslag 
Bilaga 1, Planeringsförutsättningar 
Bilaga 2, Analys 
Bilaga 3E, Områdesbeskrivningar 
Bilaga 4, Miljökonsekvensbeskrivning 
Bilaga 5, Översiktskarta Dalsland 
Bilaga 6, Utställningsutlåtande 

         

 

 
 

ANTAGANDEHANDLING 
ÅMÅLS KOMMUN 
2011-08-16 

Enligt politiskt beslut i: 
• Kommunstyrelsens tillväxtutskott  

2011-06-07, § 129 
• Kommunstyrelsens tillväxtutskott  

2011-09-13, § 152 
• Kommunstyrelsen 2011-09-13,  
        § 244 
• Kommunfullmäktige 2011-09-28,  

§ 166 
har tidigare utpekade ”lämpliga områden för 
vindkraft” inom Åmåls kommun tagits bort.  
Planförslagets antagandehandlingen 
redovisar därför inga lämpliga områden för 
vindkraft. 
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omrÅDen meD SkyDD enliGt mB
Områden som rymmer så speciella värden eller har så speciella förutsätt-
ningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet kan klassas 
som område av riksintresse enligt miljöbalken (MB 3 och 4 kap). I ett om-
råde av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av 
annan tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett 
eventuellt motstående lokalt allmänintresse och skall prioriteras i den fysiska 
planeringen. Området skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
dess värden.
Kärnvärdena i respektive område redovisas kortfattat nedan. Utförligare be-
skrivningar återfinns på länsstyrelsens hemsida.
Naturreservat skyddas av reservatsbestämmelser respektive bevarandeplaner 
och föreskrifter enligt MB. Natura 2000-områden utgör riksintressen enligt 
MB 4:8. Inom dessa områden krävs tillstånd enligt miljöbalken för verksam-
heter och åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området.

Riksintressen
Åmåls kommun berörs av följande riksintressen:

Naturvård enligt MB 3:6
•	 NRO 14004 Ljusebjörksmossen, Brurmossen; stort, mångformigt, rela-

tivt orört myrkomplex; i Brurmossen rikt fågelliv.
•	 NRO 14010 Högheden-Baljåsen; representativt odlingslandskap med 

lång kontinuitet; art- och individrika växtsamhällen; kärnområde för 
vitryggig hackspett; sjön Edslan av högt biologiskt värde.

•	 NRO 14015 Tösse med Tösse skärgård; relativt opåverkad sötvattenarki-
pelag; hällar med vulkaniska och sedimentära bergarter; sjöfågelfauna.

•	 NRO 14021 Sörknattenområdet; Mångformigt berglandskap med lång-
sträckta ryggar av kvartsit; artrik vegetation med många rödlistade ar-
ter.

•	 NRO 14030 Yttre Bodane och Kräklingarna; stort orört skärgårdsom-
råde med många öar, kobbar och skär; fågelrikt med artrik fågelfauna. 

Friluftsliv enligt MB 3:6 
•	 FP1 Dalslands sjö- och kanalsystem; stort sammanhängande sjösystem 

omgivet av skogar; värdefullt rekreationsområde för båtsport, kanoting, 
bad, fiske, strövande mm. Intressanta utflyktsmål.

•	 FP2 Höghedenområdet; representativ landskapstyp i Dalformationen; 
natur- och kulturstudier, skidanläggningen.

•	 FP3 Vänerns strand- och skärgårdsområden; mångformig och natur-
skön kust med utsökta tillfällen till båtsport, bad, fiske, natur- och kul-
turstudier. Potential för fisketurism. Lättillgängligt.  

Kulturmiljövård enligt MB 3:6
•	 P1 Yttre Bodane; fornlämningsmiljö med bl a ett stort antal spridda 

bronsåldersrösen; fyrplatsmiljö (Gåsön).
•	 P2 Forsbacka; bruksmiljö med byggnader av högt arkitekturhistoriskt 

värde.
•	 P3 Edsleskogs prästgård; odlingslandskap med prästgårds- och kyrko-

gårdsmiljö.
•	 P4 Nötön-Ustön m fl; fornlämningsmiljö med ett 15-tal spridda brons-

åldersrösen.



DEL 2

   översiktsplan (öp) 2013 | Åmåls kommun   17

Edslan

Ne
dr

e 
Ka

lv
en

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

Edsleskog

164

Ånimskog

Mo

0 2 41 km

RIKSINTRESSEN OCH NATUR-
RESERVAT ENL. LÄNSSTYRELSEN

ÖP 13
Åmåls kommun, Västra Götalands län
Översiktsplan (ÖP) 

Naturreservat

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
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•	 P5 Ekholmen-Drängsholmen; fornlämningsmiljö med spridda bronsål-
dersrösen och fornborgar.

•	 P6 Låbyn; välbevarad bymiljö med småskaligt odlingslandskap och 
outskiftad bebyggelse.

•	 P7 Åmåls stad; stadsmiljö som speglar svenskt stadsbyggande under 
flera sekler.

Turism och friluftsliv enligt MB 4:2
•	 Vänern med öar och strandområden
•	 Området Dalsland-Nordmarken.

Kommunikationer enligt MB 3:8
•	 Väg E45
•	 Järnvägen Göteborg-Karlstad.

Yrkesfiske enligt MB 3:5
•	 Vänern.

Värdefulla ämnen och mineral enligt MB 3:7
•	 Områden med kvartsitförekomster i kommunens västra del.

Totalförsvaret enligt MB 3:9
•	 Ett område längs Vänerkusten som utgör stoppområde för höga objekt. 

Inga höga objekt får uppföras med hänsyn till Såtenäs flygflottiljs in-
tresse av hinderfrihet i anslutning till flygplatsen.

Bräcke ängar
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Natura 2000 enligt MB 4:8
Natura 2000-områden är områden av gemenskapsintresse enligt EU:s art- 
och habitatdirektiv respektive fågeldirektiv. Natura 2000-områdena ut-
gör riksintressen enligt MB 4:8. Åmåls kommun berörs av följande Natura 
2000-områden:

•	 Baljåsen*, Edsleskog; bergsbranter, naturskog, rödlistade arter. Natur-
reservat.

•	 Baståsen*, Ånimskog; ädellövskog i branter, hotade arter. Naturreservat
•	 Bräcke ängar*, Edsleskog; jordbrukslandskap med ädellövträd. * Na-

turreservat.
•	 Grimsheden, Edsleskog; slåtterängar
•	 Hagarne, Ånimskog; hagmark med artrik flora
•	 Kingebol, Ånimskog; beteshage med hällmarker, artrikedom
•	 Salebol, Ånimskog; artrik blandlövhage
•	 Strand, Edsleskog; artrika odlingsmarker med ädellövträd
•	 Sörknatten*, Ånimskog; Kuperat bergsområde med artrik flora och fau-

na, delvis naturskogskaraktär. Naturreservat.
•	 Yttre Bodane - Kräklingarna*, Ånimskog; strandområde och öar med 

hällmarker, rikt fågelliv. Naturreservat.
•	 Ängarna, vägkanter med hällebräcka (rödlistad).

*) Området sammanfaller med gränser för naturreservat i kommunen, se vi-
dare nedan.

Naturreservat 
Åmåls kommun berörs av följande naturreservat samt de ovan märkta Natura 
2000-områden (*):

•	 Brurmossen, Mo; orörda myrar, gammelskog, rik lavflora, rikt fågelliv
•	 Hafsåsen, Edsleskog-Fröskog; brant skogklädd sluttning, mossor, fåg-

lar
•	 Kednäs, Edsleskog; igenväxta odlingsmarker, skog
•	 Orsberget, Edsleskog; kuperat skogsområde, barr- och lövträd, lavar
•	 Tösse skärgård; 30-tal öar, både kala kobbar och skog, rikt fågelliv

Därutöver planeras ett naturreservat vid Stora och Lilla Bräcke i Ånimskog 
(se LIS-område nr 11). Kärnvärdena är kryptogamflora, branta sluttningar 
med äldre skog och lövskog med inslag av ädellöv. 
Hur riksintressena beaktas beskrivs vidare nedan och i förekommande fall 
också i LIS-planen. Riksintressena enligt gällande avgränsningar redovisas 
på karta ”Riksintressen och naturreservat enl. länsstyrelsen” på sidan 17.

Åmåls kommun anser att länsstyrelsens avgränsning av riksintresseområ-
dena för friluftsliv enligt MB 3:6 och turism och friluftsliv enligt MB 4:2 
inte kan accepteras i sin nuvarande form. Kommunens ställningstagande 
redovisas under ”Riksintressen” sid 50-51.
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Strandskydd
Allmänt
Enligt MB 7:13-18 gäller generellt strandskydd vid insjöar och vattendrag. 
Syftet är att säkra förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att be-
vara goda livsvillkor för djur och växter på land och i vatten.
Det generella strandskyddet är 100 m från strandlinjen vid normalvatten-
stånd och avser såväl land- som vattenområdet. Området kan utökas efter 
beslut av länsstyrelsen. 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 t ex inte nya byggnader uppföras, byggnader 
ändras till annat ändamål, grävnings- och andra förberedelsearbeten för be-
byggelse utföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hin-
drar allmänhetens tillträde eller försämrar livsvillkoren för djur eller växter 
(MB 7:16).
Om särskilda skäl enligt MB 7:18c föreligger kan kommunen ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  Ett av de särskilda skälen kan vara att området 
är utpekat i en översiktlig plan för landsbygdsutveckling i strandnära områ-
den; se nedan. Strandskyddet redosvisas på karta ”LIS-områden” här intill.

Landsbygdsutveckling i strandnära områden, LIS
En lagändring 2009 gjorde det möjligt för kommunen att peka ut områden 
där en utbyggnad av boende eller verksamheter inom strandskyddsområdet 
bedöms kunna innebära långsiktig utveckling av landsbygden. LIS-planen 
för Åmåls kommun har utarbetats parallellt med denna ÖP och utgör ett 
tematiskt tillägg till den i form av ett separat dokument. Planen omfattar 23 
områden vid olika sjöar och vattendrag i kommunen. På karta här intill redo-
visas läget för samtliga LIS-områden.



DEL 2

   översiktsplan (öp) 2013 | Åmåls kommun   21

Edslan

Ne
dr

e 
Ka

lv
en

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

Edsleskog

Ånimskog

164

Mo

20

19

21

22 4

5

1

2

6

7

8

9

18

17

16

15
14

13

12

11

10

3A

3B

23

LIS-OMRÅDEN

Utredningsområde med 
LIS-område

Strandskydd
0 2 41 km

ÖP 13
Åmåls kommun, Västra Götalands län
Översiktsplan (ÖP) 

21



DEL 2

22   översiktsplan (öp) 2013 | Åmåls kommun

milJökvalitetSnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen 
gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. De används för att före-
bygga eller åtgärda miljöproblem. De beskrivs närmare i miljöbalkens femte kapitel. En 
miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, 
eller vatten. Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett geografiskt 
område, till exempel ett län eller en kommun. Utgångspunkten för en norm är kunska-
per om vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att 
på sikt nå de nationella miljömålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav 
i olika direktiv inom EU. 
För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för:

•	 olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), 
•	 olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660), 
•	 olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), 
•	 omgivningsbuller (SFS 2004:675),
•	 havsmiljön (SFS 2008:56).

För Åmåls kommun är miljökvalitetsnormerna för luft och vattenkvalitet aktuella i 
översiktsplanearbetet. Här beskrivs dessa lite mer.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
I miljöbalkens 5:e kapitel och i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft regleras tillåtna halter i utomhusluft för ett antal ämnen. Överskridande av 
normers nivåer för utomhusluft är generellt lokala och beror främst på höga trafikflöden 
eller tät vedeldning.

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet 
Miljökvalitetsnormer för vatten används för att ange krav på vattnets kvalitet i flera olika 
avseenden. Bestämmelser om kvalitet och status på yt- och grundvatten finns i vatten-
förvaltnings-förordningen (SFS 2004:660). Vattenkvaliteten bedöms utifrån en mängd 
olika kvalitetsfaktorer och uttrycks som mått på vattnets yt- eller grundvattenstatus. De 
grundläggande kvalitetskraven, som uttrycks i form av miljökvalitetsnormer, syftar till 
att alla vattenförekomster ska uppnå minst god kemisk yt- eller grundvattenstatus samt 
god ekologisk status senast den 22 december 2015. Yt- och grundvattenförekomster i 
Åmåls kommun med fastställda miljökvalitetsnormer redovisas i tabeller här intill.
Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilver-
föreningar 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 annat orsakade av atmosfäriskt nedfall. Problemen förvärras av försur-
ning. Målsättningen är att halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenföre-
komsten inte bör öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat 
till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive 
kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009.
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Fastställda miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk ytvattenstatus för berörda vattenförekomster enligt VISS.

Vattenförekomst Ekologisk 
status 2009

MKN Ekologisk 
status

Risk Kemisk status 
2009

MKN Ekolo-
gisk status

Risk

Backälven God God 2015 - God God 2015 -

Björkesjö God God 2015 Försurning God God 2015 -

Buvattnet God God 2015 Försurning God God 2015 -

djup God God 2015 Försurning God God 2015 -

Edslan God God 2015 - God God 2015 -

Edsleskog God God 2015 - God God 2015 -

Flat God God 2015 Försurning God God 2015 -

Forsnäsån (mynnar 
i Käppesjö)

God God 2015 - God God 2015 -

Forsnäsån (utlopp i 
Käppesjö)

God God 2015 - God God 2015 -

Furusjön God God 2015 - God God 2015 -

Kasenbergsån måttlig God 2021  
(vandringshinder)

övergödning/ vandrings-
hinder

God God 2015  

Knarrbysjön God God 2015 osäker nulägesbedömning God God 2015 -

Käppesjö God God 2015 osäker nulägesbedömning God God 2015 -

Nedre Kalven God God 2015 Försurning God God 2015 -

Sandön God God 2015 - God God 2015 -

Snäcke kanal 
(SE655229-130857)

 God God 2015  God God 2015 -

Snäcke kanal 
(SE654545-
130844)

God God 2015 osäker nulägesbedömning God God 2015 prioriterade äm-
nen och miljögifter 

i omgivningen
Snäcke kanal 
(SE653810-131022)

måttlig God 2021 nulägesstatus måttlig God God 2015 -

Svanefjorden God God 2015 - God God 2015 -

Tansjön God God 2015 Försurning God God 2015 -

Verkälven måttlig God 2021 nulägesstatus måttlig God God 2015 -

Vänern - dalbosjön God God 2015 - God God 2015 -

Vänern - Norra 
Viken

måttlig God 2021 
(flödesregleringar)

Flödesregleringar/ 
övergödning

God God 2015 -

Vänern -  
dalbosjön - Åmål

God God 2015 - God God 2015 prioriterade äm-
nen och miljögifter 

i omgivningen
Åmålsån 
(SE655955-131429)

måttlig God 2021 
(vandringshinder)

vandringshinder God God 2015 -

Åmålsån 
(SE655407-131876)

måttlig God 2021(vandrings-
hinder, övergödning, 
flödesregleringar)

 God God 2015 -

Ånebäcken måttlig God 2021 - God God 2015 -

Ånimmen God God 2015 - God God 2015 -

ärr God God 2015 osäker nulägesbedömning God God 2015 -

Ömmeln måttlig God 2021 
(flödesregleringar)

Flödesregleringar God God 2015 -

SE652618-131066 God God 2015 Flödesregleringar God God 2015 -

SE652999-130656 måttlig God 2021 
(vandringshinder)

nulägesstatus måttlig God God 2015 -

SE653293-130667 måttlig God 2021 (måttlig 
nulägesstatus)

nulägesstatus måttlig God God 2015 -

SE653076-131193 God God 2015 - God God 2015 -

SE654186-130476 God God 2015 - God God 2015 -

Vattenförekomst Kemisk status MKN Kemisk status Kvantitativ status MKN Kvantitativ status

edsleskog God God 2015 God God 2015

Sandön God God 2015 God God 2015

Fastställda miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster.
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Sjöar och vattendrag med 
måttlig ekologisk status
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interkommunala FrÅGor

Säffle kommun
Avfallsanläggningen vid Östby drivs gemensamt av Säffle och Åmåls kom-
muner. Se vidare under kapitel Planeringsförutsättningar och strategier, In-
frastruktur.
Naturreservatet Brurmossen ligger ungefär till hälften i Säffle kommun.
Riksintresset enligt MB 4:2, Vänern med öar och strandområden, berör även 
Säffle. Säffle kommun har i sin ÖP (pågående arbete 2012-2013) föreslagit att 
området skall minskas till en zon 300 m från strandlinjen och att inom denna 
zon anläggningar för turismen och friluftslivet i vissa lägen skall kunna byg-
gas.

Bengtsfors kommun
Riksintressena för naturvård enligt MB 3:6, Högheden-Baljåsen och Sörk-
nattenområdet, berör även Bengtsfors kommun, liksom riksintresset för 
friluftsliv enligt MB 3:6, Dalslands sjö- och kanalsystem. Vidare fortsätter 
riksintresset för turism och friluftsliv enligt MB 4:2, området Dalsland-
Nordmarken, in i Bengtsfors kommun. Av Bengtsfors kommun redovisade 
ställningstaganden har formuleringar som i huvudsak överensstämmer med 
Åmåls. 
Riksintresset för kvartsitförekomster kring Bräcketjärn och Ulerudstjärn 
fortsätter in i Bengtsfors kommun, som i sin ÖP (pågående arbete 2012-2013) 
vill prioritera friluftsliv och kulturmiljövård framför mineralbrytning. 

Melleruds kommun
Riksintresset för naturvård enligt MB 3:6 och Natura 2000-området Yttre 
Bodane-Kräklingarna sträcker sig en bit in i Melleruds kommun. Riksin-
tressena för friluftsliv enligt MB 3:6, Dalslands sjö- och kanalsystem samt 
Vänerns strand- och skärgårdsområden, fortsätter in i Mellerud. 
Mellerud berörs också av riksintressena för turism och friluftsliv enligt MB 
4:2, Vänern samt Området Dalsland-Nordmarken.
I Melleruds ÖP från 2010 saknas konkreta ställningstaganden avseende riks-
intressena.
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Befolkning och bostäder
Nuläge
Kommunens invånarantal uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till 12 211  per-
soner. Motsvarande siffra år 2000 var 12 840. På tolv år har således befolk-
ningen minskat med 629 personer eller 5%. Utvecklingen under denna tid har 
inte varit enbart negativ som framgår av nedanstående diagram. Sedan 2004 
har dock siffrorna minskat något varje år.
Kommunen har låtit Statisticon AB upprätta en befolkningsprognos för åren 
2012-2021. Den utgår från ett fortsatt negativt flyttnetto (mer utflyttade än 
inflyttade) och ett likaså negativt födelsenetto (fler döda än födda) och visar 
på en beräknad folkmängd 2015 om 11 860 invånare och 2021 om 11 484 
invånare. Det innebär en fortsatt minskning med 6% mellan 2012 och 2021. 
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Några av de viktigaste orsakerna till den fortsatt negativa utvecklingen är att 
antalet barn minskar, att yngre människor lämnar kommunen för studier och 
arbete på annan ort samt en generellt åldrande befolkning. Rapporten ”Be-
folkningsprognos 2012-2021 Åmåls kommun” innehåller utförlig information 
om detta. 
Bostadsbyggandet i kommunen har under senare år legat på en mycket låg 
nivå. Under 2011 och 2012 färdigställdes 7 enfamiljshus och 6 radhusbostä-
der i Åmål, men inga nya lägenheter kom till. 

Befolkningsutveckling för åren 2000-2012 och befolkningsprognos fram till 2021.



DEL 2

   översiktsplan (öp) 2013 | Åmåls kommun   27

I gällande detaljplaner finns resurser på mark som ägs av kommunen eller 
byggföretag. Det är i huvudsak tomter för enfamiljshus (E), men även radhus 
(R) eller flerbostadshus (F). 

•	 Åmål, Östra/Västra Åsen: 35-40 E 
•	 Åmål, Västra Åsen/Hanebol: 25-30 E + F, R 
•	 Åmål, Näsudden: cirka 150 E, F, R
•	 Åmål, Måkeberg: cirka 200 F
•	 Tösse: 18 E 
•	 Tössebäcken: 23 E (i detaljplan, överklagad)
•	 Fröskog: 7 E
•	 Fengersfors: 7-8 E
•	 Ånimskog: 13 E
•	 Edsleskog: 14 E i området norr om väg 164.

Utöver detta studeras olika möjligheter till förtätning med bostäder inom den 
befintliga bebyggelsen i Åmåls stad.
Fritidsbebyggelsen i kommunen är i första hand belägen längs Vänerkusten 
med koncentrationer kring Åmålsviken, Tösse/Tydje, etc. Spridd fritidsbe-
byggelse finns även vid övriga större sjöar i kommunen. 

Framtida behov
Det kan konstateras att gällande detaljplaner för Åmåls stad har utrymme 
som motsvarar i storleksordningen 800 - 1 000 invånare. Med dagens ut-
byggnadstakt kommer planerna att räcka långt över ÖP:s tidshorisont. Det 
finns därför inte anledning att i denna ÖP konkret peka ut ytterligare utbygg-
nadsområden för bostäder förutom föreslagna LIS-områden.
Intresse för framtida etablering av bostäder öster om Norra Viken/Åmålsvi-
ken samt söderut från Höganäs har framförts.
Enligt vård- och omsorgsförvaltningen finns ett behov av gruppbostäder och 
senior-trygghetsboenden, vilket man i första hand vill tillgodose i befintliga 
fastigheter i Åmål. 
I den tillhörande LIS-planen redovisas ett antal strandnära områden för bo-
städer på olika platser i kommunen som kan bidra till en ökad inflyttning av 
människor som söker ett vattennära boende av hög kvalitet.

Måkeberg framtidsvision.
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Näringsliv och sysselsättning
Nuläge
Tillverkningsindustrin har förhållandevis stor betydelse i kommunens nä-
ringsliv och produktionen spänner från sågblad till högteknologiska kom-
ponenter. Bland de större företagen finns Euromaint Rail (underhåll av järn-
vägsmateriel), Spicer Nordiska Kardan (drivaxlar till fordon), Svenska Elektro 
Magneter (elektronik ) Elasto (plastprodukter), Håkanssons Sågblad (metall-
sågblad), Megtec Systems (rullväxlar till pappersindustrin i Åmål) samt  Mo-
elven (trävaror) i Ånimskog. 
Andra större arbetsplatser finns främst hos kommunen med offentlig service, 
vård och omsorg.
Handeln är i huvudsak koncentrerad till de centrala delarna och Nygårdsom-
rådet i Åmål med viss sällanköpshandel längs Åmåls infarter. Offentliga och 
privata tjänster är mestadels belägna i Åmåls centrum. Det nya området Må-
keberg utgör en del av centrumutvecklingen och kommer att erbjuda lokaler 
för handel och service.
Handelsindex för dagligvaror är 101 och för sällanköpsvaror 75. Det inne-
bär i princip att Åmålsborna handlar alla dagligvaror ”hemma” men 25% av 
sällanköpsvarorna någon annan stans, exempelvis via internet eller i externa 
köpcentra.
Handel och service i övriga delar av kommunen redovisas i delstudierna av de 
mindre tätorterna.
Kommunens förutsättningar med lång Vänerkust och skogar och sjöar i in-
landet gör att turism och fritidsverksamheter är en näringsgren med relativt 
stor omfattning, framför allt sommartid. Det är också en gren med goda möj-
ligheter till framtida tillväxt.
Sysselsättningen (förvärvsarbetande dagbefolkning, totalt 4683 personer 
2010), fördelade sig på följande sätt:
Jämfört med riket som helhet har Åmål större andel sysselsatta inom industri 
respektive offentliga tjänster och färre inom privata tjänster.
Arbetslösheten (öppet arbetslösa) låg i vid årsskiftet 2012/2013 på 4,6%  jäm-
fört med riket 3,8%. 

Fördelning av den förvärvsarbetande dagbefolkningen i kommunen.

Handel 11 %

Transport 4 %

Industri 21 %

Privata tjänster 19 %

Offentliga tjänster 37 %

Byggverksamhet 5,0%

Jordbruk, skogsbruk 3,0%
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Framtida behov
Ledig industrimark finns för närvarande i gällande planer för Nygårdsområdet i 
stadens sydvästra del i en omfattning av cirka 50 ha. Området är välbeläget intill 
E45 och med stickspår till järnvägen. 
Järnvägsområdet, före detta SJ:s verkstäder ligger centralt i Åmål och bedöms 
kunna bereda plats för ytterligare företag. Området ägs av Jernhusen och arean 
är totalt cirka 15 ha. 
För handelsverksamheter finns god tillgång till lediga lokaler i centrum av 
Åmål. Önskemål om etablering av något externt köpcentrum föreligger inte, 
och kommunen har inget intresse av att stödja en sådan utveckling. Vid Gut-
tane söder om Säffle planeras ett köpcentrum, som kan påverka köptroheten hos 
Åmålsborna. 
Generellt bedöms verksamheter med anknytning till turism och friluftsliv kun-
na utvecklas starkt i framtiden. Kommunen har gott om välbelägna, lättillgäng-
liga och attraktiva platser, och genom de lättnader i strandskyddsbestämmel-
serna som LIS-planen kan innebära underlättas en sådan utveckling i hög grad.
Från offentlig service i form av vård och omsorg respektive utbildning föreligger 
för närvarande inga uttalade behov av mark för utbyggnad. En stor utredning 
om skolans framtid pågår förnärvarande, bland annat föranledd av ett mins-
kande elevunderlag.

Infrastruktur - kommunikationer och teknisk försörjning
Nuläge
Åmål har ett gott läge med avseende på kommunikationer med omvärlden. Ge-
nom kommunen passerar Europaväg 45 och stambanan mellan Göteborg och 
Karlstad. Mot Bengtsfors och västkusten leder länsväg 164. 
E45 har nyligen byggts om till mötesfri landsväg söder om Ånimskog och norr-
ut från Åmål.
Inom Åmåls tätort är gång- och cykelvägnätet relativt väl utbyggt. En särskild 
cykelkarta har upprättats av kommunen. 

Resecentrum Åmål.

Stambanan byggs för närvarande ut söderifrån till Öxnered. Norrut har den 
så kallade ”Vålbergsrakan” mellan Grums och Karlstad diskuterats, som skul-
le förkorta restiden till Karlstad med cirka 20 minuter. Inga beslut är fattade 
ännu. 
Åmål har en av relativt få handelshamnar vid Vänern. Utskeppningen under 
perioden 2007-2011 uppgick till cirka 115 000 ton, huvudsakligen stenpro-
dukter. Ingen införsel sker sjövägen för närvarande.



DEL 2

30   översiktsplan (öp) 2013 | Åmåls kommun

Åmåls stad försörjs med vatten från Åmålsviken i Vänern via vattenverket vid 
Örnäs. Råvattenintaget ligger i Vänern ute vid Fogdens fyr. Reservvattentäkt 
för Åmål saknas
Avloppet leds via reningsverket på Räveln till ett utsläpp 500 m ut i Åmåls-
viken. Föreskrifter för skyddsområde för vattentäkten är för närvarande hos 
Länsstyrelsen för fastställande. 
Såväl vattenverket som reningsverket har mycket god reservkapacitet. Vatten-
verket levererar f n 120 m3/tim av möjliga 300 och belastningen på renings-
verket uppgår till 6000 pe (personenheter) av 11600 möjliga.
En sjöledning från Örnäsudden över Åmålsviken försörjer de nya bostads-
grupperna vid Kilsviken med vatten och avlopp.
I övriga mindre orter finns vattentäkter och reningsanläggningar av varie-
rande slag. Se närmare i delstudierna. Förslag till skyddsområden för vatten-
täkterna har tagits fram. 
En stor del av centralorten (centrum, industrin, flertalet offentliga byggnader, 
ÅKAB:s hyresfastigheter mm) försörjs med fjärrvärme från en fliseldad cen-
tral vid Nygård. Centralen drivs av norska Statkraft.
Östby miljöstation är gemensam återvinningscentral och deponi för Åmåls 
och Säffle kommuner. Deponin är i sluttäckningsfas. Östby kommer även 
fortsättningsvis att vara gemensam återvinningscentral och mellanlager. 
Vid Östby produceras biogas som leds till reningsverket där också biogas pro-
duceras som energikälla för el och värme.
Kommunen har ett väl utbyggt kopparbaserat bredband. Nätet har dock del-
vis låg kapacitet. Kommunala fastigheter har delvis fiberanslutning. Cirka 95 
% av invånarna har tillgång till internet. 
Elförsörjningen ombesörjs av Vattenfall.

Framtida behov
En omdragning av E45 väster om Åmål har diskuterats i en förstudie från 
2002. En korridor redovisas i FÖP för Åmål från 2003. Sedan dess har lä-
get justerats och den nu föreslagna dragningen redovisas i denna plan. Det 
kan  innebära en ny sträckning mellan Östra/Västra Åsen och Kasenberg. En 
planskild korsning mellan E45 och väg 164 mot Bengtsfors har diskuterats. 
Finansieringen är inte klar och inga beslut är tagna.
För E45 mellan Åmål och Ånimskog pågår planarbete i form av vägplan med 
syftet att göra om den i nuvarande sträckning till mötesfri landsväg. Sträckan 
avses att åtgärdas i två etapper; först Ånimskog-Tösse (inom den närmaste 
5-årsperioden) och sedan Tösse-Åmål.
Önskemål om gång- och cykelväg mellan Åmål och Tösse respektive Fengers-
fors och Fröskog har framförts.
En förbättring av järnvägsförbindelserna såväl norrut som söderut skulle kun-
na förbättra Åmåls läge som pendlingsort till såväl Karlstad som Vänersborg-
Trollhättan. Kommunen ser det därför som angeläget att stambanan förbätt-
ras norrut från Öxnered med mötesspår för att öka kapaciteteten. Likaså är 
det av stor betydelse att ”Vålbergsrakan” kan förverkligas.  
För djuphamnen föreligger inga konkreta behov av utbyggnad men det är 
angeläget att farleden och hamnområdet vidmakthålls och skyddas. En di-
rekt förbindelse mellan järnvägsstationen och djuphamnen med kombitrafik 
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(spårbunden + lastbil) genom befintlig tunnel har diskuterats. Den skulle av-
lasta gatunätet men är beroende av godstrafikens utveckling.. 
Arbetet med förbättring av vattentäkter och avloppsrening i de mindre or-
terna, inklusive skyddsområden för vattentäkterna, bör påskyndas, både av 
miljöskäl och för att skapa förutsättningar för ytterligare bostadsutbyggnad i 
attraktiva strandnära lägen. 
En kommunal va-ledning från Åmål till Tösse och vidare till Ånimskog har 
diskuterats och kan öppna möjligheter för utbyggnad av dessa orter. Ledning-
en är tänkt att dras landvägen längs E45, men något läge är inte bestämt. För 
att underlätta en fortsatt utbyggnad öster om Åmålsviken och Norra Viken 
kan en ny va-anslutning längs banvallen erfordras.
Fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i centralorten planeras. Möjlighet finns 
för anslutning av fler abonnenter, också i villaområden, och planer finns på att 
komplettera verket med ytterligare en flispanna. 
Vindkraftsplanen för Dalsland, antagen 2011-09-28, pekar inte ut några om-
råden i Åmåls kommun som lämpliga för vindkraftsparker (≥ 7 verk). Min-
dre anläggningar och gårdsverk kan prövas. Se närmare i vindkraftsplanen. 
Energimyndighetens revidering av riksintressena för vindkraft 2012 har inte 
medfört några ändringar för Åmål.
Ansökan om etablering av vindkraftverk (6 verk i så kallad box-layout) i 
Kingebol resp Fröskog behandlas f n av miljödomstolen. Verken får en höjd 
av cirka 200 m. 
Någon ny deponi inom kommunen kommer inte att anläggas utan avfall som 
måste deponeras kommer att skickas till extern deponi. Gemensam avfalls-
plan för Säffle och Åmål kommer att tas fram under 2013. Östby skall finnas 
kvar som återvinningscentral.
Bredband: Befintligt kopparbaserat nät behöver byggas ut med fibernät i såväl 
tätbebyggda som glesbebyggda områden. 
Förslag till ”Program för elektronisk kommunikation” är under upprättande 
och avses bli föremål för beslut under 2013. Syftet är att skapa förutsättningar 
för mer och kraftfullare bredband i kommunen. Målet är att skapa ett gemen-
samt fiberbaserat bredbandsnät som binder samman samtliga kommundelar 
och områden/fiberföreningar, vilket avses realiseras i första hand av fiberför-
eningar och bredbandsaktörer i samarbete med kommunen. Ekonomiskt stöd 
kan bli aktuellt i vissa lägen. 
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Turism och friluftsliv
Nuläge
Genom sitt läge och sina naturtillgångar erbjuder Åmåls kommun utomor-
dentligt goda och utvecklingsbara förutsättningar för turism och friluftsliv. 
Goda kommunikationer, rimliga avstånd till storstadsregioner som Oslo och 
Göteborg och ett rikt utbud av anläggningar och aktiviteter är några av fak-
torerna. Genom lagändringarna som ligger till grund för LIS-planen kan yt-
terligare ett antal anläggningar i attraktiva strandnära lägen tillskapas.
Bland de viktigare anläggningarna och tillgångarna bör nämnas:

•	 Åmål: Örnäsområdet med bad, camping och idrottsplats
•	 Åmål: Mörtebols travbana
•	 Åmål: Hanebols friluftsområde
•	 Åmål: gästhamn och marina
•	 Edsleskog: Höghedens sportanläggning
•	 Mo: Forsbacka golfbana
•	 Tösse: skärgård med inomskärs båtled
•	 Ånimskog/Fröskog: Ånimmen och Ärr, biled till Dalslands kanal
•	 Ånimskog: Rotösundsleden (båtled)
•	 Fröskog-Ånimskog: Sörknatten med Pilgrimsleden

Listan kunde göras längre men visar på den potential som finns att utveckla 
vidare. Det handlar såväl om anläggningar som bedrivs kommersiellt och i 
främst riktar sig till betalande besökare utifrån som sådana som i högre grad 
vänder sig till den lokala befolkningen och kanske tillhandahålls kostnads-
fritt. Några redovisas i FÖP för Åmåls tätort och andra finns med i delstudi-
erna i denna plan.
Områden av riksintresse för turism och friluftsliv samt Natura 2000-områ-
den redovisas på sidan 17.

Framtida behov
I översiktsplanearbetet är det kanske främst de större anläggningarna som 
drivs på kommersiell basis som beaktas, eftersom de i allmänhet kräver större 
ytor och har behov av trafikanslutningar och annan infrastruktur. Samtidigt 
kan det vara så att de löper större risk att komma i konflikt med bevarande-
intressen av olika slag.
I tillhörande LIS-plan redovisas några nya projekt och förslag med inriktning 
på turism och friluftsliv som kan bidra till en positiv långsiktig utveckling 
av landsbygden i kommunen. I delstudierna för de mindre i Del 3 redovisas 
också förslag till nya anläggningar för friluftsliv och turism. 
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Natur, naturvård och landskap
Nuläge
De rika och omväxlande naturen med allt från höjderna i Edsleskog och 
Ånimskog, över de långsträckta sjöarna och det öppna jordbrukslandskapet 
till Vänerkusten med sin skärgård hör till kommunens främsta tillgångar, 
både att bevara och som underlag för utveckling. 
Stora delar är skyddade genom att de utpekats som riksintressen, naturre-
servat och/ eller Natura 2000-områden, se karta på sidan 17. Arbete med 
bildande av kommunalt naturreservat vid Lilla Bräcke i Ånimskog pågår.
Regionala intressen i form av nyckelbiotoper, naturvårdsavtal, lövskogar, be-
varandevärda odlingslandskap mm redovisas på vidstående karta ”Naturmil-
jö” samt i LIS-planen.

Framtida behov
Det är rimligt att förvänta sig ett ökat tryck mot attraktiva naturområden, 
särskilt längs Vänerkusten och vid flera av de övriga sjöarna i kommunen, 
både genom besöksnäringarna och önskemål om bosättning i strandnära lä-
gen. 
Utvecklingen av bostäder och arbetsplatser måste balanseras mot behovet av 
att kunna bevara just det som gör platsen eller landskapet attraktivt. I tillhö-
rande LIS-plan behandlas ett antal förslag till utbyggnad inom strandnära 
områden. Innebörden av detta är att i övriga strandområden gäller enbart 
MB:s generella regler och de särskilda skäl till dispens som redovisas i MB 
7:18c, till dess att LIS-planen ses över nästa gång.
I del 3 av denna ÖP anges riktlinjer för hantering av lovpliktiga ärenden i de 
delar av kommunen som inte berörs av detaljplaner, LIS-planer eller andra 
förordnanden. 

Vänern från Rolfskärr stugby.
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Vattenmiljöfrågor
Nuläge
Den långa Vänerkusten och den stora rikedomen i övrigt av sjöar och vatten-
drag präglar landskapet i Åmåls kommun. Förutom att utgöra viktiga miljöer 
för djur- och växtliv är vattnet av stor betydelse för turismen i kommunen. 
Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur 
fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. Vänerns storlek med Norra Europas 
största sötvattensskärgård som hyser över 50 arter av häckande sjö- och våt-
marksfåglar samt ett stort antal skyddsvärda fiskarter och fiskstammar bi-
drar till det höga värdet. Två delområden av Vänern inom Åmåls kommun 
är dessutom klassade som nationellt särskilt värdefulla vatten ur kulturmil-
jösynpunkt.
25-30 sjöar inom kommunen är försurade och kalkas regelbundet. 
Ursprungliga bestånd av flodkräfta förekommer i ett flertal sjöar och vatten-
drag inom kommunen. Åmålsåns fvof (fiskevårdsområdesförening) och Övre 
och Nedre Kalvens fvof  har gått samman och bildat ett skötselområde för 
att gemensamt bevara och att förbättra det bestånd av flodkräfta (Astacus 
astacus) som finns i området.  

Framtida behov
En utveckling av företagande inom turism och friluftsliv inom kommunen 
samt en ökad andel boende vid vatten kan bara ske med stor hänsyn till de 
biologiska och kulturhistoriska värden som finns knutna till sjöar och vat-
tendrag. 
I del 3 anges riktlinjer för hantering av lovpliktiga ärenden i de delar av kom-
munen som inte berörs av detaljplaner, LIS-planer eller andra förordnanden. 

Vänern har norra Europas största sötvattensskärgård.
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Kulturmiljö och kulturmiljövård
Nuläge
De äldsta spåren av mänsklig invandring och verksamhet är från tiden om-
kring 8000 f Kr, när landskapet blev isfritt. I och med uppkomsten av jord-
bruk och boskapsskötsel under yngre stenåldern, 3 000-1 500 fKr, började 
människan påverka landskapets utseende, i första hand i anknytning till sjöar 
och vattendrag. Från denna tid och senare perioder finns rikligt med forn-
lämningar i form av hällkistor, rösen, högar mm.
Tösse-Tydjeområdet är den del av kommunen som tidigast togs i anspråk för 
jordbruk och bosättning och därmed också har den rikaste förekomsten av 
fornlämningar. 
Områden av riksintresse för kulturminnesvården redovisas i text under kapit-
let Riksintressen. Samtliga fornlämningar och fornlämningsområden är skyd-
dade genom Kulturminneslagen (Lagen om kulturminnen mm (1998:950)).
I ”Program för kulturminnesvård, Åmåls kommun”, upprättat 1983, utpekas 
utöver riksintressena följande områden av särskild betydelse:

•	 Näs gård vid Knarrbysjön, välbevarat före detta länsmansboställe, 
vackert beläget.

•	 Fröskogs kyrka; träkyrka från 1728 med takmålningar.
•	 Kristinedal och Viken, herrgård, f d säteri, gårdsbruk och torpställen i 

tilltalande odlingslandskap vid Ärrsjön.
•	 Mo kyrka, träbyggnad från 1881.
•	 Tydjebyn, 2 gravfält med stensättningar och rösen från järnåldern, 

medeltida kyrkogård.

Tydjebyns gravfält.
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•	 Tösse kyrkor; medeltidskyrkan med ursprung från 1300-t och nya kyr-
kan från 1848, prästgård från 1840-t, samt Strömsbergs herrgård med 
mangårdsbyggnad från 1671 och tillhörande park, gravfält med sten-
sättningar från järnåldern.

•	 Västra Vitlanda, Tösse, bruksgård med mangårdsbyggnad från 1782, 
driftsbyggnader och park.

•	 Ånimskogs kyrka, ursprungligen från 1200-t, ombyggd och restaure-
rad på 16- och 1700-talet.

•	 Ressbyn, Ånimskog, fornlämningsområde med ett 25-tal rösen och 
stensättningar från brons- och järnålder.

•	 Knyttkärr- Bjäkebol, fornlämningsområde med rösen och stensätt-
ningar.

Trafikverket har i ”Vägar med kulturmiljövärden i Dalsland” pekat ut några 
kulturhistoriskt värdefulla vägsträckningar:

•	 Väg 2227 Sannerud-Vassviken, Ånimskog (klass 1+)
•	 Väg 2230 Krusebol-Östra Bodane, Ånimskog (1+)
•	 Väg 2255 Hollsten-Edsleskog (1+)
•	 Väg 2231 vid Fröskogs kyrka (1)
•	 Väg 2242 Edsleskog-Byggerud (2).

Dessa vägar har för närvarande inget formellt skydd, men bör beaktas i sam-
band med tillståndsgivning för bebyggelse och andra åtgärder längs vägarna. 
Väghållare är Trafikverket.
Ovan nämnda områden och vägar samt fornlämningsområden redovisas på 
karta ”Kulturmiljö”. För enstaka fornlämningar hänvisas till ekonomiska kar-
tan.

Framtida behov
Riksintresseområdena P4 Tösse-Tydje skärgård och P5 Yttre och Östra Bo-
dane är attraktiva kustområden vid Vänern som helt eller delvis också är av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv, vilket kan innebära intressekonflik-
ter mellan bevarandeintressen och möjligheter att skapa anläggningar för ut-
veckling av turism och friluftsliv.
För de ovan nämnda områdena av särskild betydelse för kulturminnesvår-
den bör programmet från 1983 ses över och aktualiseras och planerings- eller 
skyddsåtgärder i form av områdesbestämmelser eller dylikt övervägas. Sedan 
1983 kan också ytterligare områden ha blivit intressanta att ta med i samman-
hanget. Tidstypisk välbevarad bebyggelse från olika perioder under 1900-ta-
let har på senare tid rönt mer uppmärksamhet.
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Hälsa och säkerhet
Nuläge
Enligt PBL skall vid planläggning beaktas att marken är lämplig för ända-
målet bland annat med hänsyn till” människors hälsa och säkerhet” samt ”ris-
ken för olyckor, översvämning och erosion”. På kartan ”Hälsa och säkerhet” 
sammanfattas de områden och företeelser som kan innebära risker för hälsa 
och säkerhet. 

Buller och vibrationer
Bulleralstrande verksamheter i kommunen är framför allt vägtrafiken på E45 
och väg 164, järnvägstrafiken på Bergslagsbanan och industriverksamhet i 
Åmål och Ånimskog. 
De flesta industrierna är samlade på Nygård och vid Järnvägsområdet i Åmål. 
Problem med bullerstörningar av omgivande bebyggelse har inte påtalats.
Av Naturvårdsverket rekommenderade riktvärden för trafikbuller som vid 
nybyggnad av bostäder inte bör överstigas är:

•	 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
•	 45 dB(A) maxnivå inomhus nattetid
•	 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad
•	 70 dB(A) maxnivå vid uteplats vid bostad.

Flygbuller från flygningar från Såtenäs flygflottilj förekommer inom kom-
munen.
Vid Brevik söder om Åmål finns en gokartbana. Användningen har begrän-
sats på grund av risk för bullerstörningar. I kommunen finns fem skjutbanor 
som drivs av föreningar. De är väl lokaliserade ur störningssynpunkt.
Vibrationer från framför allt järnvägstrafik kan i sällsynta fall medföra stör-
ningar för människor och/eller skador på byggnader. Bergslagsbanan passerar 
Ånimskog, Tösse och centrala Åmål.
Riktlinjer från Trafikverket och Naturvårdsverket anger att vibrationer inte 
bör överskrida 0,4 mm/s (RMS 1-80Hz) vid bostäder och vårdlokaler.

1) Vid de fall kringliggande område ej utgörs 
av angivna områdestyper bör bullervillkoren 

anges på annat sätt, till exempel ljudnivå vid 
stadsplanegräns eller på ett visst avstånd 

från anläggningen. 
2) Värdet för natt behöver inte tillämpas för 

utbildningslokaler. 
3) Avser områden som planlagts för fritidsbe-

byggelse och rörligt friluftsliv.

områdesanvändning 1) Ekvivalent ljudnivå i dBA
Högsta ljud-

nivå i dBA läge 
”FAST”

dag  
kl 07-18

Kväll kl 18-22 
samt söndag 
och helgdag  

kl 07-18

Natt  
kl 22-07

Momentana ljud 
nattetid kl 22-07

arbetslokaler för ej bullrande 
verksamhet 60 55 50 -

Bostäder och rekreationsytor 
i bostäders grannskap samt 
utbildningslokaler och vård-
byggnader

50 45 402) 55

områden för fritidsbebyg-
gelse och rörligt friluftsliv där 
naturupplevelsen är en viktig 
faktor 3)

40 35 35 50

Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dBA.

Mätning av buller
Då ljudtrycksnivåerna varierar anges 
de som ekvivalent ljudnivå över en 
viss tid. maximalnivån anger ljudnivån 
vid en enskild ljudhändelse. För tra-
fikbuller anges i Sverige i regel den 
ekvivalenta ljudnivån över ett dygn, 
kompletterad med uppgifter om 
maximalnivån, främst nattetid. Buller 
från flygtrafik mäts i en dygnsviktad 
ekvivalentnivå som kallas flygbuller-
nivå, FBn.

olika sätt att mäta
Maximal ljudnivå anger högsta ljud-
trycksnivån under en viss tidsperiod. 
mätinstrumentet har tidsupplösning-
arna ”fast” och ”slow”. 
Ekvivalent ljudnivå avser en medel-
ljudnivå under en given tidsperiod. 

Radon
En kommunomfattande radonkartering utfördes 1987 av Västsvenska Berg. 
Områden med hög radonhalt eller risk för hög radonhalt ”eventuella högrisk-
områden”, redovisas översiktligt på kartan ”Hälsa och säkerhet”. Tolkningen 
är mycket grov, och som underlag för eventuella beslut hänvisas till detal-
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områdesanvändning 1) Ekvivalent ljudnivå i dBA
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gelse och rörligt friluftsliv där 
naturupplevelsen är en viktig 
faktor 3)

40 35 35 50

jerad karta som finns på kommunens miljöenhet. Beteckningen ”eventuella 
högriskområden” används för att markera områden där berggrunden utgörs 
av lerskiffer tillhörande Dalslandsgruppen, dels områden där flera högre ra-
dioaktiva anomalier ligger tätt enligt en flygmätning 1969. Dessutom har 
beteckningen använts för att markera jordarter med hög genomtränglighet. 
Redovisning av områden med normalrisk saknas.
För närvarande gäller nedanstående gränsvärden för markradon:

•	 Högriskområden ; >50 KBq/m3 radonhalt i jordluften; radonsäkert ut-
förda byggnader.

•	 Normalriskområden; 10-50 kBq/m3 radonhalt; radonskyddat utfö-
rande.

•	 Lågriskområden; <10 kBq/m3 radonhalt, inga krav på utförande av 
byggnader.

Översyn av klassificeringen pågår och kan komma att medföra ändringar.

Förorenad mark
Register över potentiellt förorenad mark finns hos kommunens miljöenhet 
och hos länsstyrelsen. Det handlar om cirka 150 objekt och platser av olika 
slag: före detta bensinstationer, gammal industrimark, gamla deponier etc. 
Endast en mindre del av objekten är undersökta. Platserna är markerade på 
kartan ”Hälsa och säkerhet” men för närmare information hänvisas till re-
gistret.

Strålning
Genom kommunen passerar högspänningsledningar. Av sekretesskäl kan de 
inte redovisas i denna ÖP.
Längs större kraftledningar (130-400 kV) skall ny bebyggelse lokaliseras med 
beaktande av riskerna för strålning från de magnetfält som omger ledningen.  
Generella föreskrifter om skyddsavstånd saknas, då avståndet är beroende av 
hur belastad ledningen är. Socialstyrelsen rekommenderar att man i bostäder 
inte skall utsättas för starkare fält än 0,4 mikrotesla. Vid till exempel 400 kV 
bör avståndet vara cirka 100 m. Vid lokalisering i närheten av högspännings-
ledning bör Svenska Kraftnät konsulteras, som kan göra en beräkning utifrån 
de lokala förhållandena.
Starkströmsföreskrifterna reglerar avstånd till spänningsförande ledningar ur 
elsäkerhetssynpunkt. Det innebär exempelvis att avstånd mellan ledare 400 
kV och byggnad skall vara ≥ 10 m.
Enligt Trafikverkets underlag är risken för störningar från elektromagnetiska 
fält längs järnvägen försumbar vid avstånd >30 m. 

Risk- och sårbarhetsanalys
Uppdatering av kommunens dokument i frågan pågår. Aktuell version sak-
nas. Exempel på identifierade risker är:

•	 Vägtrafik inkl transporter med farligt gods
•	 Järnvägstrafik inkl transporter med farligt gods
•	 Naturgasledning
•	 Gasolanläggningar
•	 Miljöhanterings- och kemiföretag
•	 Översvämningar
•	 Bensinstationer i tätorten
•	 Höga flöden i Åmålsån.
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Farligt gods
Väg E45 är primär transportled för farligt gods. Väg 164 utgör sekundär 
transportled för farligt gods från cirkulationsplatsen vid E45 och till avfarten 
mot Bodane cirka 1,2 km västerut. Vid nybyggnad eller annan åtgärd inom 
150 m från dessa vägar skall normalt en riksbedömning göras.
På järnvägen transporteras också farligt gods genom och till kommunen. 

Verksamheter med miljöpåverkan
Inom kommunen finns ett antal miljöpåverkande industri- och andra verk-
samheter som kan påverka miljön i form av buller, vibrationer och utsläpp till 
luft och vatten.
De största och mest betydelsefulla av dessa är klassade enligt MB som så 
kallade A- eller B-anläggningar. Dessa anläggningar är: Stena Recycling, 
Spicer Nordiska Kardan och SEM i Åmål samt Moelven Tom Heurlin i 
Ånimskog och kommunens anläggningar: djuphamnen, reningsverket och 
Östby miljöstation. Därtill finns 5 kvartsittäkter i kommunens sydvästra del 
samt en ryolittäkt i Hässelbacka utanför Tösse. Samtliga dessa täkter är B-
anläggningar. Dessa A- och B-anläggningar regleras genom tillstånd från 
mark- och miljödomstolen (A) eller länsstyrelsen (B). 

Översvämning
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har sammanställt en 
handbok för fysisk planering ”Stigande vatten”. I den anges planeringsnivåer 
för bebyggelse kring Vänern. För Åmåls kommun gäller följande 4 zoner 
(höjder i RH 00):

1. Framtida dimensionerande nivå  +47.01
2. Framtida 200-årsnivå  +46.56
3. Framtida 100-årsnivå +46.23
4. Medelvattennivå +44.34

Innebörden av detta är att exempelvis rekreationsområden och utomhus fri-
tidsaktiviteter kan placeras ända ner på nivå 4, fritidshus ner till nivå 3 och 
permanentbostadshus ner till nivå 2. I de två sistnämnda fallen krävs en san-
nolikhetsreducering och konsekvenslindring. 
Va-systemet i Åmåls stad kan beröras av högvatten i Vänern. Vid nivåer över 
+45.67 finns risk för bräddning.

Ras och skred
Risk för ras och skred har utretts längs Åmålsån och redovisas bl a i en rapport 
från 2004. (Åmåls kommun Översiktlig stabilitetskartering. Räddningsver-
ket/Sweco VBB 2004-01-31). Undersökningen gäller Åmålsån från Västra 
Åsen till utloppet, ett stycke av Kasenbergsån och ett område vid Näsvikens 
småbåtshamn. Förhållandena längs berörd del av Åmålsån, längs en begrän-
sad del av Kasenbergsån vid E45 och vid Näsviken bedöms inte uppfylla sta-
bilitetsrekommendationerna. Utpekade områden är mycket begränsade. Se 
närmare i rapporten, som finns på kommunens miljökontor. 

Framtida behov
Genom Karlstads Universitet bedrivs ett fortsatt arbete med att utreda konse-
kvenserna av stigande vattennivåer på grund av klimatförändringar. 
Ovanstående tänkbara störningar och risker beaktas i samband med kom-
mande planering och tillståndsgivning. Se närmare under ”Hälsa och säker-
het” sid 50 i Del 3.
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DEL 3

FramtiDa använDninG av mark  
oCh vatten; reGler oCh  
rekommenDationer
Under denna rubrik, med tillhörande kartor, redovisas förslag till den framtida an-
vändningen av mark och vatten i kommunen med tyngdpunkt på de förändringar 
som föreslås i förhållande till dagens situation. Förslaget skall ligga till grund för 
fortsatt detaljplanering eller annan tillståndsprövning.
Vidare redovisas förslag till de riktlinjer och rekommendationer som skall gälla vid 
prövning av förfrågningar om bygglov, planläggning eller annan tillståndspröv-
ning. Avsnittet omfattar även de regler som tillämpas utifrån gällande lagstiftning 
som Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB), Kulturminneslagen (KML) 
med flera.
Slutligen redovisas enkla delstudier för tätorterna Edsleskog, Fröskog-Fengersfors, 
Ånimskog, Tösse och Mo.

Bostäder
Som framgått ovan finns såväl i Åmål som i Edsleskog, Fengersfors, Fröskog, 
Tösse och Ånimskog ett antal lediga tomter för i första hand enbostadshus. 
Efterfrågan har varit låg, vilket kan bero på den ekonomiska situationen och/
eller den negativa befolkningsutvecklingen, men också på att områdena av 
olika skäl inte upplevs som attraktiva. 
Utöver vad som sägs i gällande FÖP föreslås nu för Åmåls del möjligheter att 
på sikt skapa attraktiva områden i sjönära lägen. I första hand kan detta ske 
genom en utbyggnad söderut från Näsudden och fortsatt utbyggnad på östra 
sidan av Åmålsviken och Norra Viken. Inledande etapper till detta redovisas 
närmare i tillhörande LIS-plan. 
Detaljplanen för Måkeberg i centrala Åmål vann laga kraft 2012. Den om-
fattar totalt cirka 200 lgh i flerbostadshus med planerad byggstart 2013-14. 
Måkeberg innebär en utbyggnad av Åmåls centrum mot vattnet med handel 
och bostäder.
I Edsleskog föreslås ett LIS-område för bostäder norr om bebyggelsen vid 
vägen mot Strand.
För Fengersfors del anvisas en möjlighet till utbyggnad av bostäder nordväst 
om samhället, relativt nära Knarrbysjön. Liknande förslag framfördes i en 
studie 2008. I Fröskog finns möjligheter till strandnära boende på såväl östra 
som västra sidan av Ärrsjön.
Planlagt område för bostäder i Ånimskog är outnyttjat. Delstudien undersö-
ker andra lägen som kan vara mer attraktiva.
I Tössebäcken är detaljplanen för ett område nära Vänern färdigställd (över-
klagad februari 2013). Ytterligare strandnära områden längre söderut kan bli 
aktuella.
I Mo finns en outnyttjad detaljplan för flerbostadshus mitt emot kyrkan. 
Se närmare i kapitel Delstudier, Del 3.
Enligt vård- och omsorgsförvaltningen föreligger ett behov av gruppbostäder 
och trygghetsboenden, som främst skall tillgodoses i befintliga fastigheter i 
tätorten. I Tösse har diskuterats en utbyggnad av seniorbostäder i anslutning 
till Solsätershemmet. 
För fritidsboende redovisas några förslag till områden i strandnära lägen i 
LIS-planen.



   översiktsplan (öp) 2013 | Åmåls kommun   47

DEL 3

Nedanstående rekommendationer avser såväl permanent som fritidsbebyg-
gelse.
Begreppet ”Samlad bebyggelse” har numera i PBL ändrats till ”Samman-
hållen bebyggelse”, men innebörden är likartad: ”bebyggelse på tomter som 
gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.”  
Kommunen har en redovisning av sammanhållen bebyggelse som kontinuer-
ligt ses över.

Rekommendationer
•	 nya hus, enstaka eller i grupp, skall placeras och utformas med stor hänsyn 

till landskapet, terrängen, platsens kulturvärden och befintlig bebyggelse. 
•	 lokalisering av upp till 5 hus kan normalt prövas med stöd av denna öp 

och förhandsbesked. i känsliga lägen kan planprogram och en va-utredning 
alternativt detaljplan krävas som underlag för beslut.

•	 vid mer än 5 hus bör detaljplan upprättas som bland annat belyser påverkan 
på omgivningen, trafikfrågor, vatten- och avloppsförsörjning och i känsliga 
lägen ställer krav på utformning.

•	 Behov av skyddsavstånd mellan nya bostäder och gård med djurhållning eller 
betesmarker skall beaktas. riktlinjerna i ”Bättre plats för arbete” skall utgöra 
vägledning.

•	 all ny sammanhållen bebyggelse skall vara ansluten till gemensam va-an-
läggning. enskilda avloppsanläggningar skall utföras enligt naturvårdsverkets 
allmänna råd nFS 2006:7 och enligt riktlinjer från kommunens bygg- och 
miljönämnd.

Näringsliv och service
Utöver planlagda områden i Nygårdsområdet i Åmål kan ytterligare industri-
mark på sikt tillkomma väster om E45. Järnvägsområdet i Åmål är en resurs 
som i framtiden kan bli tillgänglig också för andra företag.
I Edsleskog redovisas ett förslag till mark för företagsetablering i närheten av 
Åmåls Skicenter. 
Moelven i Ånimskog bedöms ha tillräckligt utrymme för framtiden på nu-
varande fastighet.
I Fengersfors anvisas plats för ytterligare mindre etableringar i anslutning till 
bruket. Fortsatt utveckling av konst- och kulturcentrat Not Quite i brukets 
lokaler skall underlättas. 
De verksamheter som bedöms ha störst utvecklingspotential är sådana med 
anknytning till turism och friluftsliv. Se vidare under rubrik Turism och fri-
luftsliv.  

Rekommendationer
•	 vid nyetablering eller utbyggnad av verksamheter skall riktlinjerna i ”Bättre 

plats för arbete” utgöra vägledning. 
•	 nybyggnader skall placeras och utformas med stor hänsyn till landskapet, 

terrängen och omgivande bebyggelse.
•	 trafikangöring skall utformas så att trafiksäkerheten inte försämras. För ny 

anslutning till allmän väg krävs trafikverkets tillstånd. 
•	 enklare nyetableringar kan ske med planutredning och va-utredning som un-

derlag för prövning. i känsliga lägen (miljö, trafik etc) kan detaljplan krävas.
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Infrastruktur
För E45 genom Åmål föreslås korridor för en ny sträckning av vägen längre 
västerut mellan Östra/Västra Åsen och Kasenberg.  Förslaget finns även re-
dovisat i FÖP för Åmåls tätort, i något annorlunda läge. Korsningen mellan 
E45 och väg 164 kan på sikt bli planskild; i samma läge som befintlig cirkula-
tionsplats. Åtgärder som  kan påverka dessa planer skall undvikas.
Det är angeläget att stambanan genom kommunen kan förbättras och ut-
vecklas, t ex med mötesspår och genom att medge högre hastigheter. Pla-
nerings- eller andra åtgärder i närheten av stambanan skall därför utföras 
med beaktande av risken för störningar från järnvägen i form av buller och 
vibrationer. 
Vidare föreslås en ny gång- och cykelförbindelse över Norra Viken längs den 
befintliga järnvägsbanken, något som tillsammans med va-ledningar i samma 
sträckning kan förbättra möjligheterna till permanent bosättning i attraktiva 
lägen på östra sidan viken. 
Möjligheterna att skapa gång- och cykelförbindelser mellan Åmål och Tösse 
respektive Fengersfors och Fröskog bör studeras.
För Åmåls stad bedöms försörjningen med vatten och avlopp ha fullgod ka-
pacitet och standard under överskådlig tid. Möjligheten att ansluta Tösse och 
på sikt eventuellt även Ånimskog med va-ledningar till Åmål bör utredas 
närmare, liksom va-ledningar över Norra Viken till de nya bostadsgrupperna 
på östra sidan. Tänkbara lägen för ledningar bör läggas ut som reservat.
Föreslagna områden för vindkraft i Fröskog och Kingebol redovisas på mark-
användningskartan. Ansökningarna behandlas för närvarande av miljö-
domstolen.
Utbyggnad av bredband inom kommunen förutsätts kunna genomföras enligt 
upprättat ”Program för elektronisk kommunikation”.

Rekommendationer
•	 vid nybyggnad i närheten av större vägar skall naturvårdsverkets riktlinjer 

för trafikbuller tillämpas.
•	 vid nybyggnad eller annan etablering inom 150 m från primär eller sekundär 

transportled för farligt gods skall (e45, länsväg 164) skall samråd ske med 
räddningstjänsten.

•	 vid etableringar i närheten av stambanan Göteborg-karlstad skall järnvägens 
intressen prioriteras och risker för störningar i form av buller och vibratio-
ner beaktas.

•	 Det är angeläget att såväl  e45 som järnvägen utvecklas genom statliga insat-
ser så att kommunikationerna både  inom och till/från kommunen förbättras.

Turism och friluftsliv
Turism och friluftsliv är en för kommunen viktig näringsgren. Goda möjlig-
heter till friluftsliv är viktigt ur folkhälsosynpunkt och även något som kan 
locka människor att bosätta sig i kommunen.  
Bland annat i samband med förarbetena till denna plan har ett antal förslag 
till nya eller utveckling av befintliga anläggningar för turism och friluftsliv 
förts fram, de flesta i strandnära lägen. 
Lägen för ett antal sådana redovisas i detalj i LIS-planen och översiktligt här:

•	 Utveckling av Örnäs camping och Näsvikenområdet med ytterligare 
stugor, servicefunktioner, båtbryggor och sjöbodar enligt studie fram-
tagen av fritidsförvaltningen.
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 Rekommendationer:
•	 nybyggnader skall placeras och utformas med stor hänsyn till landskapet, 

terrängen och omgivande bebyggelse.
•	 trafikangöring skall utformas så att trafiksäkerheten inte försämras. För ny 

anslutning till allmän väg krävs trafikverkets tillstånd. 
•	 enklare nyetableringar kan ske med planutredning och va-utredning som 

underlag för beslut. i känsliga lägen (miljö, trafik etc) kan detaljplan krävas. 
likaså krävs detaljplan i områden av riksintresse eller regionalt intresse för 
kulturminnesvård, friluftsliv eller naturvård. planen skall belysa hur etablering-
en kan genomföras utan att motstående intressen påverkas negativt.

•	 Stugby vid sydänden av Nedre Kalven, nära Forsbacka, väg 164 och 
Daltrail.

•	 Utveckling av camping och bad vid Furusjön i Ånimskog.
•	 Semesterby med restaurang och gästhamn-marina vid Hytteviken i 

Ånimskog.
•	 Uthyrningsstugor mm i norra delen av Fengersfors vid Knarrbysjön.
•	 Utveckling av lägergården vid Stora Strand vid Ärrsjön.
•	 Stugby vid södra änden av Edslan.
•	 Utveckling av befintlig stugby med fiskecamp mm vid Rolfskärr, Tösse 

skärgård.
Förutom dessa anläggningar finns idag Skicenter vid Högheden, gokartba-
nan vid Brevik, travbanan vid Mörtebol, ridhuset vid Finserud, golfbanan 
vid Forsbacka med flera som redovisas på karta Turism och friluftsliv; alla 
anläggningar vars framtida existens och utveckling måste säkerställas. 

Kulturmiljövård
Förutom riksintressena (sid 16-18) har kommunen i sitt kulturminnesvårds-
program pekat ut ett antal områden som är bevarandevärda ur kulturhistorisk 
synpunkt (sid 37-39).  I samtliga områden är det angeläget att områdets kva-
liteter och karaktär inte påverkas negativt av nybyggnader, vägdragningar el-
ler andra åtgärder. Rekommendationer för områden av riksintresse redovisas 
separat på sid 52.

Rekommendationer:
•	 ny bebyggelse, vägdragning eller andra åtgärder skall lokaliseras och utfor-

mas med största hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.
•	 nybyggnader skall beträffande placering, formspråk, kulör och materialval 

anpassas till traditionell omgivande bebyggelse.
•	 utpekade byggnader och byggnadsmiljöer är särskilt värdefulla och får inte 

förvanskas. De skall vårdas och underhållas. pBl 8:13 och :14 skall tillämpas.
•	 respektavstånd till fornlämningar skall beaktas.
•	 utpekade kulturhistoriskt värdefulla vägsträckningar skall beaktas vid till-

ståndsprövning för bebyggelse och andra åtgärder längs vägarna.
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Övriga områden
För övriga delar av kommunen som inte berörs av förändrad användning av 
mark och vatten enligt ovan, riksintressen eller förslag till LIS-områden en-
ligt tematiskt tillägg gäller nedanstående regler och rekommendationer: 

Rekommendationer – hälsa och säkerhet
•	 inför byggande på mark med radonrisk skall radonhalten undersökas och 

vid behov byggnaden utföras radonskyddad eller radonsäker. om radonhal-
ten inte undersökts, skall byggnaden utföras radonsäkert.

•	 områden med risk för översvämning eller ras eller skred får inte bebyggas
•	 vid åtgärder i eller nära områden med konstaterade markföroreningar skall 

marken undersökas och åtgärder föregås av sanering anpassad till tänkt 
användning. 

•	  vid byggande i närheten av högspänningsledningar skall starkströmsföreskrif-
terna och socialstyrelsens rekommendationer avseende elektromagnetiska 
fält beaktas.

Hälsa och säkerhet
Under kapitel Planeringsförutsättningar och strategier/Hälsa och säkerhet 
redogörs för olika risker och miljöfaktorer som kan påverka hälsa och sä-
kerhet. Rekommendationer beträffande trafikbuller återfinns under rubriken 
Infrastruktur.

Rekommendationer - övriga områden
•	 Strandskydd enligt mB 7 :13-18 gäller.
•	 ny bebyggelse, vägdragning, fastighetsbildning och andra åtgärder skall loka-

liseras och utföras så att brukningsvärd jordbruksmark inte onödigtvis tas i 
anspråk eller att rationellt skogsbruk inte hindras.

•	 ny bebyggelse, vägdragning och andra åtgärder i stora opåverkade natur-
områden medges endast för samhällsviktiga verksamheter.

Riksintressen 
Enligt PBL skall i en ÖP redovisas hur kommunen avser tillgodose riksin-
tressena. Åmåls kommun berörs av en rad riksintressen, som redovisas på sid 
16-18 och karta sid 17. Generellt gäller att områden med skydd enligt MB 
3:6 skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada na-
tur- eller kulturmiljön. När oförenliga riksintressen  sammanfaller, vilket kan 
inträffa väster om Ånimmen och Ärr,  (mineral kontra naturvård och/eller 
friluftsliv) skall ”företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt 
främjar en långsiktig hushållning…” (MB 3:10).
Som framgår av kartorna är det stora delar av kommunen som berörs av riks-
intressen, särskilt avseende friluftsliv, men även naturvård och kulturmiljö-
vård enligt MB3:6 respektive MB 4:2.
Det får inte innebära ett hinder för utvecklingen av dessa delar av kommu-
nen. Områdena är mycket attraktiva för exempelvis lokalisering av boende 
och verksamheter längs Vänern och sjösystemen och har goda förutsättningar 
för kommunikationer nära E45. Ett flertal LIS-områden har också pekats ut 
i dessa områden. 
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Åmåls kommun anser därför att avgränsningen av områdena av riksintres-
se för friluftsliv enligt MB 3:6 och för friluftsliv och turism enligt MB 4:2 
längs Vänerns stränder och längs östra sidan av sjöarna Ånimmen och Ärr 
bör minskas på land till en zon 500 m från stranden enligt vidstående karta. 
Riksintresseområdet längre från stranden, väster om Vänern och öster om 
Ånimmen och Ärr, har inte i samma utsträckning de kvaliteter som utgör 
områdenas kärnvärden. Området närmast stränderna samt väster om Ånim-
men och Ärr är av betydligt större intresse för friluftsliv och turism. Dock 
behöver tillgängligheten till strandområdet, särskilt längs Vänern, förbättras. 
Ursprunglig avgränsning verkar schablonmässigt gjord längs väg 45 och järn-
vägen.
Varje enskilt ärende inom område av riksintresse kräver generellt avvägningar 
mellan exploaterings- och bevarandeintressen. Avvägningen skall göras med 
beaktande av de kärnvärden som redovisas för varje område. 

Riksintressen för friluftsliv enligt MB 3:6 samt turism och rörligt friluftsliv 
enligt MB 4:2
Dessa intresseområden sammanfaller geografiskt till stora delar; dels längs 
hela Vänerstranden, dels omkring Ånimmen och Ärrsjön. Därutöver är ett 
område kring Knarrbysjön och Bräcketjärn av riksintresse för såväl friluftsliv 
som naturvård enligt MB 3:6. Rekommendationerna avser den av kommunen 
föreslagna avgränsningen av områdena. 

Rekommendationer
•	 nybyggnad, vägdragning eller annan anläggning som kan medföra påtag-

lig skada på riksintresset medges ej. Bostads- eller fritidshus, enstaka eller i 
grupp, samt anläggningar för turismens och det rörliga friluftslivets behov kan 
prövas med stöd av planutredning eller detaljplan, som visar att riksintresset 
inte påtagligt skadas och landskapsbilden inte påverkas negativt. 

•	 områdenas kärnvärden (se ovan sid16)får inte påverkas negativt.

Riksintresse för naturvård enligt MB 3:6
Områdena redovisas på sid och sammanfaller delvis med naturreservat, delvis 
med riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 och 4:2. 

Rekommendationer:
•	 nybyggnad, vägdragning eller annan anläggning som kan medföra påtaglig 

skada på riksintresset medges ej. enstaka bostads- eller fritidshus i ome-
delbar anslutning till befintlig bebyggelse, övrig komplettering av befintlig 
bebyggelse samt anläggningar med koppling till naturvård och friluftsliv kan 
medges.  prövning skall ske med stöd av planutredning eller detaljplan, som 
visar att riksintresset inte påtagligt skadas och naturvärden och landskapsbild 
inte påverkas negativt. 

•	 områdenas kärnvärden (se ovan sid16)får inte påverkas negativt.

Riksintresse för yrkesfiske enligt MB 3:5
Riksintresset avser Vänern.

Rekommendationer
•	 nybyggnad eller andra åtgärder som kan medföra påtaglig skada på möjlig-

heterna att bedriva yrkesfiske medges ej.
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Riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3:6
Områdena sammanfaller delvis med riksintressena för naturvård och/eller 
friluftsliv (längs Vänern och i Edsleskog).

Rekommendationer
•	 nybyggnad, vägdragning eller annan anläggning som kan medföra påtag-

lig skada på riksintresset medges ej. Bostads- eller fritidshus, enstaka eller i 
grupp, samt anläggningar för turismens och det rörliga friluftslivets behov kan 
prövas med stöd av planutredning eller detaljplan, som visar att riksintresset 
inte påtagligt skadas.

•	 nybyggnad skall lokaliseras och utformas så att den underordnar sig land-
skapsbilden och anpassas till lokal byggnadstradition.

Riksintresse för värdefulla ämnen och mineral enligt MB 3:7
Avser förekomster av kvartsit  i kommunens sydvästra del. 

Rekommendationer
•	 nybyggnad eller andra åtgärder som kan påverka framtida möjligheter till 

mineralutvinning negativt, medges ej. i områden av riksintresse för friluftsliv 
eller naturvård skall i varje enskilt fall en avvägning ske så att en långsiktig 
hushållning med marken främjas på lämpligaste sätt. vattenkvaliteten i sjöar 
eller grundvatten får inte påverkas negativt. 

Riksintresse för kommunikationer enligt MB 3:8
Avser väg E45 och järnvägen Göteborg-Karlstad.

Rekommendationer
•	 etableringar eller andra åtgärder i anslutning till e45 eller järnvägen Göte-

borg-karlstad får inte negativt påverka trafiksäkerheten eller vägens /järn-
vägens funktion. risk för störningar i form av buller eller vibrationer skall 
beaktas. risk för olyckor vid transporter med farligt gods skall beaktas.

Riksintressen för totalförsvaret enligt MB 3:9
Avser ett område längs Vänerkusten som utgör s k ”stoppområde”, ett om-
råde där inga höga objekt får uppföras med anledning av Såtenäs flygflottiljs 
intresse av hinderfrihet i anslutning till flygbasen. Kartunderlag finns hos 
kommunen.

Rekommendationer:
•	 inom stoppområdet får inga höga objekt uppföras som kan påverka hinder-

friheten för Såtenäs flygflottilj.
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DelStuDier 
I likhet med gällande ÖP från 1990 innehåller denna ÖP kortfattade delstu-
dier av samhällena Edsleskog, Fengersfors, Fröskog, Mo, Tösse och Ånim-
skog. Dessa delstudier och berörda avsnitt av LIS-planen bedöms vara till-
räckliga för att ligga till grund för kommande beslut i lovärenden och frågor 
om framtida användning av mark och vatten.
I de flesta av orterna finns planlagda, byggklara tomter som är lediga. Det kan 
dels bero på bristande efterfrågan men också på att läget upplevs som mindre 
attraktivt. 

Åmål
Vidstående karta skall ses som en komplettering till gällande FÖP från 2006 
och visar några av de förslag och tankar som finns utöver vad som redovisas i 
FÖP:en. Förslagen återfinns i texten om bostäder, näringsliv etc på sid 46-48.
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  25 Edsleskog, Bergslagsbild AB 

 

Edsleskog
Förutsättningar
Edsleskogs samhälle i kommunens nordvästra del om-
fattas för närvarande av en detaljplan från 1976. Den 
avser bland annat bostadsområdet norr om väg 164 
med totalt 39 tomter, varav 2013 14 st är obebyggda, 
framför allt de längst från sjön.
Gällande ÖP från 1990 innehåller en ideskiss med 
bland annat fortsatt utbyggnad av bostäder norrut. Ett 
Leader-projekt från 2009 tittade bland annat på ut-
veckling av turism i anslutning till värdshuset.
Edsleskog ligger inom områden av riksintresse för fri-
luftslivet och naturvården enligt MB 3:6. Väg 164 är av 
riksintresse för kommunikationer. Öster om samhäl-
let ligger naturreservatet Bräcke ängar. Strandskydd  
200 meter gäller utanför detaljplanelagt område.

Nuläget
Invånarantalet i samhället uppgår 2013 till 120. Så 
gott som samtliga bor i enfamiljshus eller liknande. 
ÅKAB har 4 lägenheter i Edsleskog.
Serviceinrättningar omfattar skola (friskola i C-form 
årskurs 1-6), värdshuset, kyrkan och bygdegården. 

Kommunalt vatten och avlopp finns med vattentäkt i 
form av borrad brunn och vattenverk. För närvarande 
sker provisorisk rening av avloppet då verket brann 
2011 men kommer att ersättas av nytt på samma plats.
Vid Källerud finns en fotbollsplan. Söder om samhäl-
let ligger Åmåls Ski Center med lift och skidbackar 
vid Högheden. Vandringsleden ”Pilgrimsleden” pas-
serar genom Edsleskog.

Framtiden
I bostadsområdet norr om väg 164 finns 2013 fortfa-
rande 14 outnyttjade tomter kvar i kommunens ägo, 
vilket torde bero på läget i öster långt från sjön. ÖP 
och LIS-planen föreslår därför ett nytt område norrut 
på skogsmark längs Edslan, med utrymme för 10-12 
tomter för enfamiljshus i sluttningen mot sjön. 
Vidare föreslås en möjlighet att bygga stugor för ut-
hyrning vid Björkhem, söder om vägen, i ett läge med 
utsikt över sjön. 
Planen tillgodoser även ett önskemål om mark för 
småindustri vid foten av skidbacken. Platsen har tidi-
gare använts som timmerupplag och parkering. 
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Fengersfors
Förutsättningar
Större delen av Fengersfors omfattas av en byggnads-
plan från 1955 och i övrigt av detaljplaner av varie-
rande ålder. Planen från 1955 upprättades med tanke 
på industrins expansionsbehov och är nu föråldrad. 
I gällande planer finns 7-8 lediga tomter för enfamiljs-
hus i samhällets södra del.
Ideskissen i ÖP 1990 föreslår bland annat utbyggnad 
av bostäder mot söder och nordväst och på del av den 
gamla planen. 2008 genomfördes ett projekt ”Från 
brukssamhälle till framtidsby” med en vision om or-
tens framtida utveckling.
Själva tätorten berörs inte av några riksintressen. I norr 
och öster finns inventerad lövskog. Knarrbysjön och 
Knarrbybäcken är fiskevårdsområden. Strandskydd 
200 meter gäller utanför detaljplanelagt område.

Nuläge
För närvarande bor 356 personer i Fengersfors. Flerta-
let bor i egna enfamiljshus. ÅKAB har 39 lägenheter. 
Servicen omfattar lanthandel, skola årskurs 1-6 och 
bygdegård. Vidare finns en idrottsplats med två boll-
planer och en badplats vid Knarrbysjön med camping-
möjlighet. 
Bruket har bytt namn till ”Not Quite” och är ett livligt 
centrum för konst och konsthantverk. Här finns även 

restaurang och café sommartid. I de gamla industri-
byggnaderna finns gott om tomma lokaler. 
Råvatten tas ur Knarrbysjön och bereds i vattenver-
ket. Reningsverket söder om bebyggelsen i form av två 
biodammar har relativt låg standard och miljökontoret 
har ålagt kommunen att förbättra reningen med ke-
miskt steg. 

Framtiden
I LIS-planen visas på en möjlighet till utbyggnad av 
bostäder åt nordväst i sjönära läge.
Genom planändring kan ett större centralt område 
ges annan användning. Visionen från 2008 anger här 
bostäder, äldreboende och förskola. Under planarbetet 
har också lägenheter för äldre, gästboende och en ny 
förskola efterlysts. Förutsättningarna för en planänd-
ring och intresset för en exploatering bör utredas. 
Behov av en separat gång- och cykelväg mellan 
Fengersfors och Fröskog har påtalats av boende i or-
terna.
En del av campingplatsen vid sjön föreslås tas i an-
språk för campingstugor och uppställningsplatser för 
husbilar. Redovisas också som LIS-område.
Vid ”Not Quite” finns utrymme för expansion med 
ytterligare verksamheter med anknytning till de be-
fintliga. 
Kravet på avloppsreningen innebär sannolikt ett nytt 
reningsverk på samma plats.
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Fröskog
Förutsättningar
Fröskogs centrala delar omfattas av några äldre de-
taljplaner för bostadsändamål; den äldsta en avstyck-
ningsplan från 1930-talet. Här finns för närvarande 
7 avstyckade, lediga tomter. Därtill medger planerna 
att ytterligare ett 30-tal tomter kan avstyckas. Utanför 
detaljplan finns ytterligare 3 tomter.
Delar av planområdet för bostäder mellan vägarna 
2236 och 2231utgör inventerad lövskog.
ÖP 1990 föreslår en utbyggnadsmöjlighet för bostäder 
åt sydväst.
Fröskog berörs av riksintressen för friluftsliv enligt 
MB 3:6 samt turism och friluftsliv enligt MB 4:2. Vi-
dare ingår Fröskog i ett regionalt bevarandevärt od-
lingslandskap. Delar av området är inventerad lövskog 
eller sumpskog. Sjön Ärr är fiskevårdsområde. Se vi-
dare kartan för område 14 i LIS-planen. 

sid 6 

  23 Fröskog, Bergslagsbild AB 

 

Bild 23 – 28  
till lis-planen 

Nuläge
I Fröskog bor för närvarande 71 personer, samtliga i 
enfamiljshus. Servicefunktioner saknas. Avståndet till 
Fengersfors är 2 km.
Fröskog och Kristinedal är anslutna till vatten- och 
reningsverk i Fengersfors.

Framtiden
LIS-planen föreslår en möjlighet till komplettering 
med enstaka hus åt sydväst, på ängsmark vid Hensbyn 
med utsikt över sjön. Vidare redovisas ett förslag till 
utbyggnad av gästhamnen vid Knarrbyåns mynning, 
kompletterad med gästboende. På östra sidan av sjön 
redovisas ytterligare LIS-områden för såväl bostäder 
som uthyrningsstugor.
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Tösse med Tössebäcken
Förutsättningar
För Tösse och Tössebäcken gäller ett antal detaljpla-
ner av olika ålder. Den senaste, för ett område i norra 
delen av Tössebäcken, antogs 2012 men är överklagad.
Gällande planer innehåller totalt 18 avstyckade, obe-
byggda tomter för bostäder. Den överklagade planen 
vid Tössebäcken omfattar 23 tomter. 
I ÖP 1990 föreslås bland annat en utbyggnad av bostä-
der sydost om skolan, som delvis genomförts, och en 
utökning av fritidsbebyggelsen vid Tössebäcken mot 
nordväst, vilket inte förverkligats.
Tösse ingår i områden av riksintresse för friluftsliv en-
ligt MB 3:6 och turism och friluftsliv enligt MB 4:2. 
Del av Tössebäcken berörs av riksintresse för kultur-
miljövård enligt MB 3:6. Vänern är av riksintresse för 
yrkesfisket enligt MB 3:5.
Ytterligare riksintressen är E45 och järnvägen; kom-
munikationer enligt MB 3:8. Strandskydd 300 meter 
gäller utanför detaljplanelagt område. 
Delar av samhället berörs av eventuellt högriskområde 
för radon; se karta ”Hälsa och säkerhet”.

 

 27 Tösse 

 

Nuläge
Tösse har 303 invånare; det övervägande flertalet bo-
ende i enfamiljshus. Bebyggelsen vid Tössebäcken be-
står av såväl permanentbostäder som fritidshus. 
Lokala servicefunktioner består av skolan,(årskurs 
1-6), vårdhemmet Solsätershemmet, café och bygde-
gård. Butik och bensinstation finns vid E45 cirka 1 
km västerut. 
Vid skolan finns en fotbollsplan och söder om bebyg-
gelsen ett elljusspår.
Mellan Tösse och Tössebäcken är vattentäkt och re-
ningsverk belägna. Råvattnet kommer från två grund-
vattenbrunnar. Problem med kvaliteten har förekom-
mit. Reningsverket har problem med inläckage, vilket 
har undersökts och skall åtgärdas våren 2013.

Framtiden
En utbyggnad söderut av Solsätershemmet med servi-
celägenheter har diskuterats.
Öster om järnvägen finns planlagd mark för småindu-
strier och liknande verksamhet. Före detta järnvägs-
området söder om stationen är också en resurs för an-
nat ändamål.
LIS-planen pekar på en möjlighet till ytterligare bo-
stadsbebyggelse vid Vänern söder om Tössebäcken, 
vilken skulle kunna anslutas till kommunalt va. Vid 
Tybyudden ytterligare 6 km söderut föreslås komplet-
tering med enstaka hus kunna ske i strandnära läge.
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Ånimskog
Förutsättningar
För Ånimskogs centrala delar gäller tre detaljplaner 
från 1963 - 1996 som omfattar större delen av indu-
striområdet och bostadsbebyggelsen väster om E45. 
Planen från 1993 innehåller 12 lediga, avstyckade 
tomter i ortens norra och sydvästra del. Utanför plan 
finns ytterligare 3 tomter.
ÖP 1990 föreslår fortsatt utbyggnad av bostäder väs-
terut.
Orten ingår i områden av riksintresse för friluftslivet 
enligt MB 3:6 och turism och friluftsliv enligt MB 
4:2. E45 är av riksintresse för kommunikationer enligt 
MB 3:8 och primär transportled för farligt gods. Järn-
vägen är också av riksintresse för kommunikationer.
Strandskydd intill 200 meter från Furusjön gäller.
Bildande av naturreservat vid och nordöst om Furu-
sjön camping pågår.

Nuläge
I ortens centrala delar bor 55 personer i enfamiljshus 
och ÅKAB:s 14 radhuslägenheter.
Servicefunktionerna utgörs av närbutik med servering 
och bygdegården. 
Vid Furusjön cirka 1,5 km norrut finns campingplats 
med servering (sommartid), badplats och fotbollsplan.
 

 28 Ånimskog 

 

Moelven Tom Heurlin AB är ortens större arbetsplats 
med 15-20 anställda. Produktionen består av bearbe-
tade trävaror.
En mindre del av samhället försörjs med vatten från 
en grundvattenbrunn väster om E45, från vilken vatt-
net leds till tornet öster om vägen. Brunnens läge intill 
jordbruksmark är mindre lämpligt. Avloppsvatten leds 
till två biodammar, där vattnet efter sedimentering 
leds ut i recipient. 

Framtiden
Uttalade behov av ytterligare mark för bostäder eller 
verksamheter föreligger inte. Moelven Tom Heurlin 
AB bedöms ha tillräckligt utrymme för framtida be-
hov på nuvarande fastighet.
Vid Furusjöns camping föreslås ett par mindre LIS-
områden för uthyrningsstugor.
Sökande efter ny vattentäkt skall starta 2013. Avlopps-
reningen bör kompletteras med någon form av kemisk 
rening så att 90% reningsgrad uppnås. 
Alternativa källor för råvatten undersöks och verket 
skall kompletteras med filter. Inläckage i avloppsled-
ningar skall åtgärdas 2012. Befintlig och planerad be-
byggelse i Tössebäcken skall anslutas till reningsverket 
i tre etapper med början norrifrån. 
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Mo
Förutsättningar
Vid korsningen av väg 2257 och vägen mot Forsbacka 
finns ett detaljplanelagt område som omfattar före 
detta skolan, bygdegården, fotbollsplanen och en out-
nyttjad möjlighet att bygga flerbostadshus.
Skissen i ÖP 90 föreslår utbyggnad av bostäder i det 
område som är detaljplanelagt. Någon utbyggnad har 
inte skett i avsaknad av behov och intressenter.
Redovisad del av Mo berörs inte av några riksintres-
sen.
Bebyggelsen består av kyrkan, bygdegården och en-
familjshus och gårdar, delvis i form av sammanhållen 
eller samlad bebyggelse (se kapitel Framtida använd-
ning av mark och vatten; regler och rekommendatio-
ner/Bostäder).
Turistattraktioner väster om Mo är Forsbacka golfba-
na och Daltrail med dressintrafik på den gamla järn-
vägen mellan Åmål och Årjäng.
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Området kring vägkorsningen utpekas i kommunens 
radonkarta som eventuellt högriskområde för radon.
Kommunalt vatten och avlopp saknas.

Nuläge
Mo socken hade vid årsskiftet cirka 300 invånare. 
Flertalet arbetar i Åmål eller i det lokala jord- och 
skogsbruket.
Förutom kyrkan och bygdegården finns inga egentliga 
servicefunktioner i Mo. 

Framtiden
Avsaknaden av intressenter och uttalade behov inne-
bär att det för närvarande inte finns förutsättningar att 
bygga bostäder enligt gällande detaljplan.
Tillkommande bebyggelse förväntas främst ske i form 
av enstaka bostadshus på olika ställen i socknen. De 
allmänna rekommendationerna på sid 46 ff.
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riktlinJer För hanterinG av ByGGlov ut-
anFör planlaGt omrÅDe
Hittills tillämpade riktlinjer har benämnts ”Landsbygdsbestämmelser i Åmål”. Änd-
ringar av PBL efter 2000 gör att riktlinjerna måste formuleras om. I lagtexten återfinns 
föreskrifterna i PBL 9:6 och 9:7. De avser en- och tvåbostadshus och gäller för områden 
utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Nedan redovisas kommunens tolkning av 
föreskrifterna. 
Kommunen har vidare möjlighet att begränsa eller utöka bygglovplikten genom planbe-
stämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Samlad bebyggelse
Ett äldre begrepp som infördes i PBL 1987. Det definieras som bebyggelsegrupper om 
10-20 hus utanför detaljplan där bebyggda tomter gränsar till varandra eller åtskiljs av 
väg eller mindre park/naturområden. Åmåls kommun har 1988 definierat ett 15-tal 
områden som ”samlad bebyggelse”, varav 2 sedan dess blivit detaljplanelagda. En sam-
manställning i text och på karta finns på kommunens miljö- och byggkontor.
Enligt kommunens tolkning gäller nedanstående lättnader inte inom områden med 
samlad bebyggelse.

Sammanhållen bebyggelse
Med sammanhållen bebyggelse menas bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark (PBL 1:4). Kommunen har inte gjort 
någon avgränsning av de områden som betraktas som sammanhållen bebyggelse, utan 
frågan får avgöras från fall till fall. 

Mindre tillbyggnad
Mindre tillbyggnad får utföras utan krav på bygglov om dess byggnadsarea (”fotav-
tryck”) utgör max 30 m2, dock max 50 % av befintlig byggnads byggnadsarea. Avstån-
det till gränsen skall uppgå till minst 4,5 m; i annat fall krävs berörd grannes medgi-
vande. Sådan tillbyggnad får bara utföras en gång per byggnad.  

Komplementbyggnad
Komplementbyggnad i form av uthus, förråd, gäststuga, garage och liknande fristående 
byggnader som placeras i närheten av huvudbyggnaden får uppföras utan krav på bygglov 
om dess byggnadsarea är max 50 m2. Den får dock aldrig vara större än huvudbyggna-
den. Sådan komplementbyggnad får uppföras en gång per fastighet. Om det finns flera 
komplementbyggnader, bör sammanlagda ytan inte överstiga huvudbyggnaden. 

Tillbyggnad av komplementbyggnad
Tillbyggnad av komplementbyggnad upp till en total byggnadsarea om 50 m2 får utföras 
utan bygglov.

Avstånd till gräns
Avståndet till gränsen skall vara minst 4,5 m; i annat fall krävs berörd grannes med-
givande. Inom sammanhållen bebyggelse krävs medgivande från berörda grannar för 
att ovanstående åtgärder skall få vidtas utan bygglov, om det behövs med hänsyn till 
omfattningen av byggnader i bebyggelsen. 

Övrigt
Strandskydd: dispens krävs inte för tillbyggnad eller för komplementbyggnad på beslu-
tad tomtplats som placeras bakom huvudbyggnaden. Regeln för komplementbyggnad är 
ett undantag som gäller t o m 2014; därefter beslutar länsstyrelsen om nytt undantag.
Avlopp: Nytt eller ändring av avlopp kräver anmälan till miljöavdelningen.
Allmän väg: Tillstånd av Trafikverket krävs för placering närmare allmän väg än 12 m 
(vid E45 30 m). 
I övrigt hänvisas till PBL 9:6 och 9:7. Tidig kontakt med PIN-enhetens bygglovsavdel-
ning eller bygg- och miljönämnden rekommenderas
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GenomFöranDe
För att genomföra de åtgärder som föreslås i denna ÖP krävs i allmänhet 
följdåtgärder i form av efterföljande planer och beslut av olika slag. Nedan 
redovisas dessa följdåtgärder och vem/vilka som svarar för att åtgärden vidtas.

oMRÅdE ÅTGäRd UTFÖRS AV

Bostäder vid en kommande översyn av Föp för Åmåls tätort studera 
förutsättningarna för framtida utbyggnad öster om Åmålsvi-
ken-norra viken samt söderut från höganäs.

Åmåls kommun

Näringsliv utreda möjligheterna till ytterligare industrimark på nygårds-
området i läget för borttagen kraftledningsgata. 
utreda behov av och möjligheter till ytterligare mark för 
industri och verksamheter vid nygård väster om e45.
undersöka möjligheterna till ytterligare etableringar inom 
järnvägsområdet  i Åmål.

Åmåls kommun; det sistnämnda i samråd 
med trafikverket.

Infrastruktur
va

utreda möjlig sträckning för va-ledningar från Åmål till tösse 
och ev Ånimskog samt över järnvägsbanken till östra sidan av 
norra viken/Åmålsviken.

Åmåls kommun.

e45 upprättande av vägplaner för e45, mötesfri väg sträckan 
Åmål-Ånimskog och för omläggning väster om Åmåls stad, 
inklusive planskild korsning med väg 164.

trafikverket i samråd med Åmåls kommun.

Allmänna vägar upprustning av det mindre allmänna vägnätet genom bärig-
hetshöjande åtgärder, tjälsäkring och ny ytbeläggning.

trafikverket i samråd med Åmåls kommun.

Kulturmiljövård översyn och uppdatering av kulturmiljövårdsprogram. Åmåls kommun.

Hälsa och säkerhet uppdatering av risk- och sårbarhetsanalysen. räddningstjänsten.

LIS-områden i förekommande fall upprätta detaljplan med tillhörande 
utredningar.

intressent/exploatör i samråd med Åmåls 
kommun.

Fengersfors utreda förutsättningarna för ny detaljplan som ersättning 
för 1955 års byggnadsplan för att möjliggöra utveckling av 
boende, camping, not Quite mm.

Åmåls kommun tillsammans med berörda 
sakägare.
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vaD Blir konSekvenSerna  

För milJön? 
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inleDninG
Miljöbedömningens syfte och krav på innehåll
Miljöbedömningar av planer eller program görs för att på ett tidigt stadium 
i planprocessen integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. Genomförandet regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken.
Miljöbedömningen är en process som identifierar och värderar miljöaspekter 
på planen genom bland annat samråd med allmänhet, organisationer, myn-
digheter och andra intressenter. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) utgör 
den dokumenterande delen av miljöbedömningsprocessen. I MKB beskrivs 
och bedöms konsekvenserna av planens genomförande. Fokus ligger på de 
delar av planförslaget som bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Miljökonsekvensbeskrivningen ingår i översiktsplanen som en bilaga till 
planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att antas av kom-
munen utan fungerar som beslutsunderlag vid antagande av planen.
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utGÅnGSpunkter oCh metoD
Miljöbedömningens avgränsning
Avgränsning i sak
Identifiering av översiktsplanens strategier och riktlinjer
De mål och riktlinjer som är formulerade i översiktsplanen skall utgöra ut-
gångspunkt i all planering av den fysiska miljön. Riktlinjerna, som i vissa fall 
är övergripande och i andra fall är knutna till geografiskt avgränsade områ-
den, är utformade för att bidra till att de uppsatta målen uppnås. Mål och 
strategier för översiktsplanen redovisas på s. 8 i planhandlingen. Riktlinjerna 
redovisas dels på plankartan dels i planens textdelar. 
Kortfattat bedömdes riktlinjer för nedanstående områden vara av sådan ka-
raktär att de kan medföra betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbe-
skrivningens fokus kommer därför ligga på att beskriva konsekvenserna av 
dessa.

•	 Nya bebyggelseområden inkl. LIS-områden
•	 Ny industribebyggelse av betydelse
•	 Ny och befintlig infrastruktur av betydelse 
•	 Vatten och avlopp

Under samråd med Länsstyrelsen fanns även förslag om att översiktsplanen 
skulle redovisa läget för en ny avfallsdeponi. Arbetet med en avfallsplan pågår 
för närvarande i samarbete med Säffle kommun och antas under 2013. En ny 
avfallsdeponi är i dagsläget inte aktuell.

Identifiering av miljöaspekter som påverkas 
En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den bety-
dande miljöpåverkan som kan antas uppkomma avseende: biologisk mångfald, 
befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfak-
torer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar 
och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspek-
ter. 
Avgränsningen av de miljöaspekter som bedöms viktiga att belysa i konse-
kvensbeskrivningen har utgått från översiktsplanens syfte och riktlinjer, mil-
jöbalkens och plan- och bygglagens lagkrav samt länsstyrelsens synpunkter 
efter samråd den 14 juni 2012. Efter samrådsmötet avgränsades översiktspla-
nens huvudsakliga miljöpåverkan till att vara inom följande huvudområden:

•	 Naturmiljö
•	 Kulturmiljö 
•	 Vattenmiljö
•	 Hälsa 
•	 Klimat 
•	 Hushållning med naturresurser

Avgränsning i tid

Miljöbedömningens avgränsning i tid sträcker sig till 2025 som även är tids-
horisonten för översiktsplanen.

Avgränsning i rum
Den rumsliga avgränsningen utgörs i huvudsak av kommunens administra-
tiva gränser. Där översiktsplanens förslag får miljökonsekvenser utanför dessa 
gränser kommer konsekvenserna att beskrivas där de uppstår. Avgränsningen 
kan då behöva följa naturgivna gränser och innefatta även grannkommuner 
och påverkan i ett regionalt perspektiv.



74   översiktsplan (öp) 2013 | Åmåls kommun

DEL 4

Metod för genomförande av miljöbedömningen
Planens betydande miljöpåverkan för respektive miljöaspekter beskrivs nedan 
och värderas gentemot vedertagna bedömningsgrunder. Vid värderingen har 
underlagsmaterial samt erfarenhetsbaserade bedömningar använts. 
Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för bedömningen av miljöpåverkan 
av planens syfte, generella och områdesspecifika riktlinjer på de områden som 
var identifierade efter bland annat samråd med länsstyrelsen. 
Konsekvenserna av planens riktlinjer kommer att bedömas och redovisas i 
text. I miljökonsekvensbeskrivningen används begreppen påverkan, effekt, 
konsekvens och åtgärd.

•	 Påverkan är det fysiska intrång som planens riktlinjer medför. 
•	 Effekt är den förändring i miljön som påverkan medför, exempelvis för-

lust av ett skogsområde, buller eller föroreningar i luften. 
•	 Konsekvensen är en värdering av de effekter som uppkommerför all-

männa och enskilda intressen, människors hälsa eller biologisk mång-
fald. 

•	 Åtgärder vidtas för att undvika eller för att minimera negativa konse-
kvenser. 

I denna miljökonsekvensbeskrivning har miljökonsekvenser bedömts enligt 
följande fyragradiga skala: 

•	 positiva
•	 inga eller försumbara konsekvenser
•	 små negativa
•	 stora negativa konsekvenser. 

Utredningsalternativ 
Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och 
geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Med rimliga alter-
nativ menas olika alternativa sätt att uppnå målen med planen eller program-
met.
Åmåls kommun har en negativ befolkningsutveckling varför markanspråken 
är små och en stor del av utvecklingen kan ske inom redan befintliga planer 
och program. Vid samråd med Länsstyrelsens diskuterades möjligheten att 
utöver nollalternativet beskriva ytterligare ett jämförelsealternativ som skul-
le utgå från det då pågående visionsarbetet för kommunen. Visionsarbetet 
mynnade dock inte i något alternativt scenario för befolkningsutveckling el-
ler markanvändning och har därför inte bedömts möjligt att använda för att 
skapa ett rimligt jämförelsealternativ.
De alternativ som beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen är därför nollal-
ternativet och planförslaget.

Alternativ genomförande
I alternativ genomförande bedöms en utveckling vid ett fullständigt genom-
förande av förslagen i översiktsplanen. Dessa beskrivs utförligt i planbeskriv-
ning och plankarta.

Nollalternativet
I miljöbalkens 6 kap. definieras nollalternativet för planer eller program som 
”en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om 
planen, programmet eller ändringen inte genomförs”. Nedan beskrivs vilken 
utveckling som har bedömts kunna ingå i nollalternativet.
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Nollalternativet innebär att kommunen inte genomför övergripande markpla-
nering under planperioden. Nuvarande översiktsplan från 1991 fortsätter då 
att gälla som planeringsunderlag tillsammans med de fördjupade översikts-
planer som finns framtagna. Detta innebär att kommunens utveckling saknar 
inriktning och blir mer slumpartad. Det blir svårare att främja en hållbar 
utveckling och exploateringen kan bli mer okontrollerad. En framtida plane-
ring utan en uppdaterad ÖP kan även bli mer kostsam och tidskrävande för 
kommunen.
I nollalternativet förutsätts befolkningsmängden minska enligt gällande be-
folkningsprognos som anger att kommunen tappar 742 invånare 2011-2021 
på grund av utflyttning och låga födelsetal. Det minskade invånarantalet kan 
ge upphov till att servicefunktioner på mindre orter måste läggas ner och att 
invånarna blir hänvisade till mer centralt belägna servicecentra längre från 
bostadsorten.
Givna förutsättningar för såväl nollalternativet som för en utveckling enligt 
den nya översiktsplanen är bland annat den pågående klimatförändringen. 
Vissa samhällsbeslut som påverkar miljöns utveckling gäller också oberoende 
av planens tillkomst. Dit hör exempelvis de åtgärdsprogram för luft- och vat-
tenkvalitet som är fastställda. Ytterligare sådana program eller andra ingri-
pande samhällsbeslut kan tillkomma under planperioden.
Utvecklingen i Åmåls tätort blir i stora delar samma med eller utan en ny 
översiktsplan. Utvecklingen för Åmåls centrum och Åmåls tätort beskrivs i 
gällande FÖP från 2003 och denna ÖP föreslår inga stora förändringar vad 
gäller markanvändningen där. Även i övriga tätorter och byar, Edsleskog, 
Tösse, Ånimskog, Fengersfors, Mo och Fröskog finns utrymme i redan plan-
lagd mark för utvecklingen och skillnaden mellan nollalternativet och en ny 
översiktsplan är liten.
I nollalternativet kommer andelen strand som är bebyggelsepåverkad i stort 
sett bestå på nuvarande nivå. Statistik från 2004 visar att av kommunens 
stränder var totalt 82 km, eller 11 %, bebyggelsepåverkade; varav längs Vä-
nern 27 km eller 21%. Viss bebyggelse kan tillkomma även i nollalternativet 
inom ramen för den vanliga dispensprövningen.
E45 förbi Åmål föreslås få en ny sträckning väster om Åmål mellan Östra/ 
Västra Åsen och Kasenberg. Detta arbete är en del av nollalternativet men in-
går även i översiktsplanen. Miljökonsekvenserna av vägen kommer att utredas 
mer i detalj inom Trafikverkets planeringsprocess. 
Arbete pågår med skyddsområden för vattentäkter och är oberoende av en ny 
översiktsplan. Vid Lilla Bräcke i Ånimskog pågår bildandet av ett kommunalt 
naturreservat. En gemensam avfallsplan för Säffle och Åmål kommer att tas 
fram under 2013. Östby ska finnas kvar som återvinningscentral.

Bedömningsgrunder och indikatorer för miljöpåverkan
I detta avsnitt redogörs för de bedömningsgrunder och indikatorer som an-
vänts för att konsekvensbedöma översiktsplanens förslag. Bedömningsgrun-
derna och indikatorerna utgörs av nationella, regionala och kommunala mål 
och riktlinjer.

Miljömål
Det övergripande målet, det sk generationsmålet, för den nationella miljöpo-
litiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora mil-
jöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser.
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen 
ska nås inom en generation. Miljöpolitiken ska fokusera på att:
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•	 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och 
deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.

•	 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främ-
jas och nyttjas hållbart. 

•	 Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt 
som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

•	 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga 
ämnen. 

•	 En god hushållning sker med naturresurserna. 
•	 Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv 

med minimal påverkan på miljön. 
•	 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt.
Dessutom har riksdagen antagit 16 miljömål/miljökvalitetsmål som beskriver 
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som 
är ekologiskt hållbara på lång sikt. 
De nationella miljömålen är regionaliserade av Länsstyrelsen i samverkan 
med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer. De 
regionala miljömålen ska vara utgångspunkt för miljöarbetet på regional och 
lokal nivå. I Västra Götaland har 15 av de 16 miljömålen anpassats till regio-
nens förutsättningar. Miljömålet om fjäll är inte aktuellt för Västra Götaland. 
I januari 2008 fastställdes nya regionala miljömål för Västra Götaland. Åmåls 
kommun har inte antagit några lokala miljömål.
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en beskriv-
ning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i pla-
nen. De sexton miljökvalitetsmålen presenteras nedan. 

•	 Begränsad klimatpåverkan
•	 Frisk luft
•	 Bara naturlig försurning
•	 Giftfri miljö
•	 Skyddande ozonskikt
•	 Säker strålmiljö
•	 Ingen övergödning
•	 Levande sjöar och vattendrag
•	 Grundvatten av god kvalitet
•	 Hav i balans samt levande  

kust och skärgård
•	 Myllrande våtmarker
•	 Levande skogar
•	 Ett rikt odlingslandskap
•	 Storslagen fjällmiljö
•	 God bebyggd miljö
•	 Ett rikt växt- och djurliv
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•	 Begränsad klimatpåverkan
•	 Frisk luft
•	 Bara naturlig försurning
•	 Giftfri miljö
•	 Skyddande ozonskikt
•	 Säker strålmiljö
•	 Ingen övergödning
•	 Levande sjöar och vattendrag
•	 Grundvatten av god kvalitet
•	 Hav i balans samt levande  

kust och skärgård
•	 Myllrande våtmarker
•	 Levande skogar
•	 Ett rikt odlingslandskap
•	 Storslagen fjällmiljö
•	 God bebyggd miljö
•	 Ett rikt växt- och djurliv

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölag-
stiftningen gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. De 
används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem och beskrivs närmare 
i miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla 
högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten. Miljökvalitetsnormer 
kan införas för hela landet eller för ett geografiskt område, till exempel ett län 
eller en kommun. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad män-
niskan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt 
nå de nationella miljömålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på 
krav i olika direktiv inom EU. 
För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för:

•	 olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
•	 olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 
•	 olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 
•	 omgivningsbuller (SFS 2004:675)
•	 havsmiljön (SFS 2008:56)

För Åmåls kommun är miljökvalitetsnormerna för luft, vatten, fiskevatten 
och buller aktuella. I planbeskrivningens del 2 beskrivs dessa närmare

Folkhälsomål 
Riksdagen antog år 2003 nationella mål för folkhälsan (Propositionen 
2002/03:35). Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättning-
ar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Elva målområden 
innehåller de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för att skapa för-
utsättningar för en jämlik och jämställd hälsa. 
De elva nationella folkhälsomålen presenteras i nedan. De första sex målom-
rådena handlar om förhållanden i samhället och vår omgivning som skapar 
våra livsvillkor. De sista fem målområdena rör levnadsvanor som individen 
själv påverkar mer direkt, men där strukturella faktorer ofta spelar en stor roll. 
Översiktsplanen anses påverka särskilt de första fem målområdena, men kan 
även skapa förutsättningar för de övriga målen, särskilt mål 9, Ökad fysisk 
aktivitet. 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomisk och social trygghet 
3. Trygga och goda uppväxtvillkor 
4. Ökad hälsa i arbetslivet 
5. Sunda och säkra miljöer och produkter 
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Gott skydd mot smittspridning 
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 
9. Ökad fysisk aktivitet 
10.  Goda matvanor och säkra livsmedel 
11.  Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika 
och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.
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Barnperspektiv
Enligt FN:s barnkonvention skall barns bästa sättas i främsta rummet. Enligt 
konventionens fyra grundprinciper som ska väga tungt och vara vägledande i 
tolkningen av konventionens krävs att: 

•	 Alla barn och ungdomar ska behandlas lika, ingen ska diskrimineras 
oavsett kön, ras, handikapp, ålder mm (artikel 2). 

•	 Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som rör dem (artikel 3). 
•	 Barns rätt till liv och utveckling till det yttersta av sin förmåga ska 

säkerställas (artikel 6). 
•	 Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem, att ge barn och 

ungdomar möjligheter att påverka (artikel 12). 
En metod att pröva vad som är bäst för barnen i planeringsarbete är att ge-
nomföra en barnkonsekvensanalys (BKA). En sådan analys har inte utförts 
som del arbete med miljöbedömningen, men barnperspektivet har ingått i 
bedömningen av översiktsplanens riktlinjer, t.ex. vad gäller god livskvalitet, 
trygga uppväxtmiljöer och tillgång till närrekreation och natur. Tillgång till 
grönområden, utbud av lekplatser och ytor för spontanidrott är viktiga as-
pekter som bör beaktas i samhällsplaneringen. Tillgänglighet mellan bostad, 
skola och fritidsaktiveter och att dessa miljöer är trygga och säkra är även 
viktiga aspekter.

jämställdhetsperspektiv
Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det övergri-
pande målet indelas i fyra delmål:

•	 En jämn fördelning av makt och inflytande.
•	 Ekonomisk jämställdhet.
•	 En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
•	 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Målen antogs av riksdagen i maj 2006 och ska genomsyra beslut inom alla po-
litikområden. I översiktsplanearbetet bedöms framförallt det första delmålet 
vara tillämpligt.

Annan hänsyn och riktvärden för översiktlig planering 
Bedömningsgrunder för buller
Bullerproblemens omfattning bedöms med hjälp av riktvärden. Vid all plan-
läggning ska gällande riktvärden för buller eftersträvas. Miljömålet God be-
byggd miljö ställer krav på att platser där människor vistas ska ha en god 
ljudmiljö och vara fri från betydande buller från trafiken. Målet ska uppnås 
inom en generation, till år 2020. Så här har Boverket konkretiserat det lång-
siktiga målet utifrån de riktvärden för buller som riksdagen ställt sig bakom: 
Till år 2020 ska ingen i sin boendemiljö ha bullernivåer överstigande

•	 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
•	 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
•	 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
•	 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 

bostad. 
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Riskhänsyn vid fysisk planering 
Hantering av risker är kopplad till den fysiska planeringen genom att det i plan- 
och bygglagen (PBL, 1987:10) och miljöbalken (MB) finns omnämnt att risker 
för människors hälsa och säkerhet ska beaktas. Enligt PBL ska bebyggelse lokali-
seras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas 
hälsa. Hänsynstaganden omfattar bland annat risk för översvämningar, risk för 
ras, risker i närhet till kommunikationsleder samt risker i anslutning till industri-
ell verksamhet. För mer detaljerad beskrivning hänvisas till planförslaget.

Dagvatten
Krav på dagvattenhantering ställs i miljöbalken, Boverkets byggregler samt i 
Natur-vårdsverkets föreskrifter. Områden som utnyttjas för öppen dagvatten-
hantering ska i översikts- och detaljplan avsättas som naturmark eller parkmark. 
Om det inom ett planområde inte går att reservera tillräcklig plats för lokalt om-
händertagande av dagvatten ska det av planhandlingarna framgå var dagvatten-
hanteringen kan eller ska ske.

Kommunala riktlinjer 
I översiktsplanens del 2 redogörs för gällande planer och förordnanden. Hänsyn 
ska tas till dessa strategier och dokument vid all planläggning inom kommunen.

•	 Översiktsplan för Åmåls kommun
•	 Fördjupad översiktsplan för Åmåls centrum och Åmåls tätort.
•	 Vindbruk Dalsland
•	 Program för kulturminnesvård

I kommunen pågår även ett folkhälsoarbete under strategiperioden 2012-2015 
inom följande områden:

•	 Jämlika och jämställda livsvillkor 
•	 Trygga och goda uppväxtvillkor 
•	 Förutsättningar för livslångt lärande 
•	 Ökad psykisk hälsa 
•	 Ökat arbetsdeltagande 
•	 Åldrande med god livskvalitet 
•	 Hälsosamma levnadsvanor
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milJökonSekvenSer
Planens strategiska områden och övergripande riktlinjer 
I översiktsplanens del 3 ”Hur ska Åmåls kommun utvecklas vidare” beskrivs 
planens förslag till framtida användning av mark och vatten med tyngdpunkt 
på de förändringar som föreslås i förhållande till dagens situation. Nedan 
beskrivs kort de strategiska områden och övergripande riktlinjer som bedöms 
kunna medföra betydande miljöpåverkan. För utförligare beskrivning hänvi-
sas till planbeskrivningen. 

Befolkning och bostäder
Genom utpekandet av LIS-områden föreslås nya lägen för boenden som 
kommunen hoppas i högre grad ska locka människor att bosätta sig/ bo kvar 
i kommunen. För Åmåls del anges utöver LIS-områden även en framtida 
utbyggnadsinriktning på östra sidan av Åmålsviken och Norra Viken samt 
söderut från Höganäs. Samtliga LIS-områden i kommunen redovisas i detalj 
i LIS-planen som utgör bilaga till översiktsplanen

Näringsliv och sysselsättning
Lediga industritomter finns på flera ställen i redan gällande planer. För han-
delsverksamheter finns tillgång till lediga lokaler i centrum av Åmål. Må-
kebergsplanen omfattar också handelsändamål. Önskemål om etablering av 
något externt köpcentrum finns inte i dagsläget och kommunen har inget 
intresse av att stödja en sådan utveckling.
Nyetablering av industrimark föreslås väster om E45 samt vid Åmåls Skicen-
ter. I Fengersfors anvisas plats för ytterligare mindre etableringar i anslutning 
till bruket. Utveckling av verksamheten vid Not Quite ska underlättas.

Infrastruktur
För E45 genom Åmål föreslås en korridor för nysträckning av vägen längre 
västerut mellan Östra/Västra Åsen och Kasenberg. Korsningen mellan E45 
och väg 164 kan på sikt bli planskild; i samma läge som befintlig cirkulations-
plats. Åtgärder som kan påverka dessa planer skall undvikas.
Det är angeläget att stambanan genom kommunen förbättras och utvecklas, 
t ex med mötesspår och genom att medge högre hastigheter. Planerings- eller 
andra åtgärder i närheten av stambanan skall därför utföras med beaktande av 
risken för störningar från järnvägen i form av buller och vibrationer. 
Vidare föreslås en ny gång- och cykelförbindelse över Norra Viken längs den 
befintliga järnvägsbanken, något som tillsammans med va-ledningar i samma 
sträckning kan förbättra möjligheterna till permanent bosättning i attraktiva 
lägen på östra sidan viken. 
Möjligheterna att skapa gång- och cykelförbindelser mellan Åmål och Tösse 
respektive Fengersfors och Fröskog bör studeras.
Möjligheten att ansluta Tösse och på sikt eventuellt även Ånimskog med 
va-ledningar till Åmål bör utredas närmare, liksom va-ledningar över Norra 
Viken till de nya bostadsgrupperna på östra sidan. Tänkbara lägen för led-
ningar bör läggas ut som reservat.
I Vindbruk Dalsland anvisas inga områden för vindkraftparker (7 verk eller 
fler) i Åmåls kommun. Däremot tillåts gårdsverk och grupper om upp till 6 
verk där så bedöms lämpligt. Tre områden för vindkraft i Fröskog och Kinge-
bol där ansökningar för närvarande behandlas av mark- och miljödomstolen 
omfattas av översiktsplanen och redovisas på markanvändningskartan. 
Förslag till ”Program för elektronisk kommunikation” är under upprättande 
och avses bli föremål för beslut under 2013. Syftet är att skapa förutsättningar 
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för mer och kraftfullare bredband i kommunen. Målet är att skapa ett gemen-
samt fiberbaserat bredbandsnät som binder samman samtliga kommundelar 
och områden/fiberföreningar, vilket avses realiseras i första hand av fiberför-
eningar och bredbandsaktörer i samarbete med kommunen. 

Effekter och konsekvenser
Nya bebyggelseområden
Nollalternativet
I nollalternativet hänvisas bebyggelse till lediga tomter i befintliga detaljpla-
ner, företrädesvis i anslutning till tätorterna. Enstaka hus eller anläggningar 
kan komma till i strandnära lägen med den möjlighet till dispens som rå-
der generellt inom strandskyddsområdet. Utvecklingen på landsbygden i ett 
nollalternativ bedöms ha sämre förutsättningar utan en LIS-plan. Detta kan 
ge upphov till både positiva och negativa konsekvenser beroende på vilken 
miljöaspekt som avses.
För hälsoaspekten bedöms utvecklingen i nollalternativet bli negativ då möj-
ligheten till attraktiva bostäder på landsbygden och utveckling av nya turist-
mål minskar. Serviceunderlaget kan minska och därmed möjligheterna att 
arbeta, gå i skola och uträtta vanligare ärenden nära sin bostad. De allmän-
rättsliga intressena kan till viss del påverkas positivt utan en LIS-plan då 
strändernas tillgänglighet kvarstår som idag.
För natur-, kultur- och vattenmiljön kan det istället bli positiva konsekven-
ser utan en LIS-plan då naturmark inte tas i anspråk för byggnationerna. 
Vikande serviceunderlag på landsbygden med fortsatt avfolkning som trolig 
följd kan dock medföra negativa konsekvenser för natur- och kulturmiljövär-
den som är knutna till odlingslandskap och bebyggelsemiljöer där en fortsatt 
skötsel är avgörande för bibehållna värden.
När det gäller belastning från dag- och avloppsvatten på sjöarna kan kon-
sekvenserna bli både negativa och positiva. Där befintlig bebyggelse har en 
delvis otillräcklig hantering av dag- och avloppsvatten hade en utveckling av 
bebyggelsen kunnat skynda på en utbyggnad av sådan infrastruktur. I andra 
lägen kan konsekvenserna bli positiva då sjöarna inte tillförs dag- och av-
loppsvatten från etableringar i tidigare obebyggda eller glest bebyggda om-
råden. 
För klimataspekten innebär nollalternativet att bostäder företrädesvis byggs 
i anslutning till tätorterna där avståndet till arbete och service skulle kun-
na minska bilberoendet vilket skulle medföra positiva konsekvenser genom 
minskade utsläpp. 

Planförslaget
Naturmiljö
Översiktsplanens största påverkan på naturmiljön ligger i utpekandet av 23 
LIS-områden för bebyggelse av bostäder, fritidshus och/ eller anläggningar 
för olika typer av verksamhet främst inom turistnäringen. Även om bebyg-
gelsetrycket för närvarande är lågt i kommunen innebär utpekandet av LIS-
områden en kanalisering av byggandet till mer sjönära områden i landsbygd. 
Under urvalsprocessen av LIS-områden har förslagen bedömts mot uppställ-
da kriterier i LIS-planen och hänsyn har då tagits till skyddade och på annat 
sätt utpekade naturmiljöer med höga naturvärden så att dessa som regel inte 
omfattas av LIS. Undantaget är riksintresseområden där en bedömning har 
gjorts huruvida de riksintressanta värdena inom området berörs eller inte. Det 
kan också finnas mindre miljöer inom LIS-områdena som har höga naturvär-
den, men som bedöms kunna bevaras inom området även vid en utveckling 
enligt förslagen.
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De huvudsakliga effekterna av planförslagets utpekande av LIS-områden be-
döms bestå i att områden som kan ha viss betydelse för spridning, föryngring 
och födosök för lokala grupper eller bestånd av allmänt förekommande djur- 
och växtarter tas i anspråk. Indirekta effekter kan utgöras av ingrepp i miljöer 
utanför själva LIS-området genom siktröjning och ”städning” av naturmiljöer, 
en ökad efterfrågan på vattenanläggningar som bryggor, sjösättningsramper 
och liknande. Ökad mänsklig aktivitet i närheten av och på sjöarna kan med-
föra störning på känsliga djurarter och avhålla från häckning och föryngring. 
LIS-område 10 Vänern-Hytteviken bedöms ha höga värden för djur- och 
växtliv, men har i översiktsplanearbetet ansetts tillföra kommunen en verk-
samhet som underlättar uppfyllandet av mål gällande turismnäringens ut-
veckling och nyttjandet av Vänern som en resurs som kan bidra till kom-
munens utveckling. Området är idag till större delen orört och nås endast via 
sjövägen. I anslutning till området ligger flera avgränsade naturmiljöer med 
höga naturvärden och i skärgården utanför finns inventerade fågelskär. Ett 
ianspråktagande av detta område bedöms medföra stora negativa konsekven-
ser för naturmiljön. 
Konsekvenserna av översiktsplanens förslag till LIS-områden i övrigt bedöms 
bli små negativa då motsvarande miljöer förekommer i hög utsträckning runt 
sjöarna i kommunen och förutsättningarna för djur- och växtlivet därför kan 
bibehållas.
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Kulturmiljö
Ett ökat byggande som i första hand styrs av närheten till vatten medför att 
delvis nya bebyggelsemönster uppstår som bryter mot de traditionella och sak-
nar ett historiskt sammanhang. Till övervägande del har dock LIS-områdena 
pekats ut i anslutning till befintlig bebyggelse och för att motverka en negativ 
påverkan på landskapsbilden anger översiktsplanens rekommendationer att 
nya hus, enstaka eller i grupp, skall placeras och utformas med stor hänsyn till 
landskapet, terrängen, platsens kulturvärden och befintlig bebyggelse.
En utveckling av landsbygden kan också medföra att människor får fortsatt 
möjlighet att bo kvar och försörja sig vilket ökar förutsättningarna för ett öp-
pethållande av marken. Detta kan bidra till att upprätthålla och tydliggöra 
kulturmiljövärden i landskapet.
Under urvalsprocessen av LIS-områden har hänsyn tagits till skyddade och 
på annat sätt utpekade kulturmiljöer med höga kulturmiljövärden så att dessa 
som regel inte omfattas av LIS. Undantaget är till riksintresseområden där 
en bedömning har gjorts huruvida de riksintressanta värdena inom området 
berörs eller inte. Det kan också finnas mindre miljöer inom LIS-områdena 
som har höga kulturvärden, men som bedöms kunna bevaras inom området 
även vid en utveckling enligt förslagen.
LIS-område 10 Vänern-Hytteviken bedöms ha höga värden för kulturmil-
jön, men har i översiktsplanearbetet ansetts tillföra kommunen en verksam-
het som underlättar uppfyllandet av mål gällande turismnäringens utveckling 
och nyttjandet av Vänern som en resurs som kan bidra till kommunens ut-
veckling. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken (Yttre Bodane). Värdet utgörs av en fornlämningsmiljö med bl a 
ett stort antal spridda bronsåldersrösen, som genom sina lägen i ett bergigt 
skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar på Vänerns i stort sett oföränd-
rade vattennivå, har ett ovanligt högt pedagogisk värde. Denna del av Vänern 
har av samma skäl klassats av Riksantikvarieämbetet som nationellt särskilt 
värdefullt vatten ur kulturmiljösynpunkt. Området omfattas vidare av kom-
munens kulturmiljöprogram. I det föreslagna LIS-området ligger fem forn-
lämningar som utgör stensättningar och hällristningar. Ett ianspråktagande 
av området bedöms medföra stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.
Konsekvenserna för kulturmiljön av översiktsplanens förslag till LIS-områ-
den i övrigt bedöms bli små negativa till positiva. 
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Vattenmiljö
De föreslagna LIS-områdena berör nio vattenförekomster med fastställda 
miljökvalitetsnormer. I översiktsplanen anges även en bebyggelseinriktning 
för Åmåls tätort vid Norra Viken och Åmålsviken samt vid Lövås. Dessa 
berör tre vattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer. 
Norra Viken har måttlig ekologisk status orsakad av flödesregleringar. Av 
detta skäl har miljökvalitetsnormen fastställts till god ekologisk status med 
tidsfrist till 2021. Viken har även en hög näringsbelastning vilket anges som 
en risk för att miljökvalitetsnormen för ekologisk status inte ska kunna upp-
nås till 2021. 
Genom Åmål rinner Åmålsån vars ekologiska status i den del som mynnar i 
Vänern är måttlig på grund av vandringshinder, övergödning och flödesreg-
leringar. Av detta skäl har miljökvalitetsnormen fastställts till god ekologisk 
status med tidsfrist till 2021.
Bebyggelseområdena bedöms främst kunna orsaka effekter på vattenförekom-
sterna vad avser ökad näringsbelastning då bebyggelse i större utsträckning 
planeras längre från befintliga VA-anläggningar i tätorterna och närmare re-
cipienterna. Utbyggnaden medför även en ökad andel hårdgjorda ytor i nära 
anslutning till recipienterna. Särskilda rekommendationer har formulerats för 
vatten och avlopp i översiktsplanens LIS-plan. Dessa innebär bland annat att 
möjligheten att ansluta befintliga angränsande fastigheter med äldre avlopps-
anläggningar skall beaktas. Därmed kan man i vissa fall uppnå en bättre VA-
lösning än idag och bidra till en bättre vattenkvalitet.
Ett ökat bebyggelsetryck vid vatten kan medföra indirekta effekter på vatten-
miljöerna genom ett ökat byggande i vatten av t ex bryggor, pirar och andra 
vattenanläggningar. Dessa typer av anläggningar kräver normalt en anmälan 
eller tillståndsansökan enligt miljöbalken. Ökad aktivitet på sjöarna kan or-
saka ökad bullerpåverkan och ökade utsläpp av exempelvis bränsle och andra 
kemikalier från fritidsbåtar, vattenskotrar med mera.
Översiktsplanens förslag om nya bebyggelseområden bedöms få små negativa 
till positiva konsekvenser för vattenmiljön.
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Hälsa
Översiktsplanens föreslagna bebyggelseområden ligger huvudsakligen i 
landsbygd eller i anslutning till kommunens mindre tätorter. Dessa är sällan 
utsatta för buller i sådan omfattning att det finns risk för att gällande riktvär-
den inte kan hållas. Däremot kan boende i befintlig bebyggelse uppleva ökad 
bullerstörning trots att riktvärdena hålls genom att trafik till och från den nya 
bebyggelsen tillkommer. På samma sätt utgör påverkan från luftföroreningar 
inte något problem utanför större tätorter.
Åmål, Tösse och Ånimskog ligger nära järnvägen eller E45 och hyser därför 
bullerutsatta områden. Här sker dock utvecklingen inom ramen för gällande 
detaljplaner och översiktsplanens förslag skiljer sig inte från nollalternativet i 
detta avseende.
Vissa bebyggelseområden föreslås i områden som eventuellt kan utgöra hög-
riskområden för markradon. Dessa områden är relativt omfattande i delar av 
kommunen och bygger på kartering av förekommande bergarter och jordar-
ter. Den digitala redovisningen är även grovt översatt från äldre kartmaterial. 
Översiktsplanens rekommendationer anger att man inför byggande på mark 
med radonrisk ska undersöka radonhalten och vid behov ska byggnaden utfö-
ras radonskyddad eller radonsäker.
Översiktsplanens förslag till bebyggelseområden med angivna rekommenda-
tioner bedöms medföra försumbara till positiva konsekvenser för hälsa.

Klimat
En kanalisering av boendet till landsbygden för att möjliggöra arbetstillfällen, 
bostäder och service med en viss spridning inom hela kommunen innebär att 
transporterna på vägarna kommer att öka under den kommande planperio-
den. Utbyggnaden av bredband på landsbygden kan innebära att möjligheten 
att arbeta hemifrån ökar vilket i sin tur genererar mindre resor. LIS-planen 
kan stärka närliggande serviceanläggningar såsom matbutiker och kan då bi-
dra till minskade transporter, men även det motsatta kan inträffa med ökade 
transporter till LIS-områden för rekreation och friluftsliv.
Konsekvenserna för klimatet av översiktsplanens bebyggelseförslag jämfört 
med nollalternativet bedöms bli små negativa.

Hushållning med naturresurser
LIS-planen innebär att skogsmark och jordbruksmark och andra naturre-
surser tas i anspråk för att förverkliga planen. Mark som tas i anspråk kan 
även påverka jaktvårdsområden och jakträtter. I förhållande till kommunens 
markresurser i övrigt och med tanke på att utbyggnadsförslagen är förhållan-
devis småskaliga bedöms inte effekterna på hushållningen med naturresurser 
bli så stor.
I översiktsplanens generella rekommendationer för övriga delar av kommu-
nen som inte berörs av förändrad markanvändning anges att ny bebyggelse, 
vägdragning, fastighetsbildning och andra åtgärder skall lokaliseras och utfö-
ras så att brukningsvärd jordbruksmark inte onödigtvis tas i anspråk eller att 
rationellt skogsbruk inte hindras. Vidare ska ny bebyggelse, vägdragning och 
andra åtgärder i stora opåverkade naturområden medges endast för samhälls-
viktiga verksamheter.
Konsekvenserna för hushållningen med naturresurser av planförslaget be-
döms som små negativa.
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Industribebyggelse
Nollalternativet
I nollalternativet hänvisas industribebyggelse till ledig mark inom befintliga 
detaljplaner. Kommunens planberedskap för eventuella förfrågningar gäl-
lande större industrietableringar blir sämre i nollalternativet. En sämre plan-
beredskap kan få negativa konsekvenser för hushållningen med naturresurser 
eftersom etableringar då kan styras till sämre lokaliseringar. För övriga miljö-
aspekter bedöms nollalternativet inte medföra några konsekvenser.

Planförslaget
Natur- och kulturmiljö
Ny industribebyggelse föreslås väster om E45. Området utgör en fortsätt-
ning på industrimarken öster om vägen. Detta innebär att ett större område 
omvandlas från naturmark till hårdgjord och exploaterad yta. De natur- och 
kulturmiljöer som ligger inom området kommer till större delen att försvinna. 
Dessa utgörs bland annat av en lövskogsmiljö i anslutning till Nygårdsbäcken 
och ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Landskapet som 
består av skog med insprängd odlingsmark kommer att ersättas av ett indu-
strialiserat och modernt landskap i anslutning till E45. 
Översiktsplanens förslag om ny industribebyggelse bedöms få små till stora 
negativa konsekvenser för natur- och kulturmiljön.

Vattenmiljö
Industribebyggelsen väster om E45 ligger inom avrinningsområdet till 
Åmålsån som utgör närmaste recipient med fastställda miljökvalitetsnormer. 
Vattnet når Åmålsån via Nygårdsbäcken som dock inte omfattas av miljö-
kvalitetsnormer. Åmålsån har måttlig ekologisk status på grund av vand-
ringshinder, övergödning och flödesregleringar. Av detta skäl har miljökvali-
tetsnormen fastställts till god ekologisk status med tidsfrist till 2021. För att 
icke-försämringskravet ska kunna hållas måste etableringen av industrimark 
klara högt ställda krav på dagvattenhantering och utformas så att nya vand-
ringshinder inte uppstår.
Översiktsplanens förslag om ny industrietablering bedöms medföra små ne-
gativa konsekvenser för vattenmiljön.

Hälsa
Den planerade industrimarken ligger intill E45 som utgör primärled för far-
ligt gods. Enligt översiktsplanens rekommendationer ska etablering inom 150 
meter från vägen föregås av en riskbedömning och samrådas med räddnings-
tjänsten.
Översiktsplanens förslag om ny industrietablering bedöms medföra små ne-
gativa konsekvenser för hälsa.

Klimat
Etableringen av ett industriområde på den föreslagna platsen utanför tätor-
tens centrum medför en ökning av person- och godstransporter till och från 
området. Samtidigt är platsen vald i anslutning till befintliga industrietable-
ringar vilket möjliggör ett underlag för kollektivtrafik för persontransporter 
till och från arbetsplatser.
Förslaget om industriområde på den aktuella platsen bedöms medföra små 
negativa konsekvenser.

Hushållning med naturresurser
Föreslagen industrietablering innebär att skogsmark och en mindre andel 
jordbruksmark tas i anspråk. Mark som tas i anspråk kan även påverka jakt-
vårdsområden och jakträtter. Omvandlingen av naturmark till industrimark 
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medför vanligen en omfattande masshantering för att utjämna nivåer och 
hårdgöra ytor. Åtgärder för en god massbalans är viktig för att uppnå en god 
hushållning med naturresurser. I förhållande till kommunens markresurser i 
övrigt bedöms dock effekterna på hushållningen med naturresurser bli små 
och konsekvenserna små negativa.

Infrastruktur
Nollalternativet
I nollalternativet ingår en ny dragning av E45 väster om Åmål. Detta med-
för fysiska intrång i natur- och kulturmiljöer. Längs med sträckan finns in-
tressanta natur- och kulturmiljöer som behöver tas hänsyn till, bland annat 
Åmålsån, lövskogar och fornlämningar. Vägdragningar medför barriäreffek-
ter i landskapet för både djur- och människor. För djurlivet kan detta innebära 
att populationer isoleras från varandra och att utbytet mellan dessa minskar 
vilket kan medföra svårigheter för vissa populationer att fortleva. I det kultur-
historiska landskapet kan barriäreffekterna bestå i att kulturhistoriska sam-
band mellan olika platser och miljöer försvinner eller blir svårare att tolka. 
En ny sträckning av E45 väster om Åmål flyttar vägen längre från bostads-
bebyggelsen vilket bedöms medföra positiva konsekvenser för hälsoaspekter 
påverkade av buller, vibrationer och luftföroreningar.
En ny sträckning av E45 med standardhöjning möjliggör högre hastigheter 
på vägen vilket orsakar högre utsläpp av klimatgaser från biltrafiken med ne-
gativa konsekvenser för klimatet.

Planförslaget
Natur- och kulturmiljö
En ny dragning av E45 väster om Åmål medför fysiska intrång i natur- och 
kulturmiljöer. Översiktsplanen bekräftar sträckningen som kommer att stu-
deras vidare inom ramen för den formella vägplaneringsprocessen. Längs 
med sträckan finns intressanta natur- och kulturmiljöer som behöver tas hän-
syn till, bland annat Åmålsån, lövskogar och fornlämningar. Vägdragningar 
medför barriäreffekter i landskapet för både djur- och människor. För djurli-
vet kan detta innebära att populationer isoleras från varandra och att utbytet 
mellan dessa minskar vilket kan medföra svårigheter för vissa populationer 
att fortleva. I det kulturhistoriska landskapet kan barriäreffekterna bestå i att 
kulturhistoriska samband mellan olika platser och miljöer försvinner eller blir 
svårare att tolka. 
Tre områden för vindkraftetableringar (3-6 verk) föreslås i översiktsplanen.  
Generella konsekvenser för vindkraft beskrivs i Vindbruk Dalsland och 
återges här. De föreslagna områdena ligger inom ett landskapsavsnitt som i 
Vindbruk Dalsland beskrivs som Sjölandskapet och som karaktäriseras enligt 
följande. ”I sjölandskapet har bergen en stor roll i landskapet och de formar 
tydliga landskapsrum. Landskapsrummen är begränsade av skogsklädda höj-
der vilket ger ett småskaligt intryck och samtidigt begränsad sikt. Det är ett 
varierat landskap med gårdsmiljöer och mindre samhällen. Landskapet har 
brukats och påverkats av människor under lång tid vilket ger en högre tolerans 
för nya objekt. Landskapet innehåller även bruksmiljöer och odlingslandskap 
med stort pedagogiskt värde för att förstå landskapets historiska utveckling. 
Skalförhållanden mellan vindkraftverk och landskapsrum måste beaktas vid 
eventuell vindkraftsetablering.”
Inom utpekade områden kan det förekomma fornminnen och kulturmiljö-
lämningar. Det är framförallt markarbeten, såsom väg- och ledningsetab-le-
ring, som kan påverka lämningarna. Eventuell påverkan och konsekvens-be-
dömning för förekommande fornlämningar och kulturminnen måste utredas 
i samband med prövning enligt PBL eller MB. Den generella bedömningen 
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är dock att det ofta går att undvika påverkan på lämningarna och kulturmil-
jöer.
Vindkraftverket som sådant påverkar inte flora eller vattenförhållandena inom 
ett område och endast i begränsad omfattning markförhållanden. Inte heller 
sker utsläpp som skulle kunna påverka själva naturmiljön negativt. Däremot 
kan följdverksamheter såsom etablering av vägar, ledningar och fundament 
medföra påverkan på bland annat hydrologiska förhållanden som bör utredas 
i det enskilda fallet.
De föreliggande riskerna för fågellivet vid både sjö- och landbaserade anlägg-
ningar, förutom störning av häckande fåglar, är kollisionsrisken samt risk för 
att rastande fåglar skräms bort från vindkraftsområdena. 
Studier visar att fåglars flyttvägar påverkas av vindkraftverk och att för ex-
empelvis sträckande ejder påbörjas väjning för vindkraftverk på redan ett par 
kilometers avstånd. De studier som utförts visar att kollisioner är ovanliga, 
och huvudsakligen är ett problem för örnar, vråkar och andra så kallade ter-
mikflygare (som utnyttjar luftströmmarna i sin flygning). Erfarenheter från 
studier av hur en storskalig vindkraftsetablering i skogslandskap påverkar 
fåglar saknas. 
Då osäkerheten kring vindkraftens påverkan på fågellivet är stor krävs att 
försiktighetsprincipen iakttas. För att undvika konflikter med fåglar bör en 
buffertzon på mellan 500 och 1500 meter hållas mellan verk och kända få-
gelområden så som Natura 2000-områden utpekade enligt fågeldirektivet.  
Vid studier som utförts av Vindval har det visat sig att fladdermöss ofta stan-
nar till vid verken för att jaga de insekter som samlas tack vare verkens värme-
utstrålning. Det är vid svaga vindar när insekter ansamlats som fladdermöss 
lockas att jaga högre upp i höjd med rotorbladen.  
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Störst risk för fladdermöss att förolyckas finns troligen längs vissa kuster och 
i andra områden som har rik tillgång på insekter. Studier har visat att flyt-
tande arter drabbas hårdare än andra. När fladdermöss på sträckflykt passerar 
enstaka vindkraftverk, flyger de oftast på så låg höjd att risken för kollisioner 
bedöms som liten. Vad som händer när fladdermöss passerar stora vindkrafts-
parker är ännu helt okänt. Fladdermöss har en långsammare reproduktions-
takt vilket gör dem extra känsliga för ökad dödlighet jämfört med fåglar. 
Utifrån ovanstående resonemang är det därför viktigt att i den fortsatta pla-
neringen klargöra om och var stråk för fladdermössen finns, för att undvika 
att placera verk där.
Gång- och cykelvägar föreslås från Åmål i riktning mot Tösse och längs med 
järnvägsbanken över Åmålsviken. En breddning av järnvägsbanken för att få 
plats med gc-vägen medför intrång i bottenmiljöer och byggandet kan orsaka 
tillfälliga effekter såsom grumling. Hur stora konsekvenserna blir av detta be-
ror på bottenmiljöernas känslighet, förekomsten av vattenlevande organismer 
och tidpunkten för arbetena. Åtgärden måste föregås av en anmälan alterna-
tivt tillståndsansökan för vattenverksamhet.
Sträckningen för VA-ledningen mellan Tösse-Åmål-Ånimskog har inte stu-
derats närmare i detta skede. Här kan konstateras att schaktning för ledning-
ar innebär fysiskt intrång i natur- miljöer med tillfälliga eller permanenta 
effekter. Hur stora konsekvenser detta får beror på detaljplaneringen. Värt 
att uppmärksamma i tidigt skede är att det öster om E45 på denna sträcka 
ligger ett område av riksintresse för kulturmiljövård rikt på fornlämningar. 
Schaktning genom fornlämningsrika områden är problematiska och kräver 
stor hänsyn. Fornlämningar är skyddade av lagen om kulturminnen. 
Översiktsplanens förslag om ny infrastruktur bedöms medföra små negativa 
konsekvenser för natur- och kulturmiljö.

Vattenmiljö
En VA-ledning på sträckan Åmål-Tösse-Ånimskog medför större möjlighe-
ter att få en tillräcklig hantering av avloppsvatten för ett stort antal hushåll i 
kommunen. 
Byggande i vatten kan bli aktuellt vid en dragning av en gång- och cykelväg 
respektive VA-ledning längs med befintlig banvall över Åmålsviken. Detta 
medför att bottenmiljöer tas i anspråk och att tillfälliga effekter såsom grum-
ling, buller och vibrationer påverkar vattenmiljön. Hur stora konsekvenserna 
blir beror på bottenmiljöernas känslighet, utförande och tidpunkt för genom-
förandet.
Översiktsplanens förslag om ny infrastruktur bedöms medföra små negativa 
till positiva konsekvenser för vattenmiljön.

Hälsa
Kommunikationsstråken E45 och stambanan mellan Göteborg och Karl-
stad ska säkras enligt översiktsplanen. Detta innebär att buller och vibratio-
ner måste beaktas vid nybyggnad och etableringar i närheten av dessa stråk. 
Översiktsplanens rekommendationer anger att Naturvårdsverkets riktlinjer 
för trafikbuller ska tillämpas. Utöver förslaget om industrimark väster om 
E45 vid Åmål finns i översiktsplanen inga ytterligare förslag om byggnation 
eller etableringar i kommunikationsstråkens närområden. Det finns däremot i 
befintliga detaljplaner ledig mark för etablering av industri och bostadsbebyg-
gelse i vägen och järnvägens närhet, t.ex. i Tösse och Ånimskog.
E45 utgör primärled för farligt gods. Vid etableringar i inom 150 meter från 
vägen ska 
En ny sträckning av E45 väster om Åmål flyttar vägen längre från bostads-
bebyggelsen vilket bedöms medföra positiva konsekvenser för hälsoaspekter 
påverkade av buller, vibrationer och luftföroreningar.
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Anläggandet av gång och cykelvägar i viktiga pendlingsstråk möjliggör en 
minskad användning av biltransporter till förmån för gång- och cykeltrafik. 
Detta ger förutsättningar för ökad hälsa genom att det underlättar motion i 
vardagen.
Tre områden för vindkraftverk föreslås i översiktsplanen. Generella konse-
kvenser för hälsa redovisas i Vindbruk Dalsland och återges här. Vindkraft-
verk alstrar två sorters ljud: aerodynamiskt ljud som framför allt kommer från 
bladen och ett mekaniskt ljud som kommer från främst växel. Hos moderna 
serietillverkade aggregat är normalt det aerodynamiska bullret från bladen 
dominerande. 
Boverket har angett ett riktvärde på maximalt 40 dB(A) utomhus vid bo-
städer. För vissa områden där ljudmiljön är särskilt viktig och naturliga ljud 
dominerar, t.ex. fjäll och skärgårdar, bör värdet vara lägre än 40 dB(A). Risk 
för att närboende störs av buller är oftast störst på kvällar och nätter då bak-
grundsljudet från andra ljudkällor är lägre och markinversioner gör att vind-
kraftverken går trots att det är vindstilla i marknivå. I sådan situation är det 
möjligt att sänka varvtalet eller stoppa verken. 
Solljus som ger reflexer mot främst rotorbladen kan vara mycket störande och 
synas på långt håll. Dock kan dessa problem förebyggas och skall inte behöva 
förekomma idag. Vindkraftverk ger upphov till en roterande skugga som rör 
sig snabbt och kan skapa irritation. Rörliga skuggor på en vägg inomhus, 
eller i ett rum, kan efter en tid ge stressreaktioner. Hur skuggorna påverkar 
omgivningen beror bl.a.på navhöjd, vädersträck, topografi, siktförhållanden, 
avstånd och solen. 
Det enklaste sättet att undvika störande skuggor är att placera verken i väder-
streck och på avstånd som inte ger störningar. Det finns idag olika tekniker 
för att förhindra störande skuggor om detta skulle uppkomma. Verken kan 
även programmeras så att de stängs av under vissa tider då risker för störande 
skuggor kan uppkomma.
Översiktsplanens förslag om infrastruktur bedöms medföra positiva konse-
kvenser för hälsa.

Klimat
Vindkraftverk producerar elenergi från en förnyelsebar energikälla. I över-
siktsplanen föreslås tre områden för vindkraft där ansökningarna för närva-
rande behandlas av mark- och miljödomstolen. Inom Åmåls kommun plane-
ras annars inte några vindkraftparker enligt vindbruksplan Dalsland. Planen 
bidrar därmed inte i någon högre utsträckning till att etablera förnyelsebara 
energikällor vilket skulle kunna ge positiva effekter genom minskade utsläpp 
av klimatgaser. Ytterligare etableringar kan dock komma att ske på enskildas 
initiativ.
Anläggande av gång- och cykelstråk mellan större målpunkter möjliggör en 
minskad användning av bil för jobbpendling vilket skulle bidra till minskade 
utsläpp av klimatgaser.
En ny sträckning av E45 med standardhöjning möjliggör högre hastigheter 
på vägen vilket orsakar högre utsläpp av klimatgaser från biltrafiken.
Utbyggnad av en elektronisk infrastruktur bidrar till att minska bilbehovet 
genom ökade möjligheter att arbeta och uträtta ärenden hemifrån på lands-
bygden.
Konsekvenserna för klimatet av översiktsplanens förslag om infrastruktur be-
döms bli försumbara till positiva.
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Hushållning med naturresurser
Översiktsplanens förslag kan påverka hushållningen med naturresurser ge-
nom ianspråktagande av mark, fragmentering av mark eller genom att bru-
kandet av marken försvåras.
Förslagen om infrastruktur i form av ledningar och vägar påverkar huvudsak-
ligen genom fragmentering av skogs. eller jordbruksmark. Fragmenteringen 
kan medföra effekter som att restytor som är svåra att bruka på ett resursef-
fektivt sätt uppstår. Konsekvenserna kan bli att ekonomin i att bruka marken 
blir sämre. Förslagen om infrastruktur är få och ligger företrädesvis längs 
befintliga kommunikationsstråk. Nysträckning av E45 bedöms lokalt kunna 
medföra stora konsekvenser för hushållningen med naturresurser. En VA-
ledning föreslås på en betydligt längre sträcka men behöver inte innebära 
några större inskränkningar i markanvändningen efter själva anläggandet.
Vindkraftsutbyggnaden kan påverka kommunens naturresurser genom ian-
språktagande av mark för själva verket men även för följdföretag som tillfart-
svägar osv. Vid en vindkraftetablering påverkas inte pågående markanvänd-
ning inom vare sig skogs  eller jordbruket i någon större utsträckning. För att 
hushålla med mark och minska intrånget i produktiv skogs  eller jordbruks-
mark bör en samordning ske av vägar fram till vindkraftverken och befintliga 
bruksvägar i området. 
Det finns idag inga kända vetenskapliga studier som har fokuserat på hur 
vindkraftsetableringar påverkar möjligheterna till jaktutövning. Det finns 
emellertid omfattande studier om hur vindkraften påverkar djurlivet och då 
framför allt fåglar både till havs och på land. Utifrån dessa studier kan man 
översiktligt bedöma hur jakten inom vissa områden skulle kunna påverkas. 
Flertalet fågelstudier som genomförts i världen pekar på att fåglar undviker 
vindkraftverk genom att ändra flygstråk. Ett ändrat flygmönster kan eventu-
ellt för vissa områden innebära att möjligheten till fågeljakt påverkas negativt 
eller helt uteblir. När det gäller vindkraftens påverkan på klövvilt är under-
lagsmaterialet mer knapphändigt. Det finns studier genomförda på tamrenar 
både i Sverige och i Norge. Vid båda studierna visade renarna inga tecken på 
att påverkas av vindkraften. Studier på övrigt klövvilt saknas. Erfarenheter 
från andra infrastrukturprojekt t.ex. etablering av vägar och liknande projekt 
visar att flertalet viltarter tillvänjs den nya störningskällan och att de efter en 
tid även kan dra nytta av vägrenar, diken m.m. i sitt födosök. 
Tidigare regler med krav på detaljplanelagt område kring vindkraftverk har 
begränsat jaktarealen, eftersom det krävs skottlossningstillstånd för att få lov 
att skjuta inom detaljplanelagt område. Enligt nu gällande regler fordras nor-
malt inte detaljplan vid uppsättning av vindkraftverk (krav på detaljplan gäl-
ler endast vid konkurrens om markanvändningen), vilket innebär att konflikt 
mellan jakträtt och vindkraftverk normalt inte uppstår.
Konsekvenserna för hushållningen med naturresurser av översiktsplanens 
förslag om infrastruktur bedöms bli små negativa.
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Förslag på åtgärder för att minska miljöpåverkan
Detaljplaneläggning inom LIS-områden bör föregås av en naturvärdesbe-
dömning.
Där etableringar i strandnära lägen kan förväntas leda till ökade anspråk på 
vattenmiljön genom bryggor, småbåtshamnar, pirar med mera bör detaljpla-
neringen omfatta även vattenområden så att senare anspråk kan hänvisas till 
områden för detta.
I de fall naturmiljöer med högre värden ligger i nära anslutning till ett LIS-
område och det finns risk för påverkan av detta, till exempel siktröjning i 
ett värdefullt skogsområde, bör även detta område detaljplaneläggas och ges 
skyddande detaljplanebestämmelser.
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milJökvalitetSnormer
Konsekvenserna för miljöaspekter som även omfattas av miljökvalitetsnormer 
redogörs för under respektive avsnitt. Här görs dock en samlad bedömning 
av förslagens konsekvenser för möjligheten att hålla miljökvalitetsnormerna.

Luft
Översiktsplanens förslag medför en kanalisering av bebyggelse till tätortsnära 
landsbygd. Detta medför troligen ett ökat bilberoende vilket medför ökade 
luftutsläpp totalt sett. Att halterna av luftföroreningar blir så höga att mil-
jökvalitetsnormerna inte kan hållas är framförallt ett problem i tätorter med 
hög trafiktäthet i kombination med slutna gaturum. Den nya bebyggelsen 
bedöms inte medföra någon ytterligare risk för att gränsvärdena för olika 
luftföroreningar ska överskridas eftersom den planeras i områden där utspäd-
ningseffekten är stor och trafiktätheten låg.
En nysträckning av E45 innebär att vägen flyttas längre bort från tät bebyg-
gelse vilket kan innebära positiva effekter på ansamlingen av luftföroreningar 
och minska risken för att gränsvärdena överskrids.
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet enligt förslaget möjliggör för fler att 
cykelpendla på kortare avstånd. Detta bedöms medföra positiva effekter på 
luftföroreningshalterna.
Sammantaget bedöms översiktsplanen inte medföra risk för att miljökvali-
tetsnormerna för luft inte kan hållas.
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Yt- och grundvattenkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattenkvalitet är fastställda uti-
från ett flertal faktorer som påverkar ekologisk och kemisk status. I Åmåls 
kommun utgör övergödning, flödesregleringar och vandringshinder vanliga 
faktorer som påverkar vattenförekomsternas status. Översiktsplanens förslag 
bedöms främst kunna påverka övergödningsproblematiken.
Översiktsplanens förslag medför en kanalisering av bebyggelse till tätortsnära 
landsbygd i strandnära lägen. Särskilda rekommendationer och riktlinjer gäl-
ler för VA i dessa områden. Med dessa rekommendationer bedöms den före-
slagna bebyggelsen inte behöva medföra risk för att miljökvalitetsnormerna 
inte kan hållas. Vid vatten som redan idag har en måttlig ekologisk status till 
följd av hög näringsbelastning är det särskilt viktigt att följa upp behandling-
en av dag- och avloppsvatten för att inte riskera att miljökvalitetsnormerna 
inte kan hållas.
Arbetet med att fastställa skyddsområden för vattentäkter pågår i kommunen 
och bör påskyndas. Detta medför ökat skydd för grundvattentäkter och be-
döms bidra till möjligheten att hålla miljökvalitetsnormerna för grundvatten. 
Här skiljer sig dock inte översiktsplanen från nollalternativet.
Sammantaget bedöms översiktsplanen inte medföra risk för att miljökvali-
tetsnormerna för yt- och grundvattenkvalitet inte kan hållas.
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uppFyllelSe av nationella milJömÅl
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljö-
kvalitetsmål och fjorton etappmål.
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som be-
höver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Genera-
tionsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 
I målet står också att arbetet med att lösa de svenska miljöproblemen inte 
ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till andra 
länder. 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöar-
betet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preci-
seringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet 
av målen. 
Etappmålen anger steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera 
miljökvalitetsmål. Ett etappmål antogs av riksdagen år 2009 för miljökvali-
tetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Tretton etappmål beslutades av reger-
ingen i april 2012 inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och 
biologisk mångfald.
Hur översiktsplanen påverkar uppfyllelsen av de nationella miljömålen redo-
visas med följande läsanvisningar:

Blått: miljömålet påverkas både positivt och negativt

Grönt: miljömålet påverkas positivt

Rött: miljömålet påverkas negativt

Svart: miljömålet påverkas inte
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Frisk luft
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kultur-
värden inte skadas.”
En viss ökning av trafik förväntas till och från föreslagna bebyggelse-
områden och industrietableringar, men inte i en sådan omfattning och 
på sådana ställen som föranleder hälsovådliga halter av luftföroreningar.
Förslagen om gång- och cykelvägar kan å andra sidan möjliggöra ett 
minskat resande med bil i mer tätbebyggda områden där luftföroreningar 
i högre grad utgör ett problem. 

Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås 
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden beva-
ras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveck-
ling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar 
för att det globala målet kan uppnås.”
En kanalisering av boendet till landsbygden för att möjliggöra arbets-
tillfällen, bostäder och service med en viss spridning inom hela kom-
munen innebär att transporterna på vägarna kommer att öka under den 
kommande planperioden. Utbyggnaden av bredband på landsbygden kan 
innebära att möjligheten att arbeta hemifrån ökar vilket i sin tur genere-
rar mindre resor. LIS-planen kan stärka närliggande serviceanläggningar 
såsom matbutiker, skolor och barnomsorg kan då bidra till minskade 
transporter, men även det motsatta kan inträffa med ökade transporter 
till LIS-områden för rekreation och friluftsliv.
Lokalt ger trafikutsläppen upphov till hälsoeffekter orsakade av till exem-
pel utsläpp av partiklar, men utsläppen leder även till nedsmutsning och 
korrosion. Regionalt ger trafikutsläppen upphov till skador på naturen 
genom utsläpp av kväveoxider, svaveldioxider och kolväten, samt hälsoef-
fekter på grund av exempelvis partiklar. De globala effekterna utgörs av 
en förstärkt växthuseffekt och påverkan på ozonskiktet. Utsläppen av till 
exempel koldioxid, metan, dikväveoxid påverkar växthuseffekten nega-
tivt. Den största globala effekten kommer från koldioxidutsläppen (CO2).
Den negativa trenden av ökade utsläpp motverkas något av en förbättrad 
avgasrening och nya alternativa bränslen för fordonsparken i stort. Trans-
portmängderna ökar dock överlag i en större takt än vad den tekniska 
utvecklingen minskar utsläppen. 
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Bara naturlig försurning
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskri-
da gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen 
ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska mate-
rial, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.”
Försurande utsläpp härrör från transporter, energianläggningar, industri 
och jordbruk. Översiktsplanens förslag om vindkraft för att öka andelen 
energi från förnyelsebara källor och förslag om elektronisk infrastruktur 
för att minska transportbehovet bidrar positivt till miljömålet. Samtidigt 
föreslås en spridd bebyggelse och en levande landsbygd som för närva-
rande bidrar till bilberoendet och ökade transporter.
Den största delen av de försurande ämnen som faller ner över Sverige har 
förts hit med vindarna från andra länder och från internationell sjöfart.

Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av sam-
hället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
Förslagen i översiktsplanen bedöms inte påverka miljömålet.

Säker strålmiljö
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skad-
liga effekter av strålning.”
Översiktsplanen föreslår områden för vindkraft som bidrar till omställ-
ningen till en högre andel förnyelsebar energi. På detta sätt minskas be-
roendet av kärnkraft som bidrar till strålningsriskerna.
Översiktsplanen föreslår vidare rekommendationer angående radon och 
avstånd till högspänningsledningar.

Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald el-
ler möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”
Översiktsplanen anger rekommendationer för VA-lösningar samt föreslår 
åtgärder för förbättrad VA-teknik som medför att problemen med över-
gödning kan minska.
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Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsri-
ka livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mång-
fald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushål-
lande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas.”
Utpekandet av LIS-områden i kommunen innebär ett mer strandnära 
byggande. Strandmiljöer kommer därmed att tas i anspråk i högre ut-
sträckning än tidigare. Detta medför ett ökat tryck även på de vattenmil-
jöer vars stränder nyttjas för bebyggelse. Det kan handla om önskemål 
om att bygga bryggor, bastur, båthus eller anlägga stränder i anslutning 
till det strandnära boendet. Samtidigt vidtas åtgärder för att säkerställa 
en god VA-hantering även för redan befintlig bebyggelse vilket kan bidra 
till en bättre vattenkvalitet över lag. 

Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”
Ett arbete pågår för att säkerställa vattentäkterna i kommunen. Detta 
bidrar positivt till miljömålet.

Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet 
ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”
Översiktsplanens förslag bedöms inte påverka miljömålet.

Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövär-
den och sociala värden värnas.”
Översiktsplanens förslag tar skogsmark i anspråk vilket påverkar både 
produktion och miljövärden även om det är i en förhållandevis liten 
omfattning. LIS-områden för verksamheter inom turism och friluftsliv 
bidrar till att tillgängliggöra skogarna och bidra till att sociala värden 
värnas.

Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produk-
tion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
LIS-planen ger ökade möjligheter till försörjning på landsbygden vilket 
ökar förutsättningarna fortsatt brukande av marken som är en nödvän-
dighet för att upprätthålla naturvärden beroende av öppna marker. Sam-
tidigt medför en del av förslagen att odlingsmark tas i anspråk för fritids-
bebyggelse, uthyrningsstugor, campingplatser med mera som bidrar till 
att utarma kvaliteterna i marken som odlingsmark.



   översiktsplan (öp) 2013 | Åmåls kommun   101

DEL 4

God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en lång-
siktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
LIS-planens förverkligande med bostäder i strandnära lägen påverkar 
miljömålet positivt genom en ökad möjlighet till en god och hälsosam 
livsmiljö. Förhoppningen är även att LIS-områdena ska ge underlag till 
en bibehållen servicenivå på landsbygden i form av t.ex. skolor och barn-
omsorg. En ökad mängd trafik kan uppkomma i tidigare ostörda områden 
i samband med LIS-planen vilket kan ge upphov till bullerstörningar. 
Detta innebär att miljömålet motverkas något.
Inom miljömål om God bebyggd miljö anges att nyttjande av förnyelse-
bara energikällor, dit vindkraften hör, ska främjas. Dessutom anger miljö-
målet att den bebyggda miljön ska erbjuda en god boende  och fritidsmiljö. 
Det är viktigt att etableringen av vindkraft sker på ett sådant sätt att 
bullerproblematik inte uppkommer, att upplevelsevärden inte försämras, 
tillgängligheten för friluftslivet inte försämras etc. 
Översiktsplanen föreslår att kulturmiljövårdsprogrammet uppdateras för 
att stödja och stärka arbetet med kulturmiljövård inom kommunen.
Översiktsplanen föreslår rekommendationer angående radon, översväm-
ningsområden, markföroreningar och säkerhetsavstånd till högspän-
ningsledningar.

Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och eko-
systemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk varia-
tion. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Översiktsplanens förslag medför att livsmiljöer för djur- och växter tas i 
anspråk och företrädesvis i strandnära lägen där särskilda betingelser rå-
der och som generellt sett medför att stränderna har höga värden för djur- 
och växtliv. Samtidigt har överväganden gjorts för att undvika intrång 
i miljöer av särskild betydelse för djur- och växtlivet. I vissa fall medför 
förslagen ett tillgängliggörande av natur- och kulturmiljöer vilket bidrar 
till miljömålets skrivning om människans tillgång till dessa miljöer.
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oSäkerhetSFaktorer
Denna bedömning grunder sig på ett begränsat antal nyckeltal och bedöm-
ningsgrunder och osäkerheterna är därmed stor. Planens låga konkretise-
ringsnivå ger även upphov till osäkerheter i bedömningen. De bedömningar 
som gjorts av översiktsplanen bygger på översiktliga riktlinjer för utveckling 
av kommunen och inte förslag till utbyggnadsplaner för enskilda områden. 
Detta innebär att konsekvenser för enskilda områden inte bedöms i detta ske-
de utom i de fall då de sammanfaller med konsekvenser för hela planen för att 
de har sådan strategisk betydelse. Mer detaljerade och exakta bedömningar av 
konsekvenser för enskilda områden kommer annars att göras vid upprättande 
av MKB:er i samband med kommande planeringsskeden, d.v.s. fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner.
Andra osäkerhetsfaktorer är en arbetsmarknad som förändras med konjunk-
turerna och samhällsutvecklingen och som är avgörande för befolkningsut-
veckling och bebyggelsetryck. Politiska beslut och ny kunskap inom exem-
pelvis miljöområdet kan ändra förutsättningarna för översiktsplanens förslag 
eller påverka beteenden så att förväntade effekter av förslagen inte uppstår.

uppFölJninG
Enligt miljöbalken 6 kap, 18 §, måste alla planer och program som omfattas 
av kravet på miljöbedömning av planer och program följas upp. Ansvaret för 
uppföljningen har den kommun eller myndighet som beslutar om antagandet 
av planen eller programmet. 
Syftet med uppföljningen är att den part som antar planen eller programmet 
tidigt ska skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som genom-
förandet planen eller programmet faktiskt medför. ”Det skall göras för att 
myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om sådan betydande 
miljöpåverkan som tidigare inte har identifierats så att lämpliga åtgärder för 
avhjälpande kan vidtas”. Uppföljningen begränsas till betydande miljöpåver-
kan – både negativ och positiv. 
Förslagsvis har kommunen genom planmyndigheten det övergripande an-
svaret för att uppföljningen genomförs. Övervakningen kan ingå i befintliga 
övervakningsprogram på regional och kommunal nivå. När det gäller att se 
till att miljökvalitetsnormer uppfylls är det kommunen som ska se till att 
dessa uppfylls. 
Nedanstående miljöaspekter bedöms kräva uppföljning vid genomförandet av 
översiktsplanen: 
Natur- och kulturmiljö 

•	 Uppföljning av indirekta effekter på natur- och kulturmiljön i LIS-
områdenas omgivning.

Vattenmiljö
•	 Uppföljning av konsekvenserna på näringsbelastningen till Åmålsån 

och Norra Viken.
Hälsa 

•	 Trafikbullerberäkningar avseende de prioriterade kommunikations-
stråken E45 och stambanan inom och angränsande bostadsområden. 
Syftet med detta är att följa upp om riktvärdena kommit att överskrida 
förväntade nivåer och om eventuella föreslagna bullerdämpande åtgär-
der vidtagits och fått den effekt man förväntat sig.

•	 Uppföljning av i vilket utsträckning utpekandet av LIS-områdena har 
bidragit till ett bättre serviceunderlag i berörda orter.
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Klimat 
•	 Beräkning av trafikalstring från nybyggnationer och uppföljning av 

eventuella konsekvenser för trafiksystemet efter färdig utbyggnad.
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