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I detta dokument redovisas de områden som Åmåls kom-
mun pekar ut för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS). Planen är en revidering av LIS-planen från 2014 och 
utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

I det inledande avsnittet Bakgrund och Syfte beskrivs pla-
nens bakgrund, syfte och generella planeringsförutsätt-
ningar. Vid revidering har redaktionella justeringar gjorts. 
Innehållsmässiga uppdateringar har gjorts utifrån rådande 
förutsättningar. 

Därefter beskrivs i avsnittet LIS-områden respektive utpe-
kat område med text, bilder och kartor. Avsnittet inleds 
med en tabellöversikt över befintliga LIS-områden, be-
fintliga områden som föreslås utgå samt nytillkomna om-
råden. Tabellen redovisar även tidigare utpekade områden 
vilka föreslås hanteras vidare inom ramen för en fördju-
pad översiktsplan (FÖP) för Åmåls stad. Detta rör områ-
dena 1-4 samt 24, vilka ligger i anslutning till staden och 
ingår i planområdet för FÖP Åmåls stad som är under 
framtagande parallellt med revideringen av denna plan.

Tidigare utpekade LIS-områden har fått behålla sina num-
mer, varav vissa luckor uppstår i numreringen i denna plan 
med anledning av hanteringen enligt ovan. LIS-område 
nummer 5 har utgått sedan tidigare, innan antagande av 
LIS-planen 2014. 

I beskrivningarna av varje område skiljs befintliga om-
råden (6-28) från nya LIS-områden (29-37) med en inle-
dande färgmarkering. Gul markering innebär att det är ett 
LIS-område som fanns med i LIS-planen från 2014. Grön 
markering innebär att det är ett nytt område som tillkom-
mit i samband med revideringen av planen. I rubriken 
till respektive område finns en beteckning: (B), (N) eller 
(B/N), vilket anger avsedd användning. (B) avser boende, 
(N) avser näringsverksamhet och (B/N) avser att möjlig-
göra båda användningarna.

Beskrivningen redovisar dels varje områdes förutsättning-
ar i form av en nulägesbeskrivning, dels en analys utifrån 
redovisade förutsättningar och intressen som området 
berörs av. Analysen beskriver hur området och planerade 
åtgärder kan leva upp till de krav som miljöbalken och 
efterföljande riktlinjer ställer. Analysen avslutades i planen 
från 2014 med rutan Slutsatser som redogör för vad som 
bedöms kunna genomföras och vilka krav som ställs på 
efterföljande planer och utredningar. I samband med re-
videringen har aktualiteten i slutsatserna bedömts utifrån 
kommunens ställningstaganden idag samt ev. justeringar 
som gjorts av området i övrigt. Text i slutsatserna som 
inte längre anses aktuell redovisas med överstrykning. 
Kommunens ställningstaganden vid denna revidering re-
dovisas i rutan Riktlinjer för fortsatt prövning.

Läsanvisningar



I samband med revideringen har en översyn av befintliga 
LIS-utpekanden på karta gjorts. Den yttre gränsen som i 
kartorna markerade ett utredningsområde kring respektive 
område i planen från 2014 har tagits bort, för att tydliggöra 
vilket område som avses. Omfattningen på varje område har 
därav setts över och vid behov justerats, med anpassning 
utifrån rådande förutsättningar samt syftet med det aktuella 
området. Vid fortsatt prövning bör emellertid hänsyn tas till 
att LIS-planen är på översiktsplanenivå och utritade områden 
bör tolkas tillsammans med områdets uttalade syfte.

I kartorna för resp. LIS-område redovisas endast det aktuella 
LIS-området (ev. uppdelat i delområden). Ev. intilliggande 
LIS-områden, vilka ryms inom samma utsnitt, redovisas inte 
i de områdesspecifika kartorna.

För samtliga områden redovisas i text och på karta riksin-
tressen enligt miljöbalken och regionala intressen av olika 
slag som kan innebära restriktioner, till exempel biotop-
skydd, naturvårdsavtal, fornminnen etc.

Vänern samt området Dalsland-Nordmarken (DANO), 
från Mellerud och sjön Ånimmen vid Vänern till sjösystemet 
från Dals-Ed i söder till Årjäng och Östervallskog i norr, är 
utpekade i miljöbalken (MB) 4 kap 2§ som riksintresse för 
det rörliga friluftslivet. Flera av de utpekade LIS-områdena 
omfattas av riksintresset. Flertalet LIS-områden omfattas 
även av riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 kap 6§. Då 
de båda riksintressena är såpass geografiskt omfattande, re-
dovisas de för läsbarhetens skull ej i områdeskartor utan 
beskrivs endast i text där det förekommer.

Eftersom samtliga berörda sjöar utom Vänern utgör fis-
kevårdsområden redovisas inte heller detta särskilt. Vä-
nern är av riksintresse för yrkesfisket enligt MB 3 kap 5 §. 
Föreslagna åtgärder och utbyggnader i LIS-områdena be-
döms inte påverka vare sig fiskevårdsområdena eller riks-
intresset för yrkesfisket negativt.

Lista över förkortningar
DP  Detaljplan

FÖP  Fördjupad översiktsplan

KML Kulturmiljölagen

LIS  Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

MB  Miljöbalken

MKB  Miljökonsekvensbeskrivning

PBL  Plan- och bygglagen

TÖP Tematiskt tillägg till översiktsplan

VISS  VatteninformationsSystemSverige

ÖP  Översiktsplan (även kallad huvudhand- 
 lingen; kommunomfattande)

Observera - Strandlinje
LIS-områdena är avgränsade utifrån en strandlin-
je vilken inte är exakt fastlagd. För områden där 
exempelvis problem med igenväxta strandkanter 
finns kan viss osäkerhet i var strandlinjen går fin-
nas. Vid fortsatt prövning ska strandlinjens (och 
avgränsningens) exakta läge utredas och inten-
tionen som framgår för respektive LIS-område ska 
läsas utifrån denna linje.
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Ändringar i miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen 
(PBL) beslutade av riksdagen 2009 gör det möjligt för 
kommunerna att i sin översiktsplanering peka ut områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Åmåls 
kommun tog fram sin första LIS-plan 2014, vilken nu re-
videras genom denna plan.

Ändringarna i lagstiftningen innebär att de särskilda skäl 
för dispens från strandskyddsbestämmelserna som ti-
digare tillämpats och redovisats i form av allmänna råd, 
numera finns uppräknade i lagtexten (MB 7 kap 18§). Yt-
terligare ett skäl - landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
- tillkom i och med lagändringarna (MB 7 kap 18d§) vilket 
föranleder utpekandet av så kallade LIS-områden.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i fortsättningen 
kallat LIS, innebär att dispens kan lämnas för en åtgärd 
inom strandskyddsområde, om åtgärden innebär ett lång-
siktigt bidrag till utvecklingen av landsbygden. För detta 
krävs att kommunen i sin översiktsplan, eller ett tillägg 
till den, har pekat ut områden för landsbygdsutveckling i 
enlighet med vad som föreskrivs i MB 7 kap 18e§.

Sedan kommunens första LIS-plan antogs 2014 har vis-
sa ändringar gjorts i strandskyddslagstiftningen. Sedan 
införandet av LIS har synpunkter på reglerna och till-
lämpningen av LIS framförts. Diskussionen har handlat 
om både fördelar med systemet, som att det kan leda till 
avsedda lättnader och landsbygdsutveckling, men också 
svårigheter. Naturvårdsverket och Boverket har i utred-
ningar konstaterat att landsbygdsutveckling tolkas och 
definieras på olika sätt runt om i landet och att LIS-verk-
tyget ibland upplevs svårt att forma utifrån platsens unika 
förutsättningar (Naturvårdsverket och Boverket, 2013).  
I Strandskyddsdelegationen slutbetänkande beskrevs ”att 
geografiska begränsningar för LIS kan vara motiverade, 
men i högre grad bör beakta platsspecifika förutsätt-
ningar”. Därtill lyfte Strandskyddsdelegationen proble-
met med att det i översiktsplaneringen kan vara svårt att 
förutse var landsbygdsutveckling genom småföretagande 
och lokalt engagemang kan komma att ske och att LIS-
verktyget då kan upplevas som alltför svårt att tillämpa 
(SOU 2015:108). Länsstyrelserna har i sin gemensamma 
rapport avseende tillämpningen av LIS bland annat redo-
visat att genomförandet av åtgärder inom LIS-områden 
inte har gått i den takt som kommunerna har önskat. Det 
har bland annat påverkats av att länsstyrelserna runt om 
i landet ställt olika krav på kommunerna i samband med 
tillämpningen av LIS. Dock kan länsstyrelserna se att LIS 
inneburit en välkommen kompensation för kommuner på 
landsbygden i förhållande till övriga särskilda skäl för dis-
pens/upphävande av strandskydd (Länsstyrelserna, 2015). 

Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen 
att se över LIS-reglerna i syfte att föreslå författningsänd-
ringar och andra eventuella åtgärder för att ytterligare 
främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång 
till stränder, utan att de värden som strandskyddet lång-
siktigt syftar till att skydda äventyras. Fokus skulle ligga på 
att utveckla möjligheterna att bygga permanentbostäder. 
Efter Naturvårdsverkets utredning föreslogs gällande lag-
stiftning att kvarstå i samma form, men vissa förtydligan-
den i bedömningen av vad som är ett LIS-område gjordes:

• Förslaget innebär att ett LIS-område inte behöver 
ha en ”begränsad omfattning” utan istället en ”så-
dan omfattning” att strandskyddets syften fortfa-
rande tillgodoses.

Bakgrund

Miljöbalken (MB) 18 kap e§ 
Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lä-
gen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad 
omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften,
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark 
till Klockestrand vid Ångermanälven eller från Ska-
taudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland,
c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, 
Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön 
och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse i området, och
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från 
gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands 
kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid 
Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden.
En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och byggla-
gen (2010:900) ska ge vägledning vid bedömning-
en av om en plats ligger inom ett sådant område 
som avses i första stycket.
Översiktsplanen är inte bindande. Lag (2011:393).
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• Därtill föreslås även att den nuvarande restriktivi-
tet som gäller för att tillämpa LIS-reglerna i eller 
i närheten av tätorter specificeras gälla enbart för 
”större tätorter”.

• För att tydliggöra och underlätta möjligheterna till 
upphävande av och dispens från strandskyddet för 
åtgärder inom LIS-områden, föreslår Naturvårds-
verket vissa förändringar av vad som får beaktas 
som särskilda skäl inom sådana områden. Natur-
vårdsverket föreslår att det, i tillägg till att det som 
särskilda skäl får beaktas om ett strandnära läge för 
en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd 
bidrar till utvecklingen av landsbygden, även får 
beaktas om ett sådant strandnära läge kan bidra till 
att ”upprätthålla” landsbygdsutvecklingen. Med 
detta avses åtgärder som kan bidra till att förhindra 
en försämring eller tillbakagång.

• Naturvårdsverket föreslår även att det i bestäm-
melsen tydliggörs vilken nivå på utredning som 
krävs avseende en åtgärds bidrag till landsbygds-
utvecklingen på så sätt att särskilda skäl ska anses 
föreligga om det ”kan antas” att åtgärden har den 
åsyftade effekten.

•  Vad gäller prövning av dispens för att uppföra en-
staka en- eller tvåbostadshus föreslår Naturvårds-
verket att samlokalisering till befintligt bostadshus 
även fortsättningsvis ska få beaktas som ett skäl 
för dispens. Förslaget innebär dock att bestäm-
melsens nuvarande lydelse omformuleras för att 
i något större mån kunna ta hänsyn till förhållan-
dena på platsen och skillnader i bebyggelsestruktur 
mellan olika delar av landet. Naturvårdsverkets 
förslag innebär att det som särskilda skäl för 
sådana åtgärder får beaktas om huset eller husen 
avses att uppföras ”med närhet till” ett befintligt 

Det generella strandskyddet
Enligt MB 7 kap 13-18§ gäller generellt strandskydd 
vid insjöar och vattendrag. Syftet är att säkra för-
utsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor för djur och växter på land 
och i vatten.

Det generella strandskyddet är 100 meter från 
strandlinjen vid normalvattenstånd och avser såväl 
land- som vattenområdet. Området kan utökas ef-
ter beslut av länsstyrelsen. I Åmåls kommun gäller 
strandskydd mellan 100 och 300 meter, det sist-
nämnda längs Vänern. 

Inom strandskyddsområdet får till exempel inte nya 
byggnader uppföras, byggnader ändras till annat 
ändamål, grävnings- och andra förberedelsearbe-
ten för bebyggelse utföras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras som hindrar allmänhetens 
tillträde eller försämrar livsvillkoren för djur eller 
växter (MB 7 kap 16§).

Om särskilda skäl enligt MB 7 kap 18§ föreligger 
kan kommunen ge dispens från strandskyddsbe-
stämmelserna. Ett av de särskilda skälen kan vara att 
området är utpekat i en översiktlig plan för lands-
bygdsutveckling i strandnära områden (LIS).

bostadshus. För enstaka en- eller tvåbostadshus fö-
reslås även, i likhet med vad som gäller för övriga 
åtgärder inom LIS-områden, att det som särskilda 
skäl för dispens även ska få beaktas om det strand-
nära läget kan antas bidra till eller upprätthålla 
utvecklingen av landsbygden. 

Illustration över generellt samt utökat strandskydd (Boverket).
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Planprocessen 
Arbetet med den tidigare LIS-planen från 2014 bedrevs 
parallellt med utarbetandet av ny kommunomfattande 
översiktsplan, ÖP 2013, till vilken LIS-planen utgör ett te-
matiskt tillägg. Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
som togs fram, är gemensam för både översiktsplanen 
och LIS-planen och återfinns i översiktsplanen.

Länsstyrelsens gemensamma yttrande efter utställning för 
de båda planerna ingår i ÖP 2013. Beträffande LIS-planen 
har länsstyrelsen inte godtagit de av kommunen föreslag-
na LIS-områdena: 1. Metebergsskäret (delvis), 4. Finesand, 
8. Tydje - Nygård, 10. Hytteviken, 13. Ärr - Lilla Strand och 
26. Tösse - Gustavsberg. Kommunen valde ändå att ha kvar 
dessa områden, med hänvisning till vidare utredning i den 
fortsatta planprocessen. 

Länsstyrelsen har heller inte godtagit LIS-område 5. Mys-
kedalen, som senare utgick innan antagande. I övrigt har 
Länsstyrelsens synpunkter på LIS-planen i huvudsak be-
aktats. LIS-planen från 2014 har i vissa delar reviderats 
efter utställning. Numreringen av LIS-områdena ändrades 
inte, varav det inte finns något område i ordningen kallat 
5 i planen från 2014.

Revidering av tidigare LIS-plan
Denna plan är en revidering av den tidigare LIS-planen 
från 2014. Detta innebär att tidigare områden setts över 
utifrån specifikationer av LIS-verktygets funktion samt 
önskemål från fastighetsägare (se vidare under Metod). 
Områdena har antingen bekräftas i sin befintliga omfatt-
ning, utgått eller revideras vid behov. Tillfälle har även fun-
nits att anmäla intresse för nya områden och ett antal av 
dessa har resulterat i nytillkomna områden i denna plan.

Parallellt med revideringen av LIS-planen pågår en ak-
tualitetsprövning av översiktsplanen samt framtagande av 
bygdeanalyser för kommunens tätorter med omnejd samt 
en fördjupad översiktsplan för Åmåls stad.

I samband med revideringen av LIS-planen tas även en ny 
MKB fram, tillhörande denna planhandling.

ÖversiktsPLAN (ÖP) 2013

Åmåls kommun, västra Götalands län

April 2014

Antagen av kommunfullmäktige (KF § 6) 2014-02-26

Laga kraft 2014-03-26

ÖP 13

ÖP 13LIS-PLAN Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Tematiskt tillägg till ÖP 2013 
Åmåls kommun, Västra Götalands län

April 2014

Antagen av kommunfullmäktige (KF § 6) 2014-02-26

Laga kraft 2014-03-26

Föregående LIS-plan togs fram under 2013 som en del av den kommuntäckande översiktsplanen och vann 
laga kraft 2014. 
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Definiering av landsbygd
Det är viktigt att tydligt avgränsa vilka delar av kommu-
nen som utgör landsbygd och således också omfattas av 
denna plan. Begreppet landsbygd rymmer en variation av 
olika sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden. 
Det finns också många olika definitioner av glesbygd och 
landsbygd, framtagna i olika sammanhang för att tillgo-
dose olika behov och syften. Bara i Sverige finns ett antal 
olika definitioner av gles- och landsbygd och därutöver 
finns internationella definitioner. Vad som i praktiken är 
landsbygd måste den enskilda kommunen lokalt definiera 
i samverkan med Länsstyrelsen.

I föreliggande förslag till LIS-plan bedöms att hela kom-
munens yta utgör landsbygd, med hänvisning till Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) kommungruppsindel-
ning. I denna kategoriseras Åmål som landsbygdskommun.

Kommunens målsättning
I huvudhandlingen (ÖP) redovisas målsättningar för plan-
arbetet baserade på ”Vision 2020”. För LIS-planen är föl-
jande formuleringar relevanta:

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

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

• Områden med värdefull natur och kulturhisto-
riskt värdefulla miljöer skall skyddas från olämplig 
exploatering.

Jordbruksmark
Jordbruksmark är en begränsad resurs som med hänsyn 
till klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbani-
sering måste ses i ett mycket långt tidsperspektiv. Jord-
bruksmarken är av nationell betydelse vilket innebär att 
kommunen behöver ta hänsyn till behovet av jordbruks-
mark även utanför kommunens egna gränser. Enligt MB 
3 kap 4§ behöver tre områden utredas innan en förändrad 
markanvändning av jordbruksmark föreslås:

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?
2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett 

väsentligt samhällsintresse?
3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i an-

språk inte tillfredsställande?

I LIS-planen från 2014 tog tre av områdena - 13. Ärr - Lilla 
Strand (delvis), 15. Ärr - Hensbyn och 17. Käppesjö - Grättve - 
ängsmark i anspråk. I denna revidering föreslås områdena 
13 och 17 utgå. Ett tillkommande område, 31. Låbyn Östra, 
berör jordbruksmark.

LIS ger möjligheter
När huvudhandlingen (ÖP) samt LIS-planen togs fram 
2013-2014 hade befolkningsutvecklingen i kommunen 
under ett antal år varit negativ, särskilt i de mindre orterna 
och på landsbygden. Sedan dess har utvecklingen försik-
tigt vänt och sedan 2014 har kommunens invånare ökat 
med ca 400 personer (från 12 326 personer år 2014 till 
12 720 personer år 2018). 

Utpekandet av LIS-områden öppnar möjligheter för att i 
viss mån stärka befolkningsunderlaget genom att lokalise-
ring av bostäder, fritidshus, semesterboenden och besöks-
mål i attraktiva, strandnära lägen underlättas. Arbetstill-
fällen inom olika verksamheter som service, handel och 
turism kan skapas, och fler bostäder och fritidshus samt 
en ökad besöksnäring kan förbättra underlaget för lokala 
servicefunktioner, särskilt i de mindre orterna.

Behovet av service varierar för olika funktioner; permanent-
boende är i högre grad beroende av viss service inom rimligt 
avstånd än exempelvis en stugby för tillfälligt boende.

Möjligheten att komplettera mindre bostadsgrupper 
på landsbygden med viss tillkommande bebyggelse kan 
också bidra till att upprätthålla befolkningen, och sam-
mantaget kan sådana kompletteringar i flera närbelägna 
områden ge ett ökat underlag för kollektivtrafiken och för 
service i närmaste ort. 

Möjligheten att utveckla en näringsverksamhet, t.ex. ett 
antal uthyrningsstugor som ett komplement till befintlig 
jord- och skogsbruksverksamhet, kan också bidra till att 
upprätthålla en god landsbygdutveckling.

Kollektivtrafikens linjer och tidtabeller kan också påver-
kas av framtida förändringar av bebyggelsens lokalisering. 
Kommunens målsättning är att hela kommunen skall ges 
möjligheter till utveckling, inte bara centralorten och om-
råden längs huvudtrafikstråken. Standarden på allmänna 
vägar i kommunen är delvis låg men har inte påverkat be-
dömningarna i planen.

Att utveckla landsbygd
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Hållbar utveckling
LIS-planen kan inledningsvis tyckas gynna en utveckling 
som innebär ianspråktagande av bevarandevärd mark, ett 
ökat resande och annat som står i konflikt med de allmän-
na miljömålens strävan mot ett hållbart samhälle. Ser man 
enbart till planens konsekvenser ur ett naturmiljöperspek-
tiv kan det upplevas så. Om man däremot också väger in 
de ekonomiska och sociala konsekvenserna för samhället 
blir bilden något annorlunda.

Möjligheter till etablering av boende i attraktiva, sjönära 
lägen kan vara ett sätt att bibehålla och även gärna öka 
befolkningsunderlaget i kommunen i allmänhet och på 
landsbygden i synnerhet. Det leder till ett förbättrat un-
derlag för lokala servicefunktioner som annars kan ha 
svårt att överleva med en minskande befolkning i omlan-
det. Således kan detta förbättra möjligheterna till kvarbo-
ende för den befintliga befolkningen. 

Etablering eller utbyggnad av verksamheter, främst med 
anknytning till turism och friluftsliv innebär arbetstill-
fällen, om än oftast säsongsvis, och lockar besökare till 
platsen, vilket i sin tur gynnar det lokala näringslivet i sin 
helhet. Tillgängligheten till attraktiva naturområden kan 
ökas, och fler människor får möjlighet att vistas i skog 
och mark och vid vatten, inom rimligt avstånd från stads-
regioner som Trestad och Göteborg istället för att söka 
rekreation på längre avstånd från hemorten.

Sociala och ekonomiska konsekvenser av detta slag måste vä-
gas mot de rent miljömässiga och för de redovisade LIS-om-
rådena är bedömningen att de sociala och ekonomiska kon-
sekvenserna väger tyngre ur kommunens perspektiv. Givetvis 
skall miljöfrågorna beaktas i den fortsatta prövningprocessen, 
vilket redovisas i de enskilda områdesbeskrivningarna. Note-
ras bör också att flertalet områden är belägna i nära anslutning 
till tätorter och större vägar med kollektivtrafik.
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Lagstiftningen med tillhörande propositionstext och Bo-
verkets/Naturvårdsverkets handbok 2009:4 ”Strandskydd 
- en vägledning för planering och prövning” innehåller 
riktlinjer för bedömningen av vilka områden som kan 
komma i fråga för LIS. Därutöver har länsstyrelsen i Väs-
tra Götaland i en PM 2010-09-20 gett råd om hantering 
av LIS-områden i översiktsplaner. Generellt gäller att de 
utvalda områdena är attraktivt belägna och bedöms kunna 
utvecklas utan att komma i konflikt med strandskyddets 
grundläggande syften, dvs. djur- och växtlivet får inte på-
verkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till 
attraktiva strandområden får inte försämras. Vid den detalje-
rade bedömningen av varje enskilt område har nedanstående 
frågeställningar behandlats i tillämpliga delar:

1. Ger åtgärden långsiktigt positiva effekter på sysselsättningen?
Det kan handla om arbetstillfällen i anläggningar som är 
beroende av strandnära lägen: stugbyar, campingplatser, 
andra turistanläggningar eller anläggningar för det rörliga 
friluftslivet (fiske, kanoting etc.) eller andra former av nä-
ringsverksamhet där strandnära läge är av betydelse.

2. Innebär åtgärden en långsiktig förbättring av underlaget för lo-
kala servicefunktioner?
Exempel är permanent bebyggelse eller fritidsbebyggelse 
av sådan omfattning av lokala servicefunktioner, offent-
liga eller kommersiella, får möjlighet att finnas kvar och 
helst utvecklas.

Ibland kan åtgärder enligt 1) och 2) samverka, exempelvis 
en ny turistanläggning på en plats som ger upphov till fri-
tidsbebyggelse i närheten.

3. Är området av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller 
friluftsliv enligt MB 3 kap 6§?
I sådana områden bör dispenser med hänvisning till LIS 
ges restriktivt, särskilt om det är områden som utgör 
orörd naturmark och som är opåverkade av bebyggelse 
eller jordbruksdrift. 

4. Är området av riksintresse enligt MB 4 kap 2§ (turism och 
rörligt friluftsliv, s.k. geografiska bestämmelser)?
MB 4 kap 2§ utgör inte ”hinder för utvecklingen av be-
fintliga tätorter eller av det lokala näringslivet”. Åtgärder 
som grundas på LIS och som inte påverkar turismen eller 
det rörliga friluftslivet negativt bör därför kunna tillåtas 
om de i övrigt överensstämmer med dessa riktlinjer.

5. Är området berört av regionala bevarandeintressen (naturvård, 
kulturmiljövård etc)?
Dispenser med hänvisning till LIS bör prövas restriktivt 
och endast medges där åtgärden inte bedöms påverka det 
uttalade intresset negativt.

6. Är området berört av risk för ras, skred eller erosion, eller finns 
risk för hög markradonhalt?
Innan dispens med hänvisning till LIS medges bör i såda-

na fall erforderliga undersökningar av markens stabilitet 
och/eller radonhalt göras.

7. Kan området beröras av översvämning eller högvatten?
Lokal undersökning eller bedömning kan erfordras. 

8. Kan det lokala växt- och djurlivet påverkas negativt?
Lokala bedömningar erfordras. Områden med nyckelbiotoper 
eller andra former av värdefull naturmark bör inte tas i anspråk. 
Möjligheten för djur att ta sig ned till vattnet skall beaktas.

9. Finns det tillräckligt med fria stränder av god kvalitet i omgivningen?
10. Kan åtgärden utnyttja befintlig infrastruktur? 
Frågor om vatten- och avloppsförsörjning samt tillfart 
och kollektivtrafik studeras.

11. Kan landskapsbild eller befintlig bebyggelsemiljö påverkas negativt?
12. Hur används det aktuella strandpartier för närvarande?
13. Kan fri passage längs strandkanten säkerställas?

Urvalsmetodik
I samband med framtagandet av LIS-planen 2014 bedöm-
des 27 områden ha förutsättningar att komma i fråga för till-
lämpning av LIS. Urvalet baserades delvis på kommunens 
egna bedömningar, delvis på synpunkter och önskemål från 
berörda markägare, som bland annat framfördes i samband 
med de lokala informationsmöten med allmänheten som 
hölls i ett tidigt skede av arbetet med ÖP. Under arbetets 
gång inkom ytterligare förslag och det slutliga urvalet skedde 
efter besök på plats och analys av förutsättningarna.

Utfallet av utveckling inom de utpekade LIS-områdena 
har dock varit lågt (1 bygglovsärende fram till och med 
februari 2020) och i samband med revideringen har kom-
munen än mer baserat urvalet av områden på lokal för-
ankring. Kommunen ser det som betydelsefullt att LIS-
planen ger uttryck för de möjligheter och behov som kan 
finnas på det lokala planet. Förverkligandet av föreslagna 
åtgärder bygger i de flesta fall helt på enskilda intressen. 
Dialog har förts med fastighetsägare inom befintliga LIS-
områden för att utreda fortsatt intresse samt med nya in-
tressenter för utpekande av områden. Metoden har lett 
till att vissa befintliga områden, där inget fortsatt intresse 
uttalats och där kommunen inte sett något ytterligare stra-
tegiskt skäl för fortsatt utpekande, har utgått.

Det slutliga urvalet av tillkommande områden har skett 
efter besök på plats, ofta tillsammans med markägaren 
och analys av planeringsförutsättningarna. Analysen enligt 
ovanstående schema omfattar olika bevarandeintressen, 
men väger också in faktorer som befintliga servicefunktio-
ner, infrastruktur och VA samt kollektivtrafik. Kommunen 
avser att under samrådstiden för LIS-planen vara öppen 
för fler intresseanmälningar, vilka då får utvärderas likt öv-
riga. Kompletterande förslag till ytterligare LIS-områden 
kan därav komma att ske inför utställning av planen.

Metod och urval
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Riksintressen
Samtliga områden vid Vänern berörs av riksintresse för 
friluftslivet enligt MB 3 kap 6§ (Vänerns strand- och skär-
gårdsområden), riksintresse för turism och rörligt frilufts-
liv enligt MB 4 kap 2§ (Vänern med öar och strandområ-
den) och riksintresse för yrkesfisket enligt MB 3 kap 5§. 
Delar av Vänerkusten berörs av riksintressen för kultur-
miljövården enligt MB 3 kap 6§ (Ekholmen, Drängshol-
men resp. Nötön, Ustön m.fl.) och av riksintressen för 
naturvård enligt MB 3 kap 6§ (Tösse med Tösse skärgård 
resp Yttre Bodane-Kräklingarna).

Ärr, Ånimmen och Furusjön berörs också av riksintresse 
för friluftslivet enligt MB 3 kap 6§ (Dalslands sjö- och ka-
nalsystem) och riksintresse enligt MB 4 kap 2§ (DANO-
området). Till riksintresse för naturvård enligt MB 3 kap 
6§ hör vidare Ärrs sydvästra strand (Sörknattenområdet) 
samt del av stranden vid Knarrbysjön och hela Edslan 
(Högheden-Baljåsen). 

Kommunen har i huvudhandlingen (ÖP) från 2014 fram-
fört en avvikande uppfattning om avgränsningen av om-
rådena av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap 6§ 
och turism och friluftsliv enligt MB 4 kap 2§. Riksintresse-
områdena för friluftsliv enligt MB 3 kap 6§ har reviderats 
gällande avgränsning efter 2014. I samband med pågåen-
de aktualitetsprövning av översiktsplanen konstaterades 
att kommunen kommer att göra ett nytt ställningstagande 
längre fram.

Riksintressena och hur kommunen avser att tillgodose 
dem redovisas närmare i beskrivningen för respektive 
område samt i MKB tillhörande denna planhandling. Då 
riksintressena för friluftslivet samt turism och friluftsliv är 
såpass geografiskt omfattande, redovisas de för läsbarhe-
tens skull ej i områdeskartor utan beskrivs endast i text där 
det förekommer. Eftersom samtliga berörda sjöar utom 
Vänern utgör fiskevårdsområden redovisas inte heller 
detta särskilt, likt riksintresse för yrkesfisket enligt MB 3 
kap 5 §, vilket omfattar hela Vänern.

Särskild hänsyn vid Vänern 
Enligt MB 7 kap 18e§ 3 får vid Vänern, ”om det råder stor 
efterfrågan på mark för bebyggelse i området”, endast fö-
reslås områden som har ”liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften”. Vid de delar av Vänern som inte 
berörs av stor efterfrågan gäller inte denna restriktion. 
Kommunen upplever för närvarande inte någon stor ef-
terfrågan på mark utefter Vänerkusten. 

Denna LIS-plan innehåller 8 områden vid Vänern. Samt-
liga ligger inom område av riksintresse för friluftsliv enligt 
MB 3 kap 6§ och för turism och friluftsliv enligt MB 4 
kap 2§. Områdena 8 och 9 berörs dessutom av riksintres-
se för naturvård enligt MB 3 kap 6§ och områdena 6, 7, 9 
och 10 ligger helt eller delvis inom område av riksintresse 
för kulturmiljövården enligt MB 3 kap 6§.

Områdena 23 och 25 ligger nära Åmåls stad och avser del-
vis anläggningar för det rörliga friluftslivets behov samt 
utökade boendemöjligheter.

Områdena 6 och 7 omfattar bostäder/fritidshus, i båda 
fallen i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Område 
8 betjänar det rörliga friluftslivets behov av övernattning 
och område 9 omfattar delvis utbyggnad av befintlig stug-
by och delvis nybyggnad av bostäder/fritidshus.

Område 10 innehåller ett flertal funktioner som i huvudsak 
riktar sig mot turism och friluftsliv, både land- och sjöbaserat.

Flera av områdena riktar sig således mot turism och fri-
luftsliv. Det möjliggör för fler människor att komma ut till 
Vänerns riksintressanta miljöer och ökar rent allmänt till-
gängligheten till Vänerns stränder. En stor del av strand-
området är idag otillgängligt annat än från sjövägen.

Kärnvärdena i ovan nämnda riksintressen redovisas i 
MKB tillhörande denna planhandling.

Sammanfattningsvis bedöms föreslagna områden vid Vänern:

• I begränsad omfattning beröra områden med stor 
efterfrågan.

• Kunna genomföras utan att medföra påtaglig 
skada på riksintressen.

• Långsiktigt bidra till sysselsättning och ökat under-
lag för lokal service.

• Öka områdets attraktivitet för turism och rörligt 
friluftsliv.

• Öka tillgängligheten till strandområdet generellt

• Innebära ringa påverkan på tillgången på strand-
områden och livsvillkoren för växter och djur.

Invid Åmålsviken samt i anslutning till Åmåls stad, finns 
i LIS-planen från 2014 ytterligare 6 områden längs Vä-
nerkusten. Kommunen avser att i denna revidering att 
bibehålla dessa LIS-områden i enlighet med planen an-
tagen 2014, utan ny prövning. Fortsatt bearbetning av de 
aktuella LIS-områdena kommer att ske i FÖP Åmåls stad.

Planeringsförutsättningar
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Gällande planer, förordnanden och  
regionala intressen
Bortsett från viss anpassning efter befintlig bebyggelse vid 
område 7. Tybyudden, ligger strandskyddet kvar med sam-
ma utbredning som 2014. Gällande strandskydd, naturre-
servat och Natura 2000-områden redovisas på respektive 
områdeskarta. På områdeskartorna redovisas dessutom re-
gionala och lokala intressen i form av biotopskyddsområ-
den, sumpskogar, våtmarker etc. liksom de fornlämningar 
som är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 2019 
togs ett kommunomfattande naturvårdsprogram fram, till 
vilket vissa hänvisningar görs i text. 

Fornlämningar
Några av de föreslagna områdena omfattar eller ligger 
i anslutning till fornlämningar. Det är angeläget att en 
framtida exploatering visar respekt mot fornlämningarna 
med tillhörande fornlämningsområde. Krav på arkeolo-
gisk utredning kan komma att ställas i dessa LIS-områden. 

Enligt 2 kap Kulturmiljölagen (KML) är fornlämningar 
inklusive fornlämningsområde skyddat oavsett om de är 
identifierade eller inte. Om en på något sätt vill ändra 
fornlämningsområdet genom markingrepp eller byggna-
tion/annan förändring krävs länsstyrelsens tillstånd enligt 
2 kap 12 § kulturmiljölagen (KML).

Infrastruktur
Flertalet områden ligger i anslutning till eller relativt nära 
vägar som trafikeras av regional kollektivtrafik och nära 
eller på rimligt avstånd från närmaste serviceort. E45 och 
stambanan är viktiga kommunikationsstråk genom kom-

munen, på relativt kort avstånd från Vänerkusten med 
flera av de föreslagna LIS-områdena med inriktning på 
turism och friluftsliv. Det öppnar för ökad tillgänglighet 
landvägen till de attraktiva kustområdena längs Vänern, 
som idag till stor del endast är åtkomliga sjövägen. 

Föreslagna LIS- områden i västra delen av kommunen lig-
ger också till stor del nära huvudstråken vägarna 164 (av 
riksintresse för kommunikationer) och 2236. 

Vatten
Vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styr-
medel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt. Samtliga miljökvalitetsnormer 
som berörs av översiktsplaneringen i Åmåls kommun redo-
visas i översiktsplanens huvudhandling. I LIS-planen redo-
visas särskilt miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet. Syftet 
med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet.

Vid bedömning av LIS-planens påverkan på MKN för vat-
ten har beskrivningen av sjöarnas nuläge och kända påver-
kansfaktorer för den ekologiska statusen granskats i VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige). Nuvarande status och 
främsta påverkansfaktorer redovisas under respektive LIS-
område i plandokumentet. Här har vi utgått ifrån rapporte-
rad status för förvaltningscykel 3, trots att den inte är beslu-
tad ännu. Huvudregeln är att alla vattenförekomster utifrån 
en satt skala ska uppnå det som inom vattenförvaltning 
kallas god status. För 9 av de 12 vattenförekomster som 
utpekade LIS-områden ligger invid, finns miljökvalitets-
normer avseende vattenkvalitet fastställda - se tabell nedan.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för berörda sjöar
Vattenföre-
komst

Ekologisk status,  
2019 

Kemisk status,  
2019

LIS-områden invid 
sjön (exkl. FÖP)

Kvalitetsfaktorer 

Vänern  
(Dalbosjön)

Måttlig Uppnår ej god 6-10, 23, 25a,  
25b, 37

Fisk och konnektivitet.  
Särskilt förorenande ämnen.

Furusjön God Uppnår ej god 11, 32 Morfologisk bedömning och  
näringsämnen

Ärr Måttlig Uppnår ej god 12, 14, 15, 28 Fisk och konnektivitet. 

Knarrbysjön Måttlig Uppnår ej god 16 Hydrologisk regim. Fisk och konnektivitet.

Edslan God Uppnår ej god 18, 19 Hydromorfologisk bedömninga

Nedre Kalven Måttlig Uppnår ej god 20, 21 Fisk och konnektivitet

Käppesjö Måttlig Uppnår ej god 22, 35 Fisk och konnektivitet

Buvattnet Måttlig Uppnår ej god 29 Fisk och konnektivitet

Järnsjön Ej klassad Ej klassad 30

Låbysjön Ej klassad Ej klassad 31

Ånimmen Måttlig Uppnår ej god 33, 34 Näringsämnen

Hultsjön Ej klassad Ej klassad 36
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Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus avseende 
kvicksilver och kvicksilverföreningar ”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 försurning. 
Målsättningen är att halter av kvicksilver och kvicksilver-
föreningar i vattenförekomsten inte bör öka i förhållande 
till de halter som har legat till grund för vattenmyndighe-
tens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive 
kvicksilver och kvicksilverföreningar 2016.

Värdefulla vatten
Som en del i arbetet med miljömålet Levande sjöar och vat-
tendrag har Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksan-
tikvarieämbetet fastställt en sektorsövergripande strategi 
för genomförande av åtgärder. Länsstyrelserna har i detta 
sammanhang sammanställt tillgänglig kunskap om na-
tionellt värdefulla och särskilt värdefulla miljöer för na-
turvård, kulturvård och fiskevård i en databas. Samman-
ställningen ska användas för att kvantifiera och prioritera 
åtgärder. Beskrivning av vilka värden som avses återfinns 
under respektive delområde.

Bryggor
Behovet av bryggor är inte alltid närmare känt i detta 
översiktliga skede i planprocessen. Det kan dock antas att 
åtminstone näringsverksamheter som riktar sig mot den 
vattenanknutna turism- och friluftslivet samt grupper av 
fritidshus kommer att behöva båt- och/eller badbryggor i 
anslutning till området. För flertalet områden har ett vat-
tenområde ritats in, med syftet att möjliggöra bryggläge i 
anslutning till LIS-området. Enskilda tillkommande bryg-
gor prövas i samband med anmälan/dispens avseende 
lämplighet, läge etc.

Anläggande av bryggor, pirar och dylikt är vattenverksam-
het som är anmälnings- eller tillståndspliktig beroende på 
omfattningen. I allmänhet brukar anmälan räcka vid an-
läggningar <3000 m2. Frågan studeras närmare i samband 
med kommande detaljplanering eller lovprövning.

Hälsa och säkerhet
Högvatten
Länsstyrelserna för Västra Götalands län samt Värmlands 
län har upprättat rapporten Stigande vatten – en handbok för 
fysisk planering i översvämningshotade områden. I tillhörande 
faktablad anges planeringsnivåer för bebyggelse kring Vä-
nern, av hänsyn till risken för stigande vattennivåer. Över-
svämningszonerna för Vänern är indelade i fyra zoner, 
kopplade till riskgrad. I zon 4 (röd) är sannolikheten för 

att en översvämning inträffar högst och i zon 1 (grön) är 
den lägst. Sedan LIS-plan 2014 antogs har nivåerna jus-
terats. Bedömningar ändras i takt med att ny forskning 
tas fram, därav kan faktabladet fortsatt komma att upp-
dateras med nya planeringsnivåer. För rådande nivåer, se 
gällande faktablad.

LIS-planens relativt grova redovisning samt karteringar-
nas lilla skala gör det omöjligt att exakt peka ut vilka LIS-
områden som kan beröras av högvatten. Detta måste ge-
nerellt analyseras i samband med fortsatt prövning genom 
detaljplaner eller lovärenden.

Radon
En översiktlig redovisning av radonkartering återfinns 
i huvudhandlingen. Kartan redovisas även här intill. Av 
LIS- områdena berörs nr 6, 12, 14, 16 och 28 av even-
tuellt högriskområde för radon. Område 6 berörs delvis 
även av högrisk för radon och område 29 ligger i nära 
anslutning till ett sådant riskområde. Se närmare under 
respektive område. Observera att redovisningen är grov; 
kommunens mer detaljerade karta bör konsulteras. I sam-
band med fortsatt planering krävs radonundersökning i 
berörda områden. 

Förorenad mark
Områdena 14 (f.d. industri) samt 20 (f.d. sågverk) kan 
innehålla potentiellt förorenad mark. Fortsatt utredning 
kring markens lämplighet och ev. saneringsåtergärder ska 
ske inom ramen för fortsatt prövning.

Skred och ras
År 1996 genomfördes en stabilitetskartering. Karteringen 
berör inget av föreslagna LIS-områden. Inom ramen för 
detta planarbete är det inte möjligt att genomföra ytter-
ligare stabilitetskarteringar eller bedömningar av risk för 
skred och ras utan det får anstå tills konkreta planer före-
läggs i områden som kan beröras. 

Framtida klimatförändringar kan komma att påverka vat-
tenflöden och därmed risk för ras eller skred. Detaljerade 
analyser kan behöva göras i samband med efterföljande 
detaljplanering eller andra utredningar.

Elektromagnetiska fält
Genom Åmåls kommun går två 400 kV luftledningar. Två 
utpekade LIS-områden, nr 15 och 36, bedöms ligga i så-
pass nära anslutning att de kan komma att bli berörda av 
föreliggande riktlinjer för fysisk planering intill dessa led-
ningar. Enligt Svenska Kraftnäts magnetsfältspolicy ska 
ny bebyggelse för varaktig vistelse ej placeras inom 130 m 
från 400 kV-ledning.
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Miljömål och Agenda 2030

I plan- och bygglagen står att kommunen i översiktspla-
nen ska redogöra för hur kommunen i den fysiska pla-
neringen avser att ta hänsyn till och samordna översikts-
planen med relevanta nationella och regionala mål, planer 
och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen. Nedan redovisas de nationella mål som det 
tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen i första hand kan relateras till.

Nationella mål 
På nationell nivå finns ett flertal mål som på olika sätt 
är relaterade till fysisk miljö och samhällsutveckling. LIS-
planen har stämts av mot dessa och de som denna plan 
särskilt kan relateras till lyfts här. Sverige har tio frilufts-
mål som i hög grad är relevanta för LIS-planens innehåll. 
LIS-planen bedöms bidra till friluftsmålen på så sätt att 
naturen tillgängliggörs och förutsättningar för en levan-
de landsbygd skapas. Vid utpekandet av LIS är det dock 
utifrån allemansrättsligt perspektiv viktigt att skapa förut-
sättningar för en tillgänglig fri passage mellan ny bebyg-
gelse och vattnet för att inte upplevelsen av privat hävd 
ska infinna sig. 

Det finns även fyra nationella kulturmiljömål som re-
gering och riksdag har uttalat ska vara vägledande på na-
tionell, regional och kommunal nivå. I Åmåls kommun 
finns ett betydelsefullt kulturlandskap och flera miljöer 

som bidrar till kommunens attraktivitet berörs delvis av 
LIS-utpekanden. En nyexploatering i denna miljö kräver 
anpassning efter platsens förutsättningar för att inte verka 
negativt på kulturlandskapet. LIS-utpekanden bidrar dock 
även till att förutsättningar för bevarande av kulturmiljöer 
kan ske då näringsverksamheter och boende i attraktiva 
vattennära lägen kan bidra till att det blir enklare att upp-
rätthålla en levande landsbygd. 

Sverige har 16 nationella miljömål, varav målen God be-
byggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, 
Ett rikt djur- och växtliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande sko-
gar och Säker strålmiljö har särskild relevans i arbetet med 
LIS-planen. I LIS-planens miljökonsekvensbeskrivning 
analyseras planförslagets påverkan på aktuella miljömål. 

Agenda 2030
Agenda 2030 är en handlingsplan för hållbar utveckling 
vilken antogs av FN:s generalförsamling 2015. Agendan 
syftar till att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar värld till år 2030. Totalt finns 17 mål som alla 
medlemsländer förbundit sig att arbeta med. Målen berör 
bland annat klimatförändringen, hälsa, utbildning, fattig-
dom, jämställdhet samt en hållbar ekonomisk tillväxt. LIS-
planen kan relateras till flertalet av de målområden som 
lyfts inom Agenda 2030, för vilka konsekvenserna genom 
planens genomförande redogörs för i bifogad MKB.

AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

ETT INFORMATIONSMATERIAL FRÅN PROJEKTET GLOKALA SVERIGE – AGENDA 2030 I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

ETT SAMVERKANSPROJEKT MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Redaktör: Malin Åberg Aas 
Design/produktion: Tomorro’ AB 
Tryck: Tellogruppen AB – 2018

Foto omslag: Sharon Pittaway/Unsplash 
Materialet har producerats med stöd från Sida.  
Sida har ej deltagit i produktionen och ansvaret för innehållet är utgivarens.
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Placering och gestaltning

Vänerkusten
Samtliga områden vid Vänern berörs av riksintresse för 
friluftslivet enligt MB 3 kap 6§ och riksintresse för turism 
och rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 2§. Här ska turis-
mens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid be-
dömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön. En exploaterings samspel med sin 
omgivning blir här betydelsefull för att inte ge en negativ 
påverkan på landskapsbilden och därmed också upplevel-
sen, särskilt från vattensidan. Kraven på en god form-, 
färg- och materialverkan är av särskild vikt vid fortsatt 
prövning, av hänsyn till riksintresset. Det kan också hand-
la om ett minskat intryck genom medveten placering och 
begränsad siktröjning.

Kulturmiljö
Några av de föreslagna områdena omfattar eller ligger i 
anslutning till fornlämningar. Enligt 2 kap Kulturmiljö-
lagen (KML) är fornlämningar inklusive fornlämnings-
område skyddat oavsett om de är identifierade eller inte. 
Inom områden som omfattas av fornlämningar ska be-
byggelsen under fortsatt prövning anpassas vad gäller pla-
cering samt utformning, så att den inte medför negativ 
påverkan på fornlämningar. 

Några utpekade områden omfattas av riksintresse för kul-
turmiljö. Här är det viktigt att placering och övrig utform-
ning tar hänsyn till intresseområdets utpekade kärnvär-
den, så att ingen negativ påverkan uppstår.

Övriga utformningsprinciper
Inom samtliga områden ska strävan alltid vara att erhål-
la en så god landskapsbild som möjligt. Med god land-
skapsbild avses en anpassning efter förutsättningarna på 
platsen. Anpassningen avser ny bebyggelse såväl som an-
läggningar som den medför, t.ex. nya vägdragningar. Prin-
cipiellt bör placering mitt på en öppen yta undvikas, för 
att istället sträva efter placering med ett samband, t.ex. vid 
befintlig bebyggelse eller ett skogsbryn.

För bebyggelse inom strandskyddat område, som LIS-
områden, ska fri passage ska alltid säkras för den del av 
stranden som behövs för att allmänheten ska kunna pas-
sera mellan strandlinjen och de planerade byggnaderna el-
ler anläggningarna. Avsikten med den fria passagen är att 
strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna 
del av stranden. Kravet på fri passage gäller dock inte om 
byggnaderna eller anläggningarna för sin funktion måste 
ligga vid vattnet.

Principskiss - Anpassning med hänsyn till landskapsbilden från 
vattnet samt tillgänglighet för det rörliga friluftslivet.

Principskiss - Anpassning vid fornlämning i samband med 
fortsatt prövning. 
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Fortsatt prövning

LIS-planen pekar ut ett antal områden vilka bedöms möj-
liga att exploatera på ett sätt som innebär utveckling av 
landsbygden på lång sikt. Planen är översiktlig och i sig 
ingen garanti för genomförbarheten av förslagen, utan 
respektive område behöver prövas närmare i den fortsatta 
processen. Underlaget är grovt och inte alltid förankrat 
hos berörda markägare. Planen innebär inga åtaganden 
för enskilda, men kan ge en framtida möjlighet att bygga 
i strandnära lägen.

Kommunen förordar generellt fortsatt prövning med 
bygglov och strandskyddsdispens inom de flesta LIS-om-
rådena, då de bedöms vara av en sådan omfattning. Fram-
tagande av detaljplan innebär en hög tröskel för genom-
förande i områden av begränsad omfattning och bedöms 
därav i förlängningen riskera att medföra att LIS-område-
na inte kommer att användas. Detaljplan kan emellertid bli 
aktuellt inom respektive LIS-område, utifrån en bedöm-
ning av detaljplanekravet enligt PBL.

I de enskilda områdesbeskrivningarna redovisas rekom-
mendationer för fortsatt prövning. Det kan till exempel 
röra sig om ett fortsatt utredningsbehov eller särskild hän-
syn som bör tas i samband med kommande planarbete eller 
lovprövning. Någon av de efterföljande utredningarna eller 
planerna kan visa att det tänkta projektet är olämpligt av 
olika skäl. Tidig kontakt med kommunen rekommenderas 
därför i varje enskilt projekt.

Som framgår av lagtexten i miljöbalken är LIS-område ett 
av de särskilda skäl som kan anföras vid prövningen av en 
dispens från strandskyddet (MB 7:18 c och d). 

I denna samrådshandling ingår tidigare utpekade om-
råden, mot vilka länsstyrelsen tidigare haft erinran mot. 
Kommunen har i samband med revideringen av planen 
från 2014 gjort vissa justeringar i dessa områden. En dia-
log med länsstyrelsen kring samtliga områden kommer att 
föras under samrådet. Om ej tillgodosedda erinringar från 
länsstyrelsen kvarstår vid antagande av denna plan, kan 
det innebära att länsstyrelsen överprövar en detaljplan el-
ler ett beslut om dispens inom aktuellt LIS-område.

Vatten och avlopp
Det pågår ett VA-Planarbete där områden med kommu-
nalt ansvar för VA-utbyggnad kommer att pekas ut, inkl. 
LISområden. Den bedömning som ingår i VA-planarbetet 
grundar sig i huvudsak på analys av aktuella förhållanden 
genom tillämpning av för ändamålet upprättad metod, 
beskriven i Havs- och Vattenmyndighetens Vägledning 
för Kommunal VA-planering. Aktuell metod utgör grunden 

för det pågående arbetet med att etablera en fullständig 
VA-utbyggnadsplan för hela Åmåls Kommun. Utöver de 
faktorer som ingår i antagen metod vägs även ytterligare 
lokalspecifika aspekter in i bedömningen, såsom närhet 
till närliggande samlad bebyggelse och/eller befintliga all-
männa VA-anläggningar etc. Då arbetet inte är färdigställt 
kommer inte resultatet av dessa bedömningar kunna re-
dovisas i LIS-Planen. Tills dess VA-planarbetet är färdig-
ställt kommer motsvarande utredning göras i resp. aktuellt 
område om/när dessa aktualiseras. Detta kommer då ske 
inom ramarna för det detaljplanekrav som kommer att 
krävas för de LIS-områden som är av en sådan dignitet 
avseende planerad samlad bebyggelse att det kan bli aktu-
ellt med ett kommunalt ansvar för VA-anslutning. 

Inför förslag till ny LIS-plan har en kvalitativ uppskatt-
ning gjorts av LIS-områdenas förutsättningar för VA. 
Detta har gjorts i det löpande arbetet genom en förenklad 
bedömning utifrån parametrarna:

• Befintlig bebyggelse
• LIS-förslagets omfattning
• Närhet till kommunal VA-anläggning
• Miljö, status MKN i recipient

Vid övergödda sjöar och vattendrag kan så kallad hög 
skyddsnivå krävas, men varje ärende måste bedömas indi-
viduellt. Riktlinjer för detta har utarbetats av kommunen. 
För Vänern gäller hög skyddsnivå 100 m från strandlinjen. 
Generellt skall i efterföljande plan- och utredningarbete 
samt tillståndsprövning följande beaktas:

• Ny vattentäkt placeras med beaktande av ev.  
angränsande vattentäkter och avloppsanläggningar.

• Ny vattentäkt är anmälningspliktig  
vattenverksamhet.

• Ny avloppsanläggning skall utföras med beaktande 
av sjöns eller vattendragets vattenkvalitet. Tillstånd 
krävs. Samråd med kommunens miljökontor be-
träffande utförande och skyddsnivå skall hållas.

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

• Enskilda, hållbara lösningar kan prövas, t.ex. i de  
områden där utveckling över en längre tid är att vänta.

• Anslutning till kommunens VA-nät skall  
alltid eftersträvas där så är tekniskt, miljömässigt 
och ekonomiskt möjligt och rimligt.

• Möjligheten att ansluta befintliga angränsande 
fastigheter med äldre avloppsanläggningar skall 
beaktas.
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Områden utpekade i LIS-plan från 2014

Utpekat område Inriktning 
 (B=Boende, N=Näringsverksamhet)

Omfattning  
(upp till)

1 Vänern - Metebergsskäret Hanteras vidare inom ramen för FÖP Åmåls stad

2 Vänern - Skårnäsudden Hanteras vidare inom ramen för FÖP Åmåls stad

3a Vänern - Örnäs Hanteras vidare inom ramen för FÖP Åmåls stad

3b Vänern - Näsviken Hanteras vidare inom ramen för FÖP Åmåls stad

4 Vänern - Finesand Hanteras vidare inom ramen för FÖP Åmåls stad

6 Vänern - Frillsäter B Permantentboende/Fritidshus 12

7 Vänern - Tybyudden B Permantentboende/Fritidshus 10

8 Vänern - Tydje Nygård N Enklare övernattningsstugor 8

9 Vänern - Rolfkärr B
N

Del A: Permantentboende/Fritidshus
Del B: Utveckling av bef. stugby

Del A: 6
Del B: 12

10 Vänern - Hytteviken N Uthyrningsstugor, camping/uppställningsplatser. Restaurang. 
Brygga.

30

11 Furusjön - Lilla Bräcke N Utveckling av bef. verksamhet -  
camping

3

12 Ärr - Stora Strand N Utveckling av bef. verksamhet -  
lägergård samt uthyrningsstugor

20

13 Ärr - Lilla Strand Utgår

14 Ärr - Gästhamn Fröskog N Utveckling av bef. verksamhet -  
gästhamn samt uthyrningsstugor

6

15 Ärr - Hensbyn Fröskog B Komplettering med enstaka hus 4

16 Knarrbysjön - Fengersfors B/N Uthyrningsstugor, ställplatser samt  
utveckling av tätorten

Del A: 6,  
Del B: 5

17 Käppesjö - Grättve Utgår

18 Edslan - Björkhem N Utveckling av bef. verksamhet samt naturcamping/uthyrnings-
stugor

10

19 Edslan - Edsleskog norr B Utveckling av tätorten 18

20 Nedre Kalven - Finntorp N Utveckling av bef. verksamhet/camping 8

21 Nedre Kalven - Forsbacka B Permantentboende/Fritidshus 10

22 Käppesjö - Daskerudd B Permantentboende/Fritidshus 6

23 Vänern - Bjäkebol 1:16 B/N Uthyrningsstugor/Fritidshus 20

24 Vänern - Knyttkärr Hanteras vidare inom ramen för FÖP Åmåls stad

25a Vänern - Bjäkebol 1:15 B/N Uthyrningsstugor, gemensamhetslokal, båtbygga B: 5; N: 10

26 Vänern - Tösse Gustavsberg Utgår

27 Ånimmen - Gyltungebyn Utgår

28 Ärr - Fröskog Viken B/N Uthyrningsstugor/Fritidshus 10

Tillkommande områden vid revidering av LIS-plan år 2020

Utpekat område Inriktning Omfattning
25b Bjäkebol 1:55 B/N Fritidshus/Permanentboende. Båtbrygga. Gemensamhetslokal/

uthyrning turism.
5

29 Buvattnet - Vassbotten B/N Permanentboende/Fritidshus. Uthyrningsstugor. 8

30 Järnsjön - Låbyn Västra B/N Utveckling av bef. verksamhet - uthyrningsstugor/ 
uppställningsplats. Permanentboende.

B: 5
N: 10 

31 Låbysjön - Låbyn Östra N Kolonilotter 10

32 Furusjön - Ånimskog Näs B/N Permanentboende/Fritidshus. Uthyrningsstugor. 10

33 Ånimmen - Henriksholm N Uthyrningsstugor. 8

34 Ånimmen - Kingebol B/N Permanentboende/Fritidshus. Uthyrningsstugor. 5

35 Käppesjö - Hannebol Uddåsen N Uthyrningsstugor/uppställningsplats. 10

36 Hultsjön - Långerud B/N Ev. permanentboende/Uthyrningsstugor 4

37 Vänern - Myskedalen B/N Permanentboende/Fritidshus. Uthyrningsstugor. 15
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Översikt - rev. LIS-plan 2020

Bef. område i gällande plan

Bef. område i gällande plan, föreslås 
hanteras vidare i FÖP Åmåls stad 

Bef. område som förslås utgå

Förslag till nytt område
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

6. VÄNERN -  
FRILLSÄTER (B)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser en utveckling med permanent- och 
fritidshus i södra utkanten av Tössebäcken, med en om-
fattning på upp till cirka 12 etableringar. Området ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse, vilken omfattas av de-
taljplan. Det finns även ett fritidshus på en udde i anslutning 
till området.

Privatägd mark. Strandskydd 300 m.

Utpekade intressen
Området berörs av riksintressen för friluftslivet enligt 
MB 3 kap 6§ och riksintresse för turism och rörligt frilufts-
liv enligt MB 4 kap §2. Området berörs även (delvis) av 
riksintresse för kulturmiljövård, där intressevärdet utgörs 
av fornlämningsmiljön med spridda bronsåldersrösen och 
försvarsanläggningar, som genom sina lägen i ett bergigt 
skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar på Vänerns i 
stort sett oförändrade vattennivå, har ett ovanligt högt pe-
dagogiskt värde.

Vänern är av riksintresse för yrkesfisket. Vänern är i sin 
helhet klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten 
ur fiskevårds och naturvårdssynpunkt. Vänerns storlek 
med Norra Europas största sötvattensskärgård som hyser 
över 50 arter av häckande sjö- och våtmarksfåglar samt ett 
stort antal skyddsvärda fiskarter och fiskstammar bidrar 
till det höga värdet.

Området är beläget på en slänt mot Vänern, i förlängningen av Tössebäcken. 
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Natur och landskapsbild
Områdets utgörs av gallrad skogsmark, där flertalet tallar 
har sparats. Det undre skiktet utgörs av ris samt yngre ve-
getation av björk och gran. Hela området sluttar åt sydost 
och Vänern. 

Vatten
Den ekologiska statusen för den aktuella delen av Vänern 
(Dalbosjön) är enligt VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige) måttlig. Fisk och särkilt förorenande ämnen är 
utslagsgivande för bedömningen, då fiskar och andra vat-
tenlevande djur inte kan vandra naturligt till de flesta av 
de större vattendragen till Vänern och i utloppet Göta 
älv. Vänern regleras dessutom på ett sätt som är negativt 
för växter och djur inklusive fiskbestånden. Vattenföre-
komsten har också problem med miljöfarliga ämnen som 
bedöms under ekologisk status. Vattenförekomsten har 
däremot inte problem med näringsämnen/övergödning 
eller försurning.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Vid Tösse finns en grundvattenförekomst vilken berör 
LIS-området. Vänern utgör dricksvattenförekomst. Hög 
skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje. 

Risk och hälsa
Områdets västra del ligger inom högriskområde för radon, 
och för den östra gäller eventuellt högriskområde för radon.

Intill Vänern behöver byggnader placeras så att de klarar 
gällande planeringsnivåer, med hänsyn till stigande vatten 
(se sidan 17). 

Analys
Motiv
En utbyggnad av området kan ge ett påtagligt tillskott till 
underlaget för servicefunktioner i Tösse. 

Friluftsliv och utpekade intressen
Riksintresseområdet för kulturmiljö omfattar ett större 
område, där fornlämningar och forntida vattenvägar ut-
gör det huvudsakliga värdet. Det finns inga fornlämning-
ar inom det utpekade LIS-området och en exploatering 
enligt förslaget bedöms kunna genomföras utan negativ 
påverkan på riksintresset.

Området bedöms vara av allmänt intresse för det rörliga fri-
luftslivet. Strax nordväst om området löper en elljusslinga, 
som drivs av Tösse IF. Från slingan går idag en stig över det 
aktuella området som leder ner till sjön och vidare mot Tös-
sebäcken resp. Tybybäcken. Vid en utbyggnad skall befintliga 
strövstigar beaktas.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms kunna 
genomföras utan att förutsättningarna för djur- och växt-
livet vid Vänern påverkas.

Fria stränder och tillgänglighet
Tillkommande bebyggelse placeras på landsidan av befint-
lig stig längs stranden och påverkar inte tillgängligheten. 
Fri passage ska säkerställas vid en exploatering i området.

Området kan delas upp i mindre enheter som medger pas-
sage mellan stranden och bakomliggande skog för männ-
iskor och djur.

Infrastruktur
Området nås från befintlig väg längs stranden. Området 
skall anslutas till planerade kommunala VA-ledningar i 
Tössebäcken. Exploateringen bör avvakta till dess att det 
kommunala nätet är utbyggt i tillräcklig omfattning. Buss-
hållplats finns vid före detta järnvägsstationen; linjen kan 
eventuellt utökas.

Risk och hälsa
Inom det aktuella området stiger marken åt nordväst och 
förutsättningarna för placering av ny bebyggelse med 
hänsyn till stigande vattennivåer bedöms som goda.

Landskapsbild
Skogsmark ersätts av bebyggelse, men området ligger i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse och kommer att 
upplevas som en naturlig utökning av denna. Högre belä-
gen skogsmark i väster gör att silhuettverkan inte uppstår.
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Slutsatser - LIS-plan 2014
Området bedöms lämpligt för en utbyggnad med 
bostads- och/eller fritidshus. Läget gör att det bil-
dar ett sammanhang med befintlig bebyggelse i 
Tössebäcken.

Detaljplan inklusive Naturvärdesbedömning skall 
upprättas. Radonundersökning skall utföras. Exploa-
teringen bör avvakta tills kommunalt VA är utbyggt.

Anordnande av båtbrygga är anmälningspliktig vat-
tenverksamhet.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med 
vissa justeringar.

Viss tillkommande bebyggelse för bostadsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet. 

En grusväg leder till den anslutande delen av Tössebäcken.
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

7. VÄNERN -  
TYBYUDDEN (B)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser en utveckling med upp till cirka 12 
fritidshus alt. permanentboende i anslutning till befint-
liga hus. Området är beläget i östra Tybybäcken, ca 2 km 
sydost om Tösse samhälle. Området är idag bebyggt med 
ett antal permanent- och fritidshus med mellanliggande 
obebyggda skiften.

Privata ägare. Strandskydd 300 m.

Utpekade intressen
Området berörs av riksintressen för friluftslivet enligt 
MB 3 kap 6§ och riksintresse för turism och rörligt frilufts-
liv enligt MB 4 kap §2. Området berörs även (delvis) av 
riksintresse för kulturmiljövård, där intressevärdet utgörs 
av fornlämningsmiljön med spridda bronsåldersrösen och 
försvarsanläggningar, som genom sina lägen i ett bergigt 
skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar på Vänerns i 
stort sett oförändrade vattennivå, har ett ovanligt högt 
pedagogiskt värde. I nordväst finns en fast fornlämning i 
form av en boplats. 

Vänern är av riksintresse för yrkesfisket. Vänern är i sin 
helhet klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten 
ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. Vänerns storlek 
med Norra Europas största sötvattensskärgård som hyser 
över 50 arter av häckande sjö- och våtmarksfåglar samt ett 
stort antal skyddsvärda fiskarter och fiskstammar bidrar till 
det höga värdet.

LIS-området syftar till möjliggörande av fortsatt utveckling av Tydyudden, genom komplettering på obebyggda skiften.
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Natur och landskapsbild
Stugområde längs vägen och stranden med mellanliggande 
partier skogsmark. Relativt plan mark med huvudsakligen 
tät slyskog. Vid vattnet öppen mark och liten sandstrand. 

Vatten
Den ekologiska statusen för den aktuella delen av Vänern 
(Dalbosjön) är enligt VISS (Vatteninformationssystem Sve-
rige) måttlig. Fisk och särkilt förorenande ämnen är utslags-
givande för bedömningen, då fiskar och andra vattenlevan-
de djur inte kan vandra naturligt till de flesta av de större 
vattendragen till Vänern och i utloppet Göta älv. Vänern 
regleras dessutom på ett sätt som är negativt för växter och 
djur inklusive fiskbestånden. Vattenförekomsten har också 
problem med miljöfarliga ämnen som bedöms under eko-
logisk status. Vattenförekomsten har däremot inte problem 
med näringsämnen/övergödning eller försurning.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Vänern utgör dricksvattenförekomst. Hög skyddsnivå 
gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje.

Risk och hälsa
För det östra delområdet skall bebyggelsens placering i rela-
tion till Vänerns nivå särskilt beaktas. Intill Vänern behöver 
byggnader placeras så att de klarar gällande planeringsni-
våer, med hänsyn till stigande vatten (se sidan 17).

Analys
Motiv
En utbyggnad av området bedöms kunna ge ett ökat un-
derlaget för servicefunktioner i Tösse. 

Friluftsliv och utpekade intressen
Riksintresseområdet för kulturmiljö omfattar ett större 
område, där fornlämningar och forntida vattenvägar utgör 
det huvudsakliga värdet. Det finns inga kända fornläm-
ningar inom det utpekade LIS-området och en exploate-
ring enligt förslaget bedöms kunna genomföras utan ne-
gativ påverkan på riksintresset. Fornlämningen berörs inte.

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse 
och bedöms vara av ringa intresse för friluftslivet. 

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

Fria stränder och tillgänglighet
Tänkbar komplettering hamnar i huvudsak på landsidan 
av vägen längs stranden och påverkar inte tillgängligheten 
till strandzonen. Passager för djur mellan stranden och 
skogsmarken i väster skall säkerställas. 

Infrastruktur
Bebyggelsen nås direkt från befintlig grusväg. Vatten och 
avlopp skall lösas med beaktande av sjöns vattenkvalitet. 

Risk och hälsa
Inom det aktuella området stiger marken åt sydväst och 
placering av ny bebyggelse bedöms kunna ske med hän-
syn till stigande vattennivåer.

Landskapsbild
Området är relativt lågt beläget och redan starkt präg-
lat av bebyggelse. Ytterligare några bostads- eller fri-
tidshus bedöms inte ha någon nämnvärd påverkan på 
landskapsbilden.
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Slutsatser - LIS-plan 2014
Området bedöms lämpligt för en komplette-
ring med enstaka hus i anslutning till befintliga. 
Bygglovsprövning bedöms kunna ske med planut-
redning och VA-utredning som underlag. 

Befintliga bryggor intill området.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området är 
fortsatt aktuellt, men att tidigare slutsatser behöver 
förtydligas enligt nedan. 

Sedan 2014 har strandskyddsgränsen justerats nå-
got i det aktuella området. Det medför att ett tidi-
gare utpekat delområde plockats bort, då det nu 
ligger utanför strandskyddat område.

LIS-området har kompletterats med ett delområde, 
på det obebyggda skiftet längst österut.

Viss tillkommande bebyggelse för bostadsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet. 

För utbyggnad av vatten och avlopp kommer en-
skilda lösningar i normalfallet att förekomma, men 
som med fördel kan samordnas mellan flera fast-
igheter. Enskilda lösningar ska utformas på sådant 
vis att de inte riskerar att påverka Vänerns vatten-
kvalitet. 

Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje.
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

8. VÄNERN -  
TYDJE NYGÅRD (N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser ett mindre område för upp till 8 na-
turanpassade övernattningsstugor av enkelt slag samt ge-
mensamhetslokal, kopplat till näringsverksamhet. 

Privat ägare. Strandskydd 300 m. 

Utpekade intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 
kap 6§ och riksintresse för turism och rörligt friluftsliv en-
ligt MB 4 kap 2§. Området omfattas även av riksintresse för 
naturvård. Riksintressevärdet bygger på att hällarna längs 
stranden och på öarna mellan Tösse och Östra Bodane 
uppvisar mycket välbevarade strukturer i vulkaniter och 
sedimentära bergarter tillhörande Åmålsgruppen. I västra 
Sverige finns inte så välbevarade vulkaniska och sedimen-
tära bergarter av den åldern, ca 1600 miljoner år, någon an-
nan stans. Området utgör en av landets största sötvattenar-
kipelager, relativt opåverkad av större exploateringsföretag 
och bebyggelse, och hyser en för Vänern representativ sjö-
fågelfauna. Vänern är också av riksintresse för yrkesfisket.

Väster om LIS-området finns ett parti lövskog bestående 
av triviallövskog av klass 4 i lövskogsinventeringen. På an-
dra sidan sundet naturreservatet Tösse skärgård. Vänern 
är i sin helhet klassad som ett nationellt särskilt värdefullt 
vatten ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. Vänerns 
storlek med Norra Europas största sötvattensskärgård och 
hyser utöver 50 arter av häckande sjö- och våtmarksfåglar 
ett stort antal skyddsvärda fiskarter och fiskstammar.

Natur och landskapsbild
Kuperad skogsmark som sluttar relativt brant mot sydost 
och sjön. Hällmarker med tallskog. 



LIS-område

Strandskydd

Kulturmiljö objekt

Riksintresse Kulturmiljövård

Lövskogsinventering

Fågeldirektiv

Naturreservat

Natura 2000-område

Riksintresse Naturvård

Fastighetsgräns

8. Tydje Nygård

0 100 200 m

Skala 1:7000 (A4)



34 | LIS-plan . Åmåls kommun - LIS-områden

Vatten
Den ekologiska statusen för den aktuella delen av Vänern 
(Dalbosjön) är enligt VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige) måttlig. Fisk och särkilt förorenande ämnen är 
utslagsgivande för bedömningen, då fiskar och andra vat-
tenlevande djur inte kan vandra naturligt till de flesta av 
de större vattendragen till Vänern och i utloppet Göta 
älv. Vänern regleras dessutom på ett sätt som är negativt 
för växter och djur inklusive fiskbestånden. Vattenföre-
komsten har också problem med miljöfarliga ämnen som 
bedöms under ekologisk status. Vattenförekomsten har 
däremot inte problem med näringsämnen/övergödning 
eller försurning.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Vänern utgör dricksvattenförekomst. Hög skyddsnivå 
gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje.

Analys
Motiv
En samling naturanpassade uthyrningsstugor av en-
kelt slag med inriktning på det rörliga friluftslivet be-
döms kunna gynna den lokala besöksnärningen och till-
föra arbetstillfällen. Verksamheten bedöms även kunna 
fungera som ett komplement till befintlig jord- och 
skogsbruksverksamhet. 

Friluftsliv och utpekade intressen
En utveckling enligt LIS-området bedöms kunna gynna 
det rörliga friluftslivet, genom att öka möjligheterna för 
människor att besöka området. Lövskogsområdet berörs 
inte, då befintlig väg utgör en naturlig avgränsning. 

De oexploaterade hällmarkerna i området samt den intil-
liggande skärgården gör att det är av riksintresse för na-
turvård. I den fortsatta prövningen är en god anpassning 
vad gäller placering, utformning och landskapsbild från 
vattnet av största vikt, för att inte medföra en betydande 
påverkan på riksintresset. Se vidare i miljökonsekvensbe-
skrivningen (MKB) tillhörande denna planhandling.
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8. Vänern - Tydje Nygård
Förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område för övernattningsstugor av enkelt 
slag + gemensam byggnad på en udde. Skogsmark. 
Privat ägare. Strandskydd 300 m. 

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

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

Vatten
Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns 
strandlinje

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

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

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

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

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

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

Slutsatser
en naturanpassad stugby kan öka områdets attraktivi-
tet för det rörliga friluftslivet och tillföra arbetstillfällen. 

Planutredning som tydligt redovisar anpassningen till 
terrängen och naturen samt va-utredning och natur-
vårdsbedömning bör kunna godtas som underlag för 
bygglovsprövning. 

Bild från platsbesök i samband med framtagande av LIS-plan 2014. Foto: WSP
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Slutsatser - LIS-plan 2014
En naturanpassad stugby kan öka områdets attrak-
tivitet för det rörliga friluftslivet och tillföra arbets-
tillfällen. 

Planutredning som tydligt redovisar anpassningen 
till terrängen och naturen samt VA-utredning och 
naturvårdsbedömning bör kunna godtas som un-
derlag för bygglovsprövning.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området är 
fortsatt aktuellt, med vissa justeringar samt förtydli-
gande enligt nedan. 

Av hänsyn till länsstyrelsens tidigare gransknings-
synpunkter samt natur-, frilufts- och landskaps-
bildsintressen kopplat till skärgårdsmiljön, har om-
rådets omfattning justerats så att det inte längre 
omfattar ett bryggläge. 

I den fortsatta prövningen är en god anpassning 
vad gäller placering, utformning och landskapsbild 
från vattnet av största vikt, för att inte medföra en 
betydande påverkan på riksintresset. 

En utbyggnad ska föregås av en naturvärdesbe-
dömning.

Viss tillkommande bebyggelse för näringsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet. 

Gemensam VA-lösning förordas. Lösningar ska 
utformas på sådant vis att de inte riskerar att på-
verka Vänerns vattenkvalitet. Hög skyddsnivå gäller 
intill 100 m från Vänerns strandlinje.

Intill Vänern behöver byggnader placeras så att de 
klarar gällande planeringsnivåer, med hänsyn till 
stigande vatten. 

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms kunna 
genomföras utan att påverka förutsättningarna för djur- 
och växtlivet vid Vänern. En utbyggnad ska föregås av en 
naturvärdesbedömning.

Fria stränder och tillgänglighet
Området blir relativt högt beläget och påverkar inte till-
gängligheten till strandzonen. God tillgång till fria strän-
der i närområdet. Fri passage ska säkerställas vid en exploa-
tering i området.

Infrastruktur
Området nås från befintlig grusväg. Avlopp bedöms kunna 
ordnas lokalt i anslutning till gemensam byggnad alternativt 
samordnas. I stugorna planeras i nuläget ”torra” lösningar.

Landskapsbild
Stugorna placeras längs åskrönet och i sluttningen mot sjön, 
med god anpassning efter den befintliga terrängen. Byggna-
derna skall placeras i naturen med minsta möjliga ingrepp för 
att behålla vildmarkskaraktären. Viss exponering mot sjön är 
möjlig, men byggnaderna skall underordna sig terrängen. 
Viss siktröjning ner mot vattnet kan förväntas, men bör ske 
med försiktighet för att värna om vildmarkskaraktären.
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

9. VÄNERN -  
ROLFSKÄRR (B/N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området består av två delområden. Del B avser en 
utveckling av befintlig stugby. Stugbyn omfattar idag ca 
16 hus med enkel standard och gemensamma byggnader, 
badplats mm. LIS-området syftar till att säkerställa befint-
liga brygglägen och möjliggör för ökning om upp till cirka 
12 hus, främst söderut på udden.

Del A väster om stugbyn har annan markägare. LIS-om-
rådet avser byggnation av upp till cirka 6 bostäder/fri-
tidshus på skogsmark samt möjliggörande av gemensam 
brygga för de boende.

Privata ägare. Strandskydd 300 m.

Utpekade intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 
kap 6§ och riksintresse för turism och rörligt friluftsliv en-
ligt MB 4 kap 2§. Området omfattas även av riksintresse för 
naturvård. Riksintressevärdet bygger på att hällarna längs 
stranden och på öarna mellan Tösse och Östra Bodane 
uppvisar mycket välbevarade strukturer i vulkaniter och 
sedimentära bergarter tillhörande Åmålsgruppen. I västra 
Sverige finns inte så välbevarade vulkaniska och sedimentära 
bergarter av den åldern, ca 1600 miljoner år, någon annan 
stans. Området utgör en av landets största sötvattenarkipe-
lager, relativt opåverkad av större exploateringsföretag och 
bebyggelse, och hyser en för Vänern representativ sjöfågel-
fauna. Vänern är också av riksintresse för yrkesfisket. Enligt 
det kommunala naturvårdsprogrammet samt Artportalen 
har flera rödlistade fågelarter observerats i området. 

Befintlig stugby. Foto: www.rolfskarr.com
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LIS-området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. 
Delområdet Nötön, Ustön m.fl. som LIS-området ligger i 
är även klassat som ett nationellt särskilt värdefullt vatten 
ur kulturmiljösynpunkt. Värdet ur kulturmiljösynpunkt 
utgörs av en fornlämningsmiljö med ett stort antal sprid-
da bronsåldersrösen som, genom sina lägen i ett bergigt 
skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar på Vänerns i 
stort sett oförändrade vattennivå, har ett ovanligt högt pe-
dagogiskt värde. Längst ute på udden Tången, söder om 
stugbyn, finns en fornlämning (gravröse). 

Inom samt intill LIS-området finns partier med sump-
skog. Tösse skärgård i väster utgör naturreservat. 

Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt särskilt 
värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. 
Vänerns storlek med Norra Europas största sötvattens-
skärgård som hyser över 50 arter av häckande sjö- och 
våtmarksfåglar samt ett stort antal skyddsvärda fiskarter 
och fiskstammar bidrar till det höga värdet.

Natur och landskapsbild
Stugbyn i delområde B består av röda mindre stugor glest 
placerade i kuperad terräng med gles tallskog, hällmarker 
och gräsytor. Den obebyggda marken i söder består också 
av gles tallskog med inslag av björk. Från stugbyn erhålls 
en vacker utsikt över Vänern. 

Delområde A för planerade bostäder består av skogsmark 
med blandskog, vilken delvis är mycket tät.

Vatten
Den ekologiska statusen för den aktuella delen av Vänern 
(Dalbosjön) är enligt VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige) måttlig. Fisk och särkilt förorenande ämnen är 
utslagsgivande för bedömningen, då fiskar och andra vat-
tenlevande djur inte kan vandra naturligt till de flesta av 
de större vattendragen till Vänern och i utloppet Göta 
älv. Vänern regleras dessutom på ett sätt som är negativt 
för växter och djur inklusive fiskbestånden. Vattenföre-
komsten har också problem med miljöfarliga ämnen som 
bedöms under ekologisk status. Vattenförekomsten har 
däremot inte problem med näringsämnen/övergödning 
eller försurning.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Vänern utgör dricksvattenförekomst. Hög skyddsnivå 
gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje

Analys
Motiv
En utbyggnad av stugbyn är bedöms kunna gynna den 
lokala besöksnäringen och också kan innebära arbetstill-
fällen. Ytterligare bostäder eller fritidshus i området kan 
förbättra underlaget för service i Tösse.

Friluftsliv och utpekade intressen
Stugbyn i Rolfskärr är en av få replipunkter för det rörliga 
friluftslivet vid en attraktiv del av Vänern. En utbyggnad 
enligt förslaget inom del B bedöms inte komma i konflikt 
med rådande bevarandeintressen, då området redan är ex-
ploaterat. Fornlämningen på udden berörs inte. 

En utbyggnad av bostäder/fritidshus i väster (del A) blir 
av begränsad omfattning och bedöms inte innebära någon 
påtaglig påverkan på rådande riksintressen, vars områden 
är mycket stora och vars kärnvärden inte är särskilt utta-
lade i det aktuella området. Berört markområde består av 
svårtillgänglig skog och bedöms vara av allmänt intresse 
för det rörliga friluftslivet. 

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms kuna ge-
nomföras utan att påverka förutsättningarna för djur- och 
växtlivet vid Vänern. En utbyggnad bör dock föregås av en 
naturvärdesbedömning. Intrång på sumpskogsområden inom 
ska undvikas.

Fria stränder och tillgänglighet
Stränderna kring udden är tillgängliga för alla i stugbyn. 
Stranden inom del A är idag svårtillgänglig från land på 
grund av den täta skogen. Tillgången till fria stränder i 
omgivningen är god. Fri passage ska säkerställas.

Infrastruktur
De båda delområdena nås idag från befintliga grusvägar. 
Vid en utbyggnad bör tillfartsvägen som idag går över 
gårdsplanen på fastigheten läggas om. Utbyggnaden av 
Rolfskärrs stugby innebär en höjd sanitär standard och 
avloppsanläggningen behöver sannolikt utökas och för-
bättras. En gemensam lösning förordas. För bostäderna 
inom del A bör vatten och avlopp lösas gemensamt med 
beaktande av hög skyddsnivå.

Risk och hälsa
Det bedöms förekomma en risk att LIS-området kan på-
verkas av höga vattenflöden, med anledning av intillig-
gande vattendrag. Fortsatt prövning av tillkommande be-
byggelse bör ta detta i beaktning, avseende bl.a. placering 
och lokal höjdsättning.



| 39LIS-områden - LIS-plan . Åmåls kommun

Slutsatser - LIS-plan 2014
En utbyggnad av stugbyn vid Rolfskärr är angelä-
gen för att höja standarden i en tid med ökande 
krav och möjliggöra byns fortlevnad. En utökning 
med upp till 10-12 hus bedöms möjlig utan påtag-
lig påverkan på rådande riksintressen mm. Eftersom 
stugbyn redan är etablerad på udden bedöms lov-
prövning kunna ske med stöd av planutredning in-
klusive naturvärdesbedömning och VA-utredning. 

Utbyggnad med bostäder i väster bedöms möj-
lig under förutsättning att byggnaderna placeras 
med största hänsyn till terräng och landskapsbild. 
Detaljplan inklusive Naturvärdesbedömning och 
VA-utredning krävs. Anläggande av båtbrygga är 
anmälningspliktig vattenverksamhet.

Vy från befintlig stugby. Foto: www.rolfskarr.com

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med 
vissa justeringar enligt nedan. 

Viss tillkommande bebyggelse för närings- resp. 
bostadsändamål kan i normalfallet prövas genom 
förhandsbesked/bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt 
utifrån en bedömning av detaljplanekravet. 

Fortsatt prövning av tillkommande bebyggelse be-
höver ta hänsyn till höga vattenflöden, avseende 
placering och lokal höjdsättning.

Gemensam VA-lösning förordas. Lösningar ska 
utformas på sådant vis att de inte riskerar att på-
verka Vänerns vattenkvalitet. Hög skyddsnivå gäller 
intill 100 m från Vänerns strandlinje.

Intill Vänern behöver byggnader placeras så att de 
klarar gällande planeringsnivåer, med hänsyn till 
stigande vatten. 

Landskapsbild
Vid en utbyggnad av stugbyn skall karaktären behållas 
med röda stugor, glest placerade på naturmark, vilket 
innebär att exponeringen mot sjön blir ytterst begränsad.

Tillkommande bostäder i väster innebär att skogsmark 
delvis ersätts av bebyggelse. För att begränsa påverkan på 
landskapsbilden skall byggnaderna placeras och utformas 
så att de underordnar sig terrängen och siktröjningen mot 
stranden begränsas. Placeringen inne i viken innebär att 
bebyggelsen inte blir exponerad ut mot Vänern. 
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

10. VÄNERN -  
HYTTEVIKEN (N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser att möjliggöra en anläggningen för båt-
turism samt det rörliga friluftslivet. Den avses bl.a. kunna 
omfatta gästhamn, restaurang, fritidshus för uthyrning, 
campingplats med uppställningsplatser för husbilar och 
husvagnar, badplats samt båtservice och möjlighet till vin-
teruppläggning av båtar. 

Förslag för utveckling vid Hytteviken kallat ”Ånimskogs 
Marina” har tidigare tagits fram i anslutning till det EU-
finansierade Leaderprojektet SERÅ, som syftar till att öka 
tillgängligheten till Vänerskärgården och skapa möjligheter 
för ökat entreprenörskap och företagande inom turism.

Privat ägare. Strandskydd 300 m.

Utpekade intressen
Området berörs av riksintresse för friluftsliv enligt MB 
3 kap 6§ och till stora delar av riksintresse för kulturmil-
jövården enligt MB 3 kap 6§ samt riksintresse för turism 
och rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 2§. Vänern är av 
riksintresse för yrkesfisket. 

Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt särskilt 
värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. 
Vänerns storlek med Norra Europas största sötvattens-
skärgård som hyser över 50 arter av häckande sjö- och våt-
marksfåglar samt ett stort antal skyddsvärda fiskarter och 
fiskstammar bidrar till det höga värdet. Delområdet Yttre 
Bodane som LIS-området ligger i är även klassat som ett 
nationellt särskilt värdefullt vatten ur kulturmiljösynpunkt. 
Värdet ur kulturmiljösynpunkt utgörs av en fornlämnings-
miljö med ett stort antal spridda bronsåldersrösen som, 
genom sina lägen i ett bergigt skärgårdsavsnitt intill forn-
tida vattenvägar på Vänerns i stort sett oförändrade vat-
tennivå, har ett ovanligt högt pedagogiskt värde.

Söder om området finns fornlämningar i form av häll-
ristning från stenålderbronsålder och stensättningar från 
bronsålderjärnålder. Längst ut på Hyttevikstången finns 
ytterligare en stensättning (grav) från stenålderbronsålder.

Ytterligare söderut finns partier med sumpskog, tillika 
inventerad våtmark. Hängeleviken, öster om området, ut-
görs delvis av våtmark vilken emellertid inte omfattas av 
inventering. Området norr om viken nämns dock i det 
kommunala naturvårdsprogrammet som potentiellt möj-
lig för restaurering av våtmark i jordbrukslandskap. Enligt 
det kommunala naturvårdsprogrammet samt Artportalen 
har flera även rödlistade arter observerats i området.
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Natur och landskapsbild
Större delen av området består av skog och igenvuxen 
ängsmark. Stranden längs viken är till stora delar av fukt-
markskaraktär med vass. Utanför, i Vänern, ligger fågel-
skär med bland annat observationer av drillsnäppa och 
fisktärna (Fågelskärsinventeringen 2005). Havsörn obser-
verades under platsbesök i samband med framtagande av 
LIS-plan 2014.

Vatten
Den ekologiska statusen för den aktuella delen av Vänern 
(Dalbosjön) är enligt VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige) måttlig. Fisk och särkilt förorenande ämnen är 
utslagsgivande för bedömningen, då fiskar och andra vat-
tenlevande djur inte kan vandra naturligt till de flesta av 
de större vattendragen till Vänern och i utloppet Göta 
älv. Vänern regleras dessutom på ett sätt som är negativt 
för växter och djur inklusive fiskbestånden. Vattenföre-
komsten har också problem med miljöfarliga ämnen som 
bedöms under ekologisk status. Vattenförekomsten har 
däremot inte problem med näringsämnen/övergödning 
eller försurning.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Vänern utgör dricksvattenförekomst. Hög skyddsnivå 
gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje.

Risk och hälsa
Strax söder om området är marken klassad som eventuellt 
högriskområde för radon (se vidare karta sidan 17).

Analys
Motiv
Förslaget bedöms kunna gynna den lokala samt regionala 
besöksnäringen, genom att tillföra Åmål och Dalsland en 
anläggning av ett slag som tidigare inte finns i denna del av 
Vänern. Området bedöms även kunna tillföra ett antal ar-
betsplatser och är välbelägen i relation till farleder och vägar.

Friluftsliv och utpekade intressen
Anläggningen riktar sig mot det rörliga friluftslivet och 
bedöms kunna gynna det rörliga friluftslivet både på land 
och till sjöss. 

Naturvärden i form av sumpskogar och inventerade våt-
markerna bedöms inte beröras, av hänsyn till avståndet. 
Vid fortsatt prövning bör det emellertid säkerställas att 
inga eventuella tillrinningsvägar inom området skärs av.

Likaså bedöms avståndet till fornlämningarna vid Hytte-
vikstången göra att ingen påtaglig skada på riksintresset 
för kulturmiljö uppstår, se vidare i miljökonsekvensbe-
skrivningen (MKB) för denna planhandling.

Djur- och växtliv
Det föreslagna LIS-området omfattar ett större natur-
miljöområde. I anslutning till området finns en skogsväg 
samt en enklare stuga med intilliggande bryggor, områ-
det är i övrigt oexploaterat. Söder om området finns flera 
känsliga naturmiljötyper bland annat två våtmarker och 
en skyddad vik av Vänern. Fågelskär med drillsnäppa och 
fisktärna ligger i närområdet. Viss risk för påverkan på 
djur- och växtlivet i samband med en exploatering be-
döms föreligga. En naturvärdesinventering bör tas fram 
som underlag för fortsatt prövning 

Fria stränder och tillgänglighet
Området är idag svårtillgängligt. Anläggningen riktar sig 
mot det rörliga friluftslivet och ökar i hög grad områdets 
tillgänglighet från både land och vatten. Fri passage ska 
säkerställas vid en exploatering i området.

Infrastruktur
Området nås idag via en skogsväg, vilken kan behöva för-
stärkas i samband med exploatering. Vatten och avlopp 
bör ordnas gemensamt för hela anläggningen och ska 
utföras med beaktande av gällande skyddsnivå. Utgående 
från EU:s direktiv om fritidsbåtar mm har Transportsty-
relsen beslutat om förbud mot utsläpp av toalettavfall från 
fritidsbåtar, vilket trädde i kraft. Hyttevikens faciliteter kan 
här fylla en viktig funktion längs Vänerkustens farleder.

Landskapsbild
Skogsmark, sly och igenvuxen ängsmark kan ersät-
tas av en relativt omfattande exploatering. I partierna 
längs stranden ersätts vass och tät vegetation av båt-
bryggor, badstrand och öppna ytor för olika aktiviteter. 
Det skyddade läget i viken gör att exponeringen mot Vä-
nern och farleden bedöms bli begränsad. 
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Anläggningen bedöms kunna tillföra området faci-
liteter och kvaliteter som hittills saknats i denna del 
av Vänern och bli en viktig knutpunkt för det rörliga 
friluftslivet i allmänhet och båtlivet i synnerhet. Ett 
antal arbetsplatser skapas. 

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

Detaljplan inklusive VA-utredning och naturvär-
desbedömning krävs. Anordnande av bryggor och 
andra vattenanläggningar är, beroende på omfatt-
ningen, anmälnings- eller tillståndspliktig vatten-
verksamhet. Respektavstånd till befintliga fornläm-
ningar skall beaktas. För båtservice med tillhörande 
verksamheter skall Havs- och vattenmyndighetens 
riktlinjer för bottentvättning av fritidsbåtar (Rapport 
2012:10) tillämpas.

Projektet bör inledas med ett utredningsarbete i 
samråd med Länsstyrelsen, kommunen och övriga 
berörda myndigheter.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med 
vissa justeringar.

Av hänsyn till de värden för djur- och växtliv samt 
de frilufts- och kulturhistoriska värden som finns i 
området, har områdets omfattning justerats och 
placerats i ett något nordligare läge. Det nya läget 
bedöms även ge bättre förutsättningar för infra-
struktur, då det området nu ansluter till befintlig väg.

En naturvärdesinventering bör tas fram som under-
lag för fortsatt prövning 

Intill Vänern behöver byggnader placeras så att de 
klarar gällande planeringsnivåer, med hänsyn till 
stigande vatten. 
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Analys
Motiv
Förslaget bedöms kunna tillföra Åmål och Dalsland 
en anläggning av ett slag som tidigare inte finns i den-
na del av Vänern. Den kan tillföra ett antal arbetsplat-
ser och är välbelägen i relation till farleder och vägar. 
Våtmarkerna längst inne i viken är av klass 3 och kan 
beröras marginellt.

Friluftsliv, intressen
Anläggningen riktar sig mot det rörliga friluftslivet 
och ökar områdets attraktivitet för det rörliga fri-
luftslivet till lands och till sjöss. Naturvärden i form 
av sumpskogar berörs inte av exploateringen. Våtmar-
kerna längst inne i viken är av klass 3 och kan beröras 
marginellt.

Djur- och växtliv
Det föreslagna LIS-området omfattar ett större na-
turmiljöområde som tidigare inte varit ianspråktaget. 
Området omfattar flera känsliga naturmiljötyper bland 
annat två våtmarker och en skyddad vik av Vänern. Få-
gelskär med drillsnäppa och fisktärna ligger i närom-
rådet. Den samlade bedömningen är att det är ett bio-
logiskt intressant område och att ett ianspråktagande 

av denna miljö utan påverkan på djur- och växtlivets 
förutsättningar är svårt, både med hänsyn till risk för 
fysiskt intrång i intressanta miljöer och till risk för in-
direkt påverkan genom störning.

Fria stränder, tillgänglighet
Området är idag endast tillgängligt sjövägen. Goda 
tilläggningsmöjligheter saknas, förutom en mindre 
ankarplats vid Vedeviken. Anläggningen riktar sig 
mot det rörliga friluftslivet och ökar i hög grad om-
rådets tillgänglighet från både land och vatten. Hela 
området blir tillgängligt för allmänheten. 

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

Bild från platsbesök vid Hytteviken i samband med framtagande av LIS-plan 2014. Foto: WSP  



44 | LIS-plan . Åmåls kommun - LIS-områden44 | LIS-plan . Åmåls kommun - LIS-områden

1 km0 2 4

Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

11. FURUSJÖN -  
LILLA BRÄCKE (N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser utveckling av befintlig verksamhet samt 
möjliggörande av ett antal uthyrningsstugor (upp till cirka 3 
st). Idag finns här en campingplats, fotbollsplan och allmän 
badplats. På området finns även en hembygdsgård som del-
vis fungerar som reception för campingen. Obebyggd eller 
outnyttjad mark består av lövskog resp öppna gräsytor.

Marken ägs av Åmåls kommun och campingen drivs av den 
lokala idrottsföreningen Grane IK. Strandskydd 200 m.

Utpekade intressen
Området ingår i områden av riksintresse för friluftsliv enligt 
MB 3 kap 6§ samt för turism och rörligt friluftsliv enligt 
MB 4 kap 2§. På delar av området finns inventerad lövskog 
av typen ädellövblandskog och triviallövblandskog, klass 2 
(norra delen) och triviallövblandskog, klass 3 (södra delen). 
2016 bildades ett naturreservat för området norr om till-
fartsvägen samt del av lövskogen i sydväst (Stora och Lilla 
Bräcke). En stor del av värdena i naturreservatet är knutna 
just till de lövrika skogarna, öppna hällmarker och äldre 
barrskog.

Enligt det kommunala naturvårdsprogrammet samt Art-
portalen har flera rödlistade arter observerats i anslutning 
till LIS-området. Furusjön är klassad som ett nationellt vär-
defullt vatten ur fiskevårdssynpunkt med hänsyn till före-
komst av flodkräfta. 

Befintlig badplats. Foto: www.furusjonscamping.se
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Natur och landskapsbild
Öppna gräsytor för camping och bollspel närmast bygg-
naderna. Mot sjön delvis branta stränder med lövträdsve-
getation, ställvis öppna gräsytor. Badstrand med sand och 
gräsytor. Strövstig längs stranden. Camping och byggna-
der syns inte från sjön.

Vatten
Den ekologiska statusen för Furusjön är enligt VISS (Vat-
teninformationssystem Sverige) god. Utslagsgivande för 
klassen har varit den morfologiska bedömningen och nä-
ringsämnen. Vattenförekomsten har förbättrats en klass 
sedan förra cykeln/bedömningen. Den förra bedömning-
en till måttlig ekologisk status byggde på osäkra uppgifter 
för näringsämnen.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Hög skyddsnivå gäller inom 100 m från Furusjöns badplats.

Befintlig camping samt fotbollsplan, i anslutning till LIS-området. Foto: www.furusjonscamping.se

Analys
Motiv
Campingplatsen är attraktiv idag. En utveckling med ut-
hyrningsstugor bedöms kunna tillföra arbetsmöjligheter 
och stärka områdets betydelse för det rörliga friluftslivet 
samt den lokala besöksnäringen.

Friluftsliv och utpekade intressen
En utbyggnad med uthyrningsstugor stärker områdets be-
tydelse för det rörliga friluftslivet. Stugorna placeras intill 
redan ianspråktagen mark, utanför naturreservatet. 

Djur- och växtliv 
Värden för djur- och växtliv är främst knutna till trädskiktet 
med flera lövskogsbestånd. En utveckling av campingverk-
samheten bedöms vara möjlig utan att förutsättningarna 
för djur- och växtlivet försämras. Lokalisering av stugor 
behöver dock anpassas så att befintliga lövträd sparas, va-
rav en naturvärdesinventering behöver utföras i samband 
med fortsatt prövning.

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

Infrastruktur
Området har en god tillfartsväg från E45 som ligger 300-
400 m västerut. Vägen trafikeras av Västtrafiks bussar. An-
läggningen försörjs idag med avlopp via 3-kammarbrunn 
med efterföljande infiltration. Anläggningens status och 
funktion i relation till planerad utbyggnad bör utredas.
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Slutsatser - LIS-plan 2014
Campingen med badplats och övriga faciliteter är 
väl etablerad och en utbyggnad stärker dess be-
tydelse och attraktivitet för det rörliga friluftslivet. 
Planutredning med VA-utredning bör kunna godtas 
som underlag för bygglovsprövning.

Vid lokalisering av stugor i det västra delområdet 
skall befintliga ädellövträd sparas.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med 
vissa justeringar.

LIS-området bestod tidigare av två stycken delom-
råden. Den del som ligger utanför strandskyddat 
område har plockats bort vid revideringen, då ut-
vecklingen bedöms kunna prövas på annat vis.

Hög skyddsnivå gäller inom 100 meter från Furu-
sjöns badplats.

Viss tillkommande bebyggelse för näringsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet. 

Fortsatt prövning av tillkommande bebyggelse be-
höver ta hänsyn till höga vattenflöden, avseende 
placering och lokal höjdsättning.

En naturvärdesinventering ska utföras, med hänsyn 
till områdets placering i lövskog, för att undvika på-
verkan på därtill knutna samt utpekade värden.

Befintlig badplats. Foto: www.furusjonscamping.se

Risk och hälsa
Det bedöms förekomma en risk att LIS-området kan på-
verkas av höga vattenflöden, med anledning av intillig-
gande vattendrag. Fortsatt prövning av tillkommande be-
byggelse bör ta detta i beaktning, avseende bl.a. placering 
och lokal höjdsättning.

Landskapsbild
Stugorna placeras i anslutning till befintlig bebyggelse 
samt fotbollsplanen och bedöms därav smälta in väl i an-
läggningen som helhet. Placering behöver anpassas efter 
den bäckfåra som går genom området.
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

12. ÄRR -  
STORA STRAND (N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser en befintlig lägergård vid östra stranden 
av Ärr, på platsen för de gamla arbetarbostäderna för kop-
pargruvan vid Stora Strand (numera rivna). Södra delen (del 
B) består av huvudbyggnad och några logibyggnader av 
vandrarhemskaraktär samt bollplaner och friytor. Norra de-
len ca 250 m norrut (del A) består av servicebyggnad, kapell 
och gräsytor för camping. Nere vid sjön finns en bastu och 
badstrand. Avsikten är att möjliggöra en fortsatt utveckling 
av verksamheten inkl. uthyrningsstugor (upp till ca 20 st).

Privat ägare (Ånimskogs SMU). Strandskydd 200 m.

Utpekade intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt MB 
3 kap 6§ samt riksintresse för turism och friluftsliv en-
ligt MB 4 kap 2§. Området gränsar i söder till inventerad 
lövskog av klass 2, med ek, ask, klibbal mm och område 
med naturvärden i form av lövskog och ädellövskog. En-
ligt det kommunala naturvårdsprogrammet samt Artporta-
len har flera rödlistade arter observerats i området. Ärr är 
fiskevårdsområde.

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

Risk och hälsa
Hela området ingår i eventuellt högriskområde för radon. 
Norra delen gränsar till högriskområde för radon (se karta 
sidan 17).

Befintlig lägergård. Foto: www.storastrand.se
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Slutsatser - LIS-plan 2014
En utbyggnad av lägergården bedöms vara till gagn 
för friluftslivet och kan skapa en replipunkt längs 
sjöleden. Detaljplan inklusive VA-utredning bör 
upprättas som belyser förhållandet mellan de båda 
delarna och hur området kan utvecklas. Radonun-
dersökning skall utföras. Hänsyn till lövskogen i sö-
der skall också redovisas.

Vatten
Den ekologiska statusen för Ärr är enligt VISS (Vattenin-
formationssystem Sverige) måttlig. Kvalitetsfaktorn fisk är 
utslagsgivande för bedömningen, då fiskar inte kan vandra 
naturligt i vattensystemet. Vattenkvaliteten är bra och sjön 
är inte heller påverkad av försurning. Status har försämrats 
från god i förra cykeln, vilket beror på ett bättre underlag 
för kvalitetsfaktorn konnektivitet jämfört med tidigare.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status då 
gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 
(PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges ytvattenförekomster.

Analys
Motiv
Lägergården kan utvecklas med tanke på läget vid Dals-
lands sjö- och kanalsystem och tillföra arbetsplatser samt 
gynna den lokala besöksnäringen.

Friluftsliv och utpekade intressen
Lägergården fyller en viktig funktion för det rörliga fri-
luftslivet, särskilt det båtburna längs sjösystemet. En ut-
byggnad bedöms vara helt i linje med riksintressena.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms kunna 
ske utan att förutsättningarna för djur- och växtliv påver-
kas negativt. Hänsyn ska tas till de skogliga naturvärdena i 
områdets södra avgränsning

Fria stränder och tillgänglighet
Stränderna längs området är i sin helhet tillgängliga och en 
utbyggnad av verksamheten bedöms inte påverka detta. 
Fri passage ska säkerställas vid en exploatering i området.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med 
vissa justeringar enligt nedan.

Viss tillkommande bebyggelse för näringsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet. 

Anordnande av brygga är anmälningspliktig vatten-
verksamhet.

Befintlig badplats invid lägergården. Foto: www.storastrand.se

Infrastruktur
Området nås landvägen via befintlig grusväg. Anslutning 
av vatten och avlopp till befintlig anläggning ska undersö-
kas, vilken då ev. kan behöva ses över och byggas ut.

Landskapsbild
Utbyggnaden lokaliseras i anslutning till befintliga anlägg-
ningar och påverkan på natur och landskapsbild är mycket 
liten. Lägergården exponeras inte mot sjön.
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

14. ÄRR -  
GÄSTHAMN FRÖSKOG (N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området omfattar ett mindre område vid norra änden 
av Ärr, vid Knarrbyåns utlopp. Området är avsett för ut-
byggnad av gästhamn och en mindre grupp uthyrnings-
stugor för övernattning, upp till cirka 6 st. Idag finns en 
kajanläggning och ett äldre magasin. 

Privata markägare. Strandskydd 200 m

Utpekade intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt MB 
3 kap 6§ och riksintresse för turism och friluftsliv enligt 
MB 4 kap 2§. Partier består av inventerade lövskogsom-
råden (triviallövblandskog, klass 3) samt sumpskogar. 
Vidare ingår området i regionalt bevarandevärda odlings-
landskap. Gränsar i öster till övrig kulturlämning i form 
av boplats (bevakningsobjekt). Enligt det kommunala na-
turvårdsprogrammet samt Artportalen har flera rödlistade 
arter observerats i området. Sjön Ärr är fiskevårdsområde.

Natur och landskapsbild
Ett låglänt område kring viken i södra Fröskog med vass-
ruggar och tät lövsly, löv- samt sumpskog. I väster myn-
nar Knarrbyån ut i Ärr och kring ån är markförhållandena 
fuktiga. Österut avgränsas området av en väg och bortom 
denna omges området av jordbruksmark.

Risk och hälsa
Området gränsar i öster till eventuellt högriskområde 
för radon (se karta sidan 17). Enligt länsstyrelsens sam-
manställning kan området innehålla potentiellt förorenad 
mark på grund av tidigare verksamhet på platsen. 

Vatten
Den ekologiska statusen för Ärr är enligt VISS (Vatten-
informationssystem Sverige) måttlig. Kvalitetsfaktorn fisk 
är utslagsgivande för bedömningen, då fiskar inte kan 
vandra naturligt i vattensystemet. Vattenkvaliteten är bra 
vilket och sjön är inte heller påverkad av försurning. Sta-
tus har försämrats från god i förra cykeln, vilket beror 
på ett bättre underlag för kvalitetsfaktorn konnektivitet 
jämfört med tidigare.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster. 
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Analys
Motiv 
En etablering av gästhamn med tillhörande övernatt-
ningsmöjligheter i området ökar attraktiviteten för båttu-
rismen och kan skapa arbetsmöjligheter samt gynna den 
lokala besöksnäringen.

Friluftsliv och utpekade intressen
Gästhamn med övernattningsmöjligheter bedöms stärka 
friluftslivets förutsättningar i anslutning till sjöleden och 
DANO-området (Dalsland-Nordmarken). Förekom-
mande sump-/lövskogar berörs i mycket begränsad 
omfattning. 

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

Fria stränder och tillgänglighet
Området kommer i likhet med tidigare att vara fritt tillgäng-
ligt. Fri passage ska säkerställas vid en exploatering i området.

Slutsatser - LIS-plan 2020
Förslaget innebär ett lämpligt och önskvärt tillskott 
som gagnar friluftslivets intressen och innebär liten 
påverkan på natur, landskapsbild och övriga rå-
dande intressen. Bygglovsprövning bör kunna ske 
med planutredning, radonundersökning och VA-
utredning som underlag. Ev. förorenad mark skall 
undersökas och vid behov saneras.

Anläggande av bryggor är anmälnings- eller till-
ståndspliktig vattenverksamhet.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med 
förtydligande enligt nedan.

Fortsatt prövning av tillkommande bebyggelse be-
höver ta hänsyn till höga vattenflöden, avseende 
placering och lokal höjdsättning.

Infrastruktur
Området nås lätt från sjön och från grusväg som ansluter 
till länsväg 2236 ca 400 m norrut. Gemensam VA-anlägg-
ning förordas. Väg 2236 trafikeras av Västtrafiks bussar. 

Risk och hälsa
Åtgärder för att en utveckling enligt förslaget inte ska 
medföra risk för människors hälsa kan komma att behö-
vas, med anledning av ev. förekomst av markföroreningar 
samt radon. Om markföroreningar påträffas ska tillsyns-
myndighet (kommunen) kontaktas enligt miljöbalken 10 
kap 11§. En radonundersökning bör göras i samband med 
fortsatt prövning. 

Det bedöms förekomma en risk att LIS-området kan på-
verkas av höga vattenflöden i sjön samt intilliggande vat-
tendrag. Fortsatt prövning av tillkommande bebyggelse 
bör ta detta i beaktning, avseende bl.a. placering och lokal 
höjdsättning.

Landskapsbild
Landskapsbilden präglas idag av magasinet och kajan-
läggningen. Ytterligare bryggor med ev tillhörande ser-
vicefunktioner innebär en marginell förändring. Över-
nattningsstugor placeras i anslutning till magasinet och 
exponeras inte mot sjön.
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14. Ärr - gästhamn Fröskog
Förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område vid norra änden av Ärr, vid Knarr-
byåns utlopp. Området är avsett för utbyggnad av gäst-
hamn och en mindre grupp stugor för övernattning. 
Idag finns en kajanläggning och ett äldre magasin. 
Omgivande mark består av tät lövsly och lövskog. Pri-
vata markägare. Strandskydd 200  m

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

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

Risker
Området gränsar i öster till eventuellt högriskområde 
för radon. . Enligt länsstyrelsens sammanställning kan 
området innehålla potentiellt förorenad mark (f d in-
dustri).

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

Friluftsliv, intressen
Gästhamn med övernattningsmöjligheter stärker fri-
luftslivets möjligheter i anslutning till sjöleden och 

DANO-området. Förekommande sump/lövskogar be-
rörs i mycket begränsad omfattning. 

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

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

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

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

Slutsatser
Förslaget innebär ett lämpligt och önskvärt tillskott 
som gagnar friluftslivets intressen och innebär liten 
påverkan på natur, landskapsbild och övriga rådande 
intressen. Bygglovsprövning bör kunna ske med plan-
utredning, radonundersökning och va-utredning som 
underlag. ev förorenad mark skall undersökas och 
vid behov saneras.
Anläggande av bryggor är anmälnings- eller tillstånds-
pliktig vattenverksamhet.

Bild från platsbesök i samband med framtagande av LIS-plan 2014. Foto: WSP
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

15. ÄRR -  
HENSBYN, FRÖSKOG (B)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området i västra kanten av Fröskogs samhälle avser 
upp till cirka 4 st tillkommande permanentbostäder, i an-
slutning till befintliga. Området består av jordbruksmark 
på sluttning mot länsvägen och Ärr. 

Privata markägare. Strandskydd 200 m. 

Utpekade intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 
kap 6§ och riksintresse för turism och friluftsliv enligt MB 
4 kap 2§. Vidare tillhör området regionalt bevarandevärda 
odlingslandskap. Två fornlämningsområden i form av bo-
platser samt en övrig kulturlämning (fynd av yxa) finns i 
direkt anslutning till området.

Ca 500 m västerut finns ett område av riksintresse för vär-
defulla ämnen och material enligt MB 3 kap 7§ (Kvartsit, 
ej detaljavgränsat). 

Natur och landskapsbild
Området består av odlad mark, äng och vall, med större 
lövträd, som sluttar mjukt mot vägen och sjön. I öster an-
sluter området mot Fröskogs mer täta bystruktur, i övrigt 
omges området av mer spridd gårdsbebyggelse.

Vatten
Den ekologiska statusen för Ärr är enligt VISS (Vattenin-
formationssystem Sverige) måttlig. Kvalitetsfaktorn fisk är 
utslagsgivande för bedömningen, då fiskar inte kan vandra 
naturligt i vattensystemet. Vattenkvaliteten är bra och sjön 
är inte heller påverkad av försurning. Status har försämrats 
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15. Ärr - Hensbyn, Fröskog
Förutsättningar
Allmänt
Ett område i västra kanten av Fröskogs samhälle för 
komplettering med enstaka hus i anslutning till befint-
liga. Området består av jordbruksmark på sluttning 
mot länsvägen och Ärr. Strandskydd 200 m. Privata 
markägare. 

Intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt 
MB 3:6 och riksintresse för turism och friluftsliv en-
ligt MB 4:2.
Vidare tillhör området regionalt bevarandevärda od-
lingslandskap. Två fornlämningsområden i form av 
boplatser finns, samt en övrig kulturlämning (fynd av 
yxa).
Ca 200 m västerut finns ett område av riksintresse för 
värdefulla ämnen och material enligt MB 3:7.

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

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

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

Riksintresset för värdefulla ämnen och material be-
döms inte påverkas. Avståndet är minst 200 m och här 
finns gårdsbebyggelse.

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

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

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

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

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

Bygglovsprövning bör kunna ske med stöd av 
plan- och va-utredning. möjlighet till gemensamma 
avloppslösningar för ny och befintlig bebyggelse skall 
eftersträvas.

Bild från platsbesök i samband med framtagande av LIS-plan 2014. Foto: WSP
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Slutsatser - LIS-plan 2014
Området erbjuder goda möjligheter till komplet-
teringar med enstaka hus som på ett naturligt sätt 
fogar sig till befintlig bebyggelse. 

Bygglovsprövning bör kunna ske med stöd av plan- 
och VA-utredning. Möjlighet till gemensamma av-
loppslösningar för ny och befintlig bebyggelse skall 
eftersträvas.

från god i förra cykeln, vilket beror på ett bättre underlag 
för kvalitetsfaktorn konnektivitet jämfört med tidigare.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status då 
gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 
(PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Risk och hälsa
Området ligger cirka 150 m väster om en 400 kV luftled-
ning som går genom kommunen. Enligt Svenska Kraft-
näts magnetsfältspolicy ska ny bebyggelse för varaktig 
vistelse ej placeras inom 130 m från ledning.

Analys
Motiv
Området erbjuder möjligheter till viss bostadskomplettering, 
som kan utgöra ökat serviceunderlag i Fröskog och Fengersfors.

Friluftsliv och utpekade intressen
Det faktum att området utgörs av jordbruksmark samt belä-
genheten med gårdar och bebyggelse i omgivningen, gör att 
området bedöms sakna intresse för det rörliga friluftslivet. 

En utveckling i enlighet med LIS-området innebär att jord-
bruksmark kommer tas i anspråk för bebyggelse. Sådan ut-
veckling kan därav medföra en påverkan, sett till långsiktig 
resurshushållning. Då Fröskog i huvudsak omges av sjön 
Ärr och Knarrbyån, lövskog med utpekande intressen (in-
ventering, klass 2-3) samt jordbruksmark, bedöms ändå viss 
utveckling i enlighet med förslaget kunna vara motiverad. 
Se vidare i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för denna 
planhandling.

Av hänsyn till de fornlämningar som ligger i direkt anslut-
ning till området, bör en arkeologisk utredning utföras i 
samband med fortsatt prövning. Riksintresset för värde-
fulla ämnen och material bedöms inte påverkas. Avståndet 
till det punktutsatta intresset är ca 500 m och landskapet ter 
sig där vara av annan typ, med skogsbeklätt berg istället för 
öppen jordbruksmark. Länsstyrelsen har emellertid i tidi-
gare yttrande gällande utpekandet av området i LIS-planen 
från 2014 påpekat att områdets lämplighet behöver utredas 

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med 
vissa förtydliganden enligt nedan.

I enlighet med tidigare synpunkter från länsstyrel-
sen bedöms även arkeologisk utredning behövas 
i samband med fortsatt prövning. Om en på nå-
got sätt vill ändra fornlämningsområdet genom 
markingrepp eller byggnation/annan förändring 
krävs länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap 12 § kul-
turmiljölagen (KML).

Viss tillkommande bebyggelse för bostadsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. 

En dialog kring ev. påverkan på riksintresset för mi-
neral behöver föras med ansvariga myndigheter vid 
samråd av denna planhandling.

närmare mot bakgrund av närheten till riksintresseområdet 
för värdefulla ämnen och material. SGU som är ansvarig 
myndighet för riksintresset håller på med översyn av riks-
intresseområdena. 2014 omfattade utpekade ett större om-
råde. Riksintresseområdet är idag endast punktutsatt då det 
inte är detaljavgränsat.

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

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

Infrastruktur
Området nås lätt från länsvägarna 2231 och 2236. Länsväg 
2236 trafikeras av Västtrafiks bussar. På grund av områdets 
närhet till befintlig samlad bebyggelse och utbyggd VA-
anläggning i Fröskog bedöms det sannolikt att området 
kommer inkluderas i VA-verksamhetsområde för Fröskog.

Risk och hälsa
Tillkommande bebyggelse bedöms kunna placeras enligt 
rekommendationen om minst 130 m till kraftledningen.

Landskapsbild
En utbyggnad med 3-4 hus i föreslaget läge kommer att 
upplevas som en utökning av befintlig villabebyggelse i 
Fröskog och knyter an till gårdarnas traditionella place-
ring en bit upp på sluttningen.
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

16. KNARRBYSJÖN - 
FENGERSFORS (B/N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser två delområden vid södra änden av 
Knarrbysjön, i direkt anslutning till badplats och villabe-
byggelse. I östra läget (del B) är avsikten att kunna uppföra 
ett begränsat antal uthyrningsstugor, upp till 6 st, badbryg-
ga samt möjliggöra uppställning av husbilar i anslutning 
till badplatsen. Det västra läget (del A) syftar till att kunna 
utöka bostadsbebyggelsen norrut, delvis inom strand-
skyddsområdet, med ca 20 st tomter för enbostadshus.

Kommunen är markägare. Strandskydd 200 m. För det öst-
ra delområdet (del B) gäller detaljplan, som måste revideras.

Utpekade intressen
Längs Knarrbyån och söder om badplatsen finns invente-
rad lövskog bestående av triviallövskog av klass 4. En övrig 
kulturlämning i form av en fossil åker med röjningsrösen 
angränsar till LIS-området österut. Enligt det kommunala 
naturvårdsprogrammet samt Artportalen har rödlistade ar-
ter observerats i området. Knarrbysjön är fiskevårdsom-
råde. Längre västerut omfattas områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap 6§.

Natur och landskapsbild
Berört område består i dag av servicebyggnader och boll-
planer samt parkliknande gräsytor i öster, badplats med 
bryggor och lövskog längs bäcken. Åt väster delvis av-
verkad skogsmark med sly, längre västerut skogsmark som 
stiger mot väster.

Vatten
Den ekologiska statusen för Knarrbysjön är enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) måttlig. Kvalitets-
faktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen, då fiskar 
inte kan vandra naturligt i vattensystemet. Sjön regleras 
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16. Knarrbysjö - Fengersfors
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid södra änden av Knarrbysjön, i direkt 
anslutning till badplats och villabebyggelse. Önskemål 
om att kunna uppföra ett begränsat antal uthyrnings-
stugor och möjliggöra uppställning av husbilar i an-
slutning till badplatsen samt att kunna utöka bostads-
bebyggelsen norrut, delvis inom strandskyddsområdet.
Kommunen är markägare. Strandskydd 200 m. För det 
östra delområdet gäller detaljplan, som måste revide-
ras.
Berört område består i dag av servicebyggnader och 
bollplaner samt parkliknande gräsytor i öster, badplats 
med bryggor, lövskog längs bäcken och skog i väster.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gällande detaljplan måste ändras (för campingstu-
gor) och ny upprättas för planerad bostadsutbyggnad. 
I det senare fallet krävs radonundersökning.

Bild från platsbesök i samband med framtagande av LIS-plan 2014. Foto: WSP
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dessutom på ett sätt som är negativt för fiskbestånden. 
Vattenkvaliteten är bra och sjön är inte heller påverkad 
av försurning. Vattenförekomsten har försämrats en klass 
sedan förra cykeln och det beror på att hydrologisk regim 
har försämrats jämfört med tidigare.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Knarrbysjön utgör dricksvattenförekomst.

Risk och hälsa
Områdets nordvästra del ingår i ev. högriskområde för radon.

Analys
Motiv
En utbyggnad enligt förslaget kan tillföra boende som för-
bättrar serviceunderlaget i Fengersfors samt ge arbetsmöj-
ligheter säsongsvis med stugor och husbilsuppställning.

Friluftsliv och utpekade intressen
Förslaget bedöms stärka områdets attraktivitet för det 
rörliga friluftslivet. Riksintressena i väster samt inventerad 
lövskog berörs inte av åtgärder.

Det västra delområdet (del A) avsett för utveckling av tät-
orten med enbostadshus, överlappar en del av den fossila 
åkern. Fornlämningen är ej kvalitetssäkrad och kan enligt 
Riksantikvarieämbetet vara inaktuell. Lämningens aktua-
litet och ev. utbredning behöver utredas vidare, inom ra-
men för fortsatt prövning, så att ingen negativ påverkan 
på fornlämningen uppstår. 

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

Fria stränder och tillgänglighet
Området ligger i direkt anslutning till ortsbebyggelsen. 
Det är i sin helhet tillgängligt för allmänheten och kom-

Slutsatser - LIS-plan 2014
Området bedöms lämpligt för utbyggnad med så-
väl bostäder i väster som campingstugor med till-
hörande servicefunktioner i öster. Förslaget innebär 
en utökning av bostadsbebyggelsen i ett attraktivt 
läge och en förbättring av fritidsområdets funktion.

Gällande detaljplan måste ändras (för campingstu-
gor) och ny upprättas för planerad bostadsutbygg-
nad. I det senare fallet krävs radonundersökning.

mer att förbli så till största delen. Befintliga strövstigar ska 
beaktas vid fortsatt prövning. Fri passage ska säkerställas 
vid en exploatering i området.

Infrastruktur
På grund av områdets närhet till befintlig samlad bebyg-
gelse och utbyggd VA-anläggning i Fengersfors bedöms 
det sannolikt att området kommer inkluderas i VA-verk-
samhetsområde för Fengersfors. Fengersfors angörs av 
Västtrafiks busstrafik.

Risk och hälsa
Det bedöms förekomma en risk att LIS-området kan på-
verkas av höga vattenflöden, med anledning av intillig-
gande vattendrag. Fortsatt prövning av tillkommande be-
byggelse bör ta detta i beaktning, avseende bl.a. placering 
och lokal höjdsättning.

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

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med 
vissa justeringar.

Det västra delområdet har justerats i sin omfattning, 
för att möjliggöra en långsiktig utveckling av tätor-
ten som kan stärka det lokala serviceutbudet. (En 
utveckling av tätorten utanför strandskyddat om-
råde redovisas inte i kartan då det inte utgör LIS-
område, avsikten är emellertid att en utveckling i 
det västra läget bör undersökas med en omfattning 
som sträcker sig ända ut mot vägen i väster.

Det östra delområdet har justerats i sin omfattning, 
för att erhålla en större flexibilitet vad gäller place-
ring inom området.

Viss tillkommande bebyggelse för bostadsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet.

En utveckling av Fengersfors norrut, inom det västra 
delområdet, bör studeras vidare inom ramen för en 
detaljplaneprocess.

Fortsatt prövning av tillkommande bebyggelse be-
höver ta hänsyn till höga vattenflöden, avseende 
placering och lokal höjdsättning.

Anordnande av brygga är anmälningspliktig vatten-
verksamhet.



60 | LIS-plan . Åmåls kommun - LIS-områden60 | LIS-plan . Åmåls kommun - LIS-områden

1 km0 2 4

Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 
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18. Edslan - Björkhem
Förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område vid Edslans södra strand, avsett 
för stugor för uthyrning. Området består av skogsmark 
och en avstyckad bostadsfastighet. Markägare Svenska 
Kyrkan (prästlönetillgång). Strandskydd 200 m.

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

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

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

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

Naturvårdsintressena bedöms inte påverkas av föresla-
gen exploatering.

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

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

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

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

Slutsatser
området bedöms lämpligt för en utbyggnad med 
uthyrningsstugor som för närvarande saknas i eds-
leskog. Detaljplan bör upprättas som visar samman-
hanget med befintlig bebyggelse och hur befintliga 
strövstigar beaktas. en naturvärdesbedömning bör 
göras i samband med upprättandet av en detaljplan.

Bild från platsbesök i samband med framtagande av LIS-plan 2014. Foto: WSP

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser upp till cirka 10 stugor för uthyrning samt 
naturcamping söder om väg 164 respektive utveckling av be-
fintlig verksamhet, norr om vägen. Området angränsar mot 
detaljplanelagt område österut. 

Privata markägare. Strandskydd 200 m.

Utpekade intressen
Området berörs av riksintressen för friluftsliv samt naturvård 
enligt MB 3 kap 6§, med hänsyn till representativt odlingsland-
skap med lång kontinuitet. Riksintresseområdet för naturvård 
utgör även kärnområde för vitryggig hackspett. Längre åt 
sydost omfattas Edsleskog av riksintresse för kulturmiljön av 
hänsyn till den forn- och medeltida väg- och kyrkomiljön.

Enligt det kommunala naturvårdsprogrammet samt Artpor-
talen har rödlistade arter observerats i området. Edslan är 
fiskevårdsområde. Väg 164 är av riksintresse för kommuni-
kationer enligt MB 3 kap 8§. Vandringsleden Pilgrimsleden 
passerar intill området (längs väg 164). Edslan är klassad 
som ett nationellt värdefullt vatten ur fiskevårds- och natur-
vårdssynpunkt. Värdena består i en hög biologisk funktion 
med förekomst av ett flertal sällsynta och skyddsvärda arter, 
bland annat flodkräfta, hornsimpa och öring.

Natur och landskapsbild
Området söder om vägen är beläget på delvis avverkad 
skogsmark (blandskog) ca 15-20 m över vägen och Edslan. 
Marken sluttar mot norr och sjön. Från området har man 
vacker utsikt över sjön. Norr om vägen ligger bl.a. ett värds-
hus samt en rastplats.
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Vatten
Den ekologiska statusen för Edslan är enligt VISS (Vatten-
informationssystem Sverige) god. Avgörande för klassen har 
varit de hydromorfologiska bedömningarna. Vattenkvalite-
ten är bra och sjön är inte heller påverkad av försurning. 

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Risk och hälsa
Väg 164 är sekundär transportled för farligt gods. 

Analys
Motiv
Förslaget kan innebära arbetsmöjligheter och förbättrat 
underlag för turisminriktade servicefunktioner i Edsleskog.

Friluftsliv och utpekade intressen
I omgivningen finns flera intressanta målpunkter för friluftsli-
vet, bl.a. kopplat till Pilgrimsleden samt de historiska forntids- 
och kyrkomiljöerna. En utveckling enligt förslaget bedöms 
kunna gynna rådande intressen kopplade till friluftslivet.

Riksintresset för naturvård omfattar ett större område, där 
den i tiden långt tillbakagående, kontinuerliga hävden med 
odlingslandskap och ädellövsskog utgör viktiga värden. Då 
det aktuella området delvis utgörs av avverkad skogsmark 
samt redan ianspråktagen mark, bedöms inte riksintressets 
utpekade värden påverkas av föreslagen exploatering.

Föreslagen utveckling bedöms inte påverka riksintressena 
för kommunikationer resp. kulturmiljö.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms kunna 
genomföras utan att påverka förutsättningarna för djur- 
och växtlivet vid Edslan. Med hänsyn till riksintresset och 
ev. förekomst av vitryggig hackspett bör en exploatering 
söder om väg 164 föregås av en naturvärdesinventering i 
samband med fortsatt prövning.

Slutsatser - LIS-plan 2014
Området bedöms lämpligt för en utbyggnad med 
uthyrningsstugor som för närvarande saknas i Ed-
sleskog. Detaljplan bör upprättas som visar sam-
manhanget med befintlig bebyggelse och hur 
befintliga strövstigar beaktas. En naturvärdesbe-
dömning bör göras i samband med upprättandet 
av en detaljplan.

Fria stränder och tillgänglighet
Området är avsett för uthyrningsstugor alternativt natur-
camping ligger söder om väg 164 och en utbyggnad på-
verkar inte tillgången till stränderna. Utveckling norr om 
vägen sker i anslutning till befintliga verksamheter.

Infrastruktur
Området nås via befintlig tillfartsväg. Västtrafiks bussar 
trafikerar väg 164 ca 50-200 m mot nordost. Området 
norr om vägen bedöms kunna anslutas till det kommu-
nala VA-nätet. Gemensam VA-anläggning förordas för 
campinganläggningen söder om vägen.

Risk och hälsa
Det bedöms förekomma en risk att LIS-området kan på-
verkas av höga vattenflöden i sjön. Fortsatt prövning av 
tillkommande bebyggelse bör ta detta i beaktning, avse-
ende placering och lokal höjdsättning.

Landskapsbild
Påverkan på landskapsbilden blir begränsad. Området sö-
der om vägen är relativt högt beläget och kan bli expone-
rat mot sjön, men därifrån upplevs det tillsammans med 
övrig bebyggelse i omgivningen och tar stöd i bakomlig-
gande stigande terräng. Viss siktröjning mot sjön kan för-
väntas. Norr om vägen sker ev. exploatering i anslutning 
till befintliga verksamheter.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med 
vissa justeringar.

Området har justerats i läge samt föreslagen an-
vändning, bl.a. utifrån anpassning enligt utveckling-
sidéer framtagna i Leaderprojektet ”Gemensamma 
drivkrafter för utveckling i Edsleskog”.

Viss tillkommande bebyggelse för näringsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet.

Fortsatt prövning av tillkommande bebyggelse be-
höver ta hänsyn till höga vattenflöden, avseende 
placering och lokal höjdsättning.

Med hänsyn till riksintresset bör en exploatering 
söder om väg 164 föregås av en naturvärdesinven-
tering i samband med fortsatt prövning.

Väg 164 är sekundär transportled för farligt gods. 
Riskbedömning i samråd med räddningstjänsten 
behövs och ev riskanalys kan krävas.
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

19. EDSLAN -  
EDSLESKOG NORR (B)

Förutsättningar
Inriktning 
LIS-området avser möjliggörande av ytterligare permanent-
bostäder (upp till cirka 18 st) norr om befintlig bostadsbe-
byggelse vid Edslans östra strand samt läge för båtbrygga.

Privata markägare. Strandskydd 200 m.

Utpekade intressen
Området tillhör riksintresse för naturvården enligt MB 3 
kap 6§ med hänsyn till representativt odlingslandskap med 
lång kontinuitet. Riksintresseområdet för naturvård utgör 
även kärnområde för vitryggig hackspett. Längre åt sydost 
omfattas Edsleskog av riksintresse för kulturmiljön av hänsyn 
till den forn- och medeltida väg- och kyrkomiljön.

Enligt det kommunala naturvårdsprogrammet har rödlistad 
art observerats i anslutning till området. Edslan är fiske-
vårdsområde. Edslan är klassad som ett nationellt värde-
fullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. Vär-
dena består i en hög biologisk funktion med förekomst 
av ett flertal sällsynta och skyddsvärda arter, bland annat 
flodkräfta, hornsimpa och öring.

Natur och landskapsbild
Relativt tät barrskog som sluttar svagt mot sjön. Mellan 
vägen och sjön mest lövträd. Liten sandstrand.
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19. Edslan - Edsleskog norr
Förutsättningar
Allmänt 
Ett område för ytterligare bostäder norr om befintlig 
bostadsbebyggelse vid Edslans östra strand. För närva-
rande skogsmark som ägs av Svenska kyrkan. Strand-
skydd 200 m.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slutsatser
området är lämpligt för en utveckling av edsleskogs 
samhälle. Det är väl beläget och innebär inte påtaglig 
skada på riksintresset. Detaljplan skall upprättas.

Bild från platsbesök i samband med framtagande av LIS-plan 2014. Foto: WSP
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Vatten
Den ekologiska statusen för Edslan är enligt VISS (Vatten-
informationssystem Sverige) god. Avgörande för klassen har 
varit de hydromorfologiska bedömningarna. Vattenkvalite-
ten är bra och sjön är inte heller påverkad av försurning. 

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Öster om LIS-området finns en grundvattenförekomst.

Analys
Motiv
Förslaget ger möjlighet att utveckla den permanenta bo-
stadsbebyggelsen i Edsleskog, vilket bedöms kunna ge ett 
ökat serviceunderlag i orten. 

Friluftsliv och utpekade intressen
Området bedöms vara av allmänt intresse för det rörliga 
friluftslivet. 

Riksintresset för naturvård omfattar ett större område, där 
den i tiden långt tillbakagående, kontinuerliga hävden med 
odlingslandskap och ädellövsskog utgör viktiga värden. Då 
det aktuella området utgörs av relativt tät barrskog, bedöms 
inte riksintressets utpekade värden påverkas av föreslagen 
exploatering. Utbyggnaden berör inte kärnvärdena i riks-

Slutsatser - LIS-plan 2014
Området är lämpligt för en utveckling av Edsleskogs 
samhälle. Det är väl beläget och innebär inte påtag-
lig skada på riksintresset. Detaljplan skall upprättas.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, men 
vissa justeringar enligt nedan.

Viss tillkommande bebyggelse för bostadsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet.

Ev. påverkan på vitryggig hackspett ska beaktas och 
en naturvärdesinventering kan bli aktuell i samband 
med fortsatt prövning.

Anläggande av bryggor eller dylikt är anmälnings- 
eller tillståndspliktig vattenverksamhet.

intresseområdet för naturvård. Förslaget bedöms inte hel-
ler påverka riksintresset för kulturmiljövård, som ligger på 
andra sidan tätorten.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte på-
verka förutsättningarna för djur- och växtliv vid Edslan. 
Häckningsmiljö för vitryggig hackspett utgörs av lövträds-
rika naturskogar, en biotop vilken inte bedöms finnas inom 
LIS-området, som domineras av barrskog. Ev. påverkan på 
vitryggig hackspett ska emellertid beaktas och en natur-
värdesinventering kan bli aktuell i samband med fortsatt 
prövning.

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

Infrastruktur
Området ligger direkt vid befintlig väg av god standard 
och bedöms kunna anslutas till det kommunala VA-nätet 
i Edsleskog. Avståndet till väg 164 är ca 500 m. Här finns 
bussförbindelse med Åmål och Bengtsfors via Västtrafik. 

Landskapsbild
Skogsmark ersätts av bebyggelse, men den kommer att 
upplevas som en naturlig fortsättning på befintligt bo-
stadsområde. Viss siktröjning närmast stranden kan för-
väntas. Mot öster stiger marken bakom området.
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

20. NEDRE KALVEN - 
FINNTORP (N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser en omfattande utbyggnad av pågående 
verksamhet, som riktar sig mot det rörliga friluftslivet vid 
Nedre Kalvens södra strand, i anslutning till den allmänna 
badplatsen. 

Området gränsar till länsväg 164 och järnvägen Åmål-
Årjäng, som numera endast används för turisttrafik. Idag 
finns uthyrning av dressiner och kanoter och viss cam-
ping. Tanken är att utöka verksamheten till bas för turism 
kopplad till friluftslivet, som camping med uthyrningsstu-
gor (upp till cirka 8 st), uppställningsplatser för husvagnar 
och husbilar, servicebyggnad samt brygga. 

Marken är privatägd. Strandskydd 200 m. För badplats, 
kanotcentral och dressinuthyrning lämnades strand-
skyddsdispens 1998.

Utpekade intressen
Länsväg 164 är av riksintresse för kommunikationer enligt 
MB 3 kap 8§ då det är en viktig förbindelse mellan norra 
Bohuslän och Dalsland/Värmland. Enligt det kommunala 
naturvårdsprogrammet samt Artportalen har rödlistade 
arter observerats i området. Nedre Kalven är fiskevårds-
område. Nedre Kalven är som en del av Åmålsån klassad 
som ett nationellt värdefullt vatten ur fiskevårdssynpunkt, 
bland annat med hänsyn till förekomst av flodkräfta.

Natur och landskapsbild
Området är flackt med sandstränder längs sjön, gräsytor 
och lövträd samt tätare lövträdsvegetation i nordväst samt 
mot söder och vägen. Den nordvästra delen utgörs delvis 
av våtmark. Större delen är präglad av pågående verksam-
het med tillhörande parkering.

Vatten
Den ekologiska statusen för Nedre Kalven är enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) måttlig. Kvalitetsfaktorn 
fisk är utslagsgivande för bedömningen eftersom fiskar inte 
kan vandra naturligt i vattensystemet. Vattenkvaliteten är bra 
och sjön är inte heller påverkad av försurning. 

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Hög skyddsnivå gäller inom 100 m från Forsbackabadens 
badplats.
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20. Nedre Kalven - Finntorp
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Nedre Kalvens södra strand i anslut-
ning till den allmänna badplatsen. Området gränsar 
till länsväg 164 och järnvägen Åmål-Årjäng, som nu-
mera endast används för turisttrafik.
Förslaget avser en omfattande utbyggnad av pågående 
verksamhet som riktar sig mot det rörliga friluftslivet. 
Idag finns uthyrning av dressiner och kanoter och viss 
camping. Tanken är att utöka verksamheten till en fa-
miljecamping med uthyrningsstugor, uppställnings-
platser för husvagnar och husbilar, stall och service för 
hästar, äventyrsbana mm. 
Marken är privatägd. Strandskydd 200 m. För bad-
plats, kanotcentral och dressinuthyrning lämnades 
strandskyddsdispens 1998.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Detaljplan skall upprättas. Byggnadsfritt avstånd till 
väg 164 skall beaktas. riskbedömning i samråd med 
räddningstjänsten skall göras. Anläggande av bryggor 
eller dylikt är anmälnings- eller tillståndspliktig vat-
tenverksamhet. miljöteknisk markundersökning med 
avseende på föroreningar skall utföras.

Bild från platsbesök i samband med framtagande av LIS-plan 
2014. Foto: WSP
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Risk och hälsa
På området har tidigare funnits ett sågverk. Risk att mar-
ken kan vara förorenad av denna verksamhet. Väg 164 är 
sekundär transportled för farligt gods. 

  

Analys
Motiv
Området erbjuder goda förutsättningar för en fortsatt ut-
veckling av verksamheten som kan tillföra arbetstillfällen 
och skapa en målpunkt för turism och friluftsliv som gyn-
nar den lokala besöksnäringen.

Friluftsliv och utpekade intressen
Utbyggnaden påverkar inte några riksintressen. Områdets 
attraktivitet för turism och rörligt friluftsliv kan öka i hög 
grad genom ett mångsidigt utbud av aktiviteter.

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte påver-
ka förutsättningarna för djur- och växtliv vid Nedre Kalven.

Slutsatser - LIS-plan 2014
Området har goda förutsättningar att byggas ut till 
ett attraktivt bad-, camping- och fritidsområde. Det 
är välbeläget och berör inga riksintressen.

Detaljplan skall upprättas. Byggnadsfritt avstånd till 
väg 164 skall beaktas. Riskbedömning i samråd med 
räddningstjänsten skall göras. Anläggande av bryg-
gor eller dylikt är anmälnings- eller tillståndspliktig 
vattenverksamhet. Miljöteknisk markundersökning 
med avseende på föroreningar skall utföras.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med 
vissa justeringar enligt nedan. 

Viss tillkommande bebyggelse för näringsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet.

Fortsatt prövning av tillkommande bebyggelse be-
höver ta hänsyn till höga vattenflöden, avseende 
placering och lokal höjdsättning.

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

Eventuell förorenad mark skall undersökas och vid 
behov saneras.

Fria stränder och tillgänglighet
Strandzonen och den allmänna badplatsen kommer även 
i framtiden att vara fritt tillgängliga för allmänheten. I öv-
rigt är tillgången god på fria stränder i omgivningen. Fri 
passage ska säkerställas vid en exploatering i området.

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

Risk och hälsa
Om markföroreningar påträffas under ska tillsynsmyndig-
het (kommunen) kontaktas enligt miljöbalken 10 kap 11§. 

Det bedöms förekomma en risk att LIS-området kan på-
verkas av höga vattenflöden i sjön. Fortsatt prövning av 
tillkommande bebyggelse bör ta detta i beaktning, avse-
ende placering och lokal höjdsättning.

Landskapsbild
Större delen av området är redan påverkat av verksamhe-
ten och tillhörande bebyggelse. Utbyggnaden kan inne-
bära viss påverkan på skogspartier i sydväst och nordväst.
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1 km0 2 4

Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

21. NEDRE KALVEN - 
FORSBACKA (B)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser ett område för upp till cirka 10 st per-
manentbostäder alt. fritidshus vid sjöns östra strand, öster 
om vägen, samt ett bryggläge väster om vägen.

Privata markägare. Strandskydd 200 m.

Utpekade intressen
Nedre Kalven är fiskevårdsområde. Nedre Kalven är som 
en del av Åmålsån även klassad som ett nationellt värde-
fullt vatten ur fiskevårdssynpunkt, bland annat med hän-
syn till förekomst av flodkräfta.

Området omfattas inte av några riksintressen. 200 m öst-
erut finns ett riksintresseområde för kulturmiljövård, som 
avser den gamla bruksmiljön vid Forsbacka.

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

Vatten
Den ekologiska statusen för Nedre Kalven är enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) måttlig. Kvalitetsfaktorn 
fisk är utslagsgivande för bedömningen eftersom fiskar inte 
kan vandra naturligt i vattensystemet. Vattenkvaliteten är bra 
och sjön är inte heller påverkad av försurning. 
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21. Nedre Kalven - Forsbacka
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanentbebyggelse vid sjöns östra 
strand, ca 1 km norr om väg 164. Nuvarande mark-
användning skogsmark. Ägare Bergviks skog. Strand-
skydd 200 m.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slutsatser
Läget nära väg 164 och frånvaron av konflikter med 
andra intressen gör att området bedöms lämpligt för 
en utbyggnad med bostäder. Detaljplan skall upprät-
tas. 

Bild från platsbesök i samband med framtagande av LIS-plan 2014. Foto: WSP
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Slutsatser - LIS-plan 2014
Läget nära väg 164 och frånvaron av konflikter med 
andra intressen gör att området bedöms lämpligt för 
en utbyggnad med bostäder. Detaljplan skall upprättas.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella.

Viss tillkommande bebyggelse för bostadsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet.

Gemensam VA-lösning förordas. Lösningar ska ut-
formas på sådant vis att de inte riskerar att påverka 
Nedre Kalvens vattenkvalitet. 

Anläggande av bryggor eller dylikt är anmälnings- 
eller tillståndspliktig vattenverksamhet.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Analys
Motiv
En utbyggnad med bostäder alt. fritidshus med god tillgäng-
lighet som kan ge ökat underlag för service inom rimligt av-
stånd från Åmåls stad.

Friluftsliv och utpekade intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga friluftsli-
vet och en exploatering bedöms inte få några negativa 
konsekvenser. 

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

Fria stränder och tillgänglighet
Utbyggnaden placeras öster om vägen, vilket innebär att 
strandzonen med 50-100 m bredd även i fortsättningen är 
allmänt tillgänglig. Ett bryggläge väster om vägen bedöms 
inte påverka förutsättningarna för växt- och djurlivet i 
området.

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

Landskapsbild
Skogsmark kommer att ersättas av bostadsbebyggelse. Viss 
siktröjning av vegetationen mellan vägen och stranden kan 
förväntas. Området bör delas upp för att medge passage 
för djur mellan skogen och stranden och bebyggelsen pla-
ceras med hög anpassning till natur och terräng. Stigande 
terräng mot öster gör att silhuettverkan inte uppstår.
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1 km0 2 4

Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

22. KÄPPESJÖ -  
DASKERUDD (B)

Förutsättningar
Inriktning
Området är beläget på en udde vid östra stranden av 
Käppesjön. LIS-området avser möjlighet att kunna 
uppföra upp till cirka 6 hus för fritidsboende alt. uthyrning. 
På udden finns idag 4 fritidshus på avstyckade tomter. 
Större delen av udden består av avverkad skogsmark. 

Privat markägare. Strandskydd 200 m.

Utpekade intressen
Området berörs inte av några riksintressen enligt MB el-
ler regionala intressen. Käppesjö är fiskevårdsområde 
och klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur 
naturvårdssynpunkt, på grund av höga biologiska värden 
genom förekomst av ursprungligt och livskraftigt bestånd 
av flodkräftor samt förekomst av ett antal glacialmarina 
relikter och stensimpa.

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

Vatten
Den ekologiska statusen för Käppesjö är enligt VISS (Vat-
teninformationssystem Sverige) måttlig. Kvalitetsfaktorn 
fisk är utslagsgivande för bedömningen eftersom fiskar 
inte kan vandra naturligt i vattensystemet. Vattenkvalite-
ten är bra eftersom den är inte påverkad av näringsämnen 
eller försurning.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.
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Analys
Motiv
Komplettering med ytterligare hus för uthyrning kan ge ett 
ökat serviceunderlag i Edsleskog och Fengersfors.

Friluftsliv och utpekade intressen
Befintlig bebyggelse gör att området är av begränsat in-
tresse för det rörliga friluftslivet. Vattenfrågorna bedöms 
inte påverkas negativt av föreslagen utbyggnad.

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

Fria stränder och tillgänglighet
Befintlig bebyggelse har strandtomter. Tillkommande be-
byggelse ska placeras med anpassning till befintlig bebyg-
gelse samt fri passage.

Infrastruktur
Området ligger vid slutet av mindre grusväg. För tillkom-
mande bebyggelse skall vatten och avlopp lösas med be-

Slutsatser - LIS-plan 2014
Området bedöms kunna exploateras enligt försla-
get med fritidshus för uthyrning utan att påtaglig 
inverkan på natur, landskap eller växt- och djurliv 
uppstår. Detaljplan eller planutredning inklusive 
VA-utredning bör upprättas som belyser samban-
det mellan befintlig och tillkommande bebyggelse.

aktande av sjöns vattenkvalitet, om möjligt gemensamt 
med befintlig bebyggelse. Normal skyddsnivå gäller.

Risk och hälsa
Det bedöms förekomma en risk att LIS-området kan på-
verkas av höga vattenflöden i sjön. Fortsatt prövning av 
tillkommande bebyggelse bör ta detta i beaktning, avse-
ende placering och lokal höjdsättning.

Landskapsbild
Avverkad skogsmark ersätts av fritidshus. De nya husen 
kommer att ligga i anslutning till de befintliga och bilda 
ett sammanhang. Inverkan på landskapsbilden bedöms 
således bli liten.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med 
vissa justeringar enligt nedan.

Viss tillkommande bebyggelse för bostadsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet.

Fortsatt prövning av tillkommande bebyggelse be-
höver ta hänsyn till höga vattenflöden, avseende 
placering och lokal höjdsättning.

Gemensam VA-lösning förordas. Lösningar ska ut-
formas på sådant vis att de inte riskerar att påverka 
sjöns vattenkvalitet. 

Anordnande av brygga är anmälningspliktig vatten-
verksamhet.
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22. Käppesjö - Daskerudd
Förutsättningar
Allmänt
Området är beläget på en udde vid östra stranden av 
Käppesjön. Markägaren önskar kunna uppföra 3-4 fri-
tidshus för uthyrning. 
På udden finns idag 4 fritidshus på avstyckade tomter. 
Större delen av udden består av avverkad skogsmark. 
Privat markägare. Strandskydd 200 m.

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

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

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

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

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

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

Infrastruktur
Området ligger vid slutet av mindre grusväg. För till-
kommande bebyggelse skall vatten och avlopp lösas 
med beaktande av sjöns vattenkvalitet, om möjligt 
gemensamt med befintlig bebyggelse. Normal skydds-
nivå gäller.

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

Slutsatser
området bedöms kunna exploateras enligt för-

slaget med fritidshus för uthyrning utan att påtaglig 
inverkan på natur, landskap eller växt- och djurliv 
uppstår. Detaljplan eller planutredning inklusive va-
utredning bör upprättas som belyser sambandet 
mellan befintlig och tillkommande bebyggelse.

Käppesjö

uthyrningsstugor

fritidshus
Käppesjö

Kleven

Klevåsen

Daskerudd

Kvarnåsen

Delesdalen

Kyrkekleven
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Skala                (A4)1:5 000
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Bild från platsbesök i samband med framtagande av LIS-plan 2014. Foto: WSP
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

23. VÄNERN -  
BJÄKEBOL 1:16 (B/N)

Förutsättningar
Inriktning
Ett område på skogsmark vid Bjäkebol ca 5 km söder om 
Åmåls stad. LIS-området avser möjliggörande för upp till 
ett 20-tal fritidshus för uthyrning eller fritidsboende. I söd-
ra delen finns två fritidshus på avstyckade strandtomter. 

Privat markägare. Strandskydd 300 m.

Utpekade intressen
Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt särskilt 
värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. 
Vänern är också av riksintresse för yrkesfisket. Vänerns 
storlek med Norra Europas största sötvattensskärgård 
som hyser över 50 arter av häckande sjö- och våtmarks-
fåglar samt ett stort antal skyddsvärda fiskarter och fisk-
stammar bidrar till det höga värdet.

Vid strandlinjen finns inventerade våtmarker som utgör en 
del av den sjömad som ligger inne i viken. Våtmarken har 
klass 3 enligt våtmarksinventeringen på grund av vissa in-
grepp såsom muddring, bryggor och vägdragning.

Natur och landskapsbild
Området består av småkuperad skogsmark, blandskog, 
som närmast sjön sluttar brantare mot vattnet. Längs 
stranden breda vassbälten.

Omgivningen är påverkad av bebyggelse söder om LIS-
området, på Risholmen samt på Nötön (detaljplan).

Vatten
Den ekologiska statusen för den aktuella delen av Vänern 
(Dalbosjön) är enligt VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige) måttlig. Fisk och särkilt förorenande ämnen är 
utslagsgivande för bedömningen, då fiskar och andra vat-
tenlevande djur inte kan vandra naturligt till de flesta av 
de större vattendragen till Vänern och i utloppet Göta 
älv. Vänern regleras dessutom på ett sätt som är negativt 
för växter och djur inklusive fiskbestånden. Vattenföre-
komsten har också problem med miljöfarliga ämnen som 
bedöms under ekologisk status. Vattenförekomsten har 
däremot inte problem med näringsämnen/övergödning 
eller försurning.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Vänern utgör dricksvattenförekomst. Hög skyddsnivå 
gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje.
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Analys
Motiv
En utbyggnad med ca 20 hus för fritidsboende alt. uthyr-
ning inom området innebär ev. arbetsplatser samt ett ökat 
serviceunderlag inom rimligt avstånd från Tösse samt 
Åmåls stad.

Friluftsliv och utpekade intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga friluftslivet 
och en utbyggnad bedöms inte medföra negativa effekter. 
Våtmarkerna bedöms inte beröras av byggnation, av hän-
syn till den fri passagen längs vattnet samt VA-lösning. 

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

Fria stränder och tillgänglighet
Bebyggelsen ska placeras så att fri passage tillgodoses. 
Den befintliga stigen längs strandkanten ska tas i beaktan-
de vid fortsatt prövning. Vassbältena begränsar tillgänglig-
heten från vattnet.

Infrastruktur
Området nås via befintlig väg söderifrån. Vatten och av-
lopp bör lösas gemensamt och ska utföras med beaktande 
av hög skyddsnivå.

Landskapsbild
Befintlig bebyggelse finns åt sydost och en lokalisering 
mot dessa bedöms ge en begränsad påverkan på land-
skapsbilden. En placering längre norrut bedöms ge viss 
påverkan på landskapsbilden från viken då denna del är 
oexploterad idag, främst genom utglesning av skogen. 
Bakomliggande högre skogsmark gör emellertid att ingen 
silhuettverkan uppstår. 

Tillkommande bebyggelse skall placeras, utformas och 
färgsättas så att den underordnar sig landskapet. Området 
kring viken är redan starkt påverkat av bebyggelse.

Slutsatser - LIS-plan 2014
En exploatering bedöms kunna tillföra boendemöj-
ligheter för besökare som är sjönära och välbelägna 
i förhållande till E45 och Åmåls stad. Området är 
idag präglat av bebyggelse längs stränderna och 
föreslagen exploatering bedöms inte påtagligt på-
verka natur eller djur- och växtliv. Bebyggelsen skall 
lokaliseras så att den underordnas den kuperade 
terrängen och ges en diskret utformning och färg-
sättning.

Detaljplan inklusive naturvärdesbedömning och 
VA-utredning krävs som underlag för prövning.

Strandens och bottnens karaktär gör det mindre 
lämpligt att anlägga bryggor.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med vissa 
justeringar enligt nedan. 

Vissa justeringar avseende användning samt geo-
grafisk omfattning har gjorts, för att möjliggöra en 
flexibilitet. 

Viss tillkommande bebyggelse för bostadsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet.

En naturvärdesinventering kan komma att behövas 
som underlag i samband med fortsatt prövning.
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

Tidigare kallat 25. Bjäkebol 1:15.  
LIS-området har utökats med ett delområde B.

Förutsättningar
Inriktning
Område A: Här finns idag en befintlig uthyrningsstuga. 
Området avser utveckling med ytterligare 5 hus för fritids-
boende eller permanentboende alt. upp till 10 stugor för 
uthyrning som näringsverksamhet.

Område B: Björkekasudde är idag exploaterad med fri-
tidshus samt permanentboenden. Här intill finns även en 
mindre småbåtshamn. Område B avser fortsatt utveckling 
västerut, med bostäder alternativt uthyrningsstugor. Om-
råde B syftar även till att möjliggöra näringsverksamhet, 
med fiskecamp, en enklare anläggning för uthyrning av ka-
not/kajak samt en servicebyggnad/gemensamhetsanlägg-
ning. Området omfattas av detaljplan, vilken kan behöva 
ändras för att möjliggöra önskad utveckling enl. ovan. 

Vidare avses skogsområdet i väster göras mer tillgängligt 
med handikappanpassade stigar, vindskydd och rastplatser.

Privat markägare. Strandskydd 300 m. 

Utpekade intressen
Området ligger inom riksintressen för friluftslivet enligt 
MB 3 kap 6§ och turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4 
kap 2§. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket enligt MB 
3 kap 5§. Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt 

25A/B. VÄNERN -  
BJÄKEBOL (B/N)

Vy ut över Bjäkebolsviken och Björkekasudde, i anlutning till delområde B.
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särskilt värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssyn-
punkt. Inom samt i direkt anslutning till de båda delområ-
dena finns fasta fornlämningar i form av rösen. 

I gällande detaljplan för delområde B finns q-bestämmel-
ser avseende bevarande samt hänsyn till befintlig bebyg-
gelse, dess karaktär och omgivning. Området omfattas 
även av en lövskogsinventering (klass 3 ) med klibbal samt 
granföryngring i den aktuella delen. Enligt det kommunala 
naturvårdsprogrammet samt Artportalen har rödlistade ar-
ter observerats i anslutning till delområdet.

Natur och landskapsbild
Naturmiljön inom delområde A utgörs huvudsakligen av 
hällmarkstallskog. Mattlummer som är en fridlyst växt fö-
rekommer i området.

Inom delområde B är marken något mer låglänt och be-
vuxen med blandskog Lövskogsinventeringen beskriver 
området väster om viken som ett igenväxt lertag, med 
fuktiga markförhållanden närmast vattnet.

Vatten
Den ekologiska statusen för den aktuella delen av Vänern 
(Dalbosjön) är enligt VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige) måttlig. Fisk och särkilt förorenande ämnen är 
utslagsgivande för bedömningen, då fiskar och andra vat-
tenlevande djur inte kan vandra naturligt till de flesta av 
de större vattendragen till Vänern och i utloppet Göta 
älv. Vänern regleras dessutom på ett sätt som är negativt 
för växter och djur inklusive fiskbestånden. Vattenföre-
komsten har också problem med miljöfarliga ämnen som 
bedöms under ekologisk status. Vattenförekomsten har 
däremot inte problem med näringsämnen/övergödning 
eller försurning.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Vänern utgör dricksvattenförekomst. Hög skyddsnivå 
gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Linje belägen 3 meter utanför planområdets gräns.
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
Väg som ingår i lokalnätet

Naturområde

Gångväg

Område för fornlämning

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
Fritidshus

Servicebyggnad, uthyrningsstugor

Område där anläggningar för småbåtshamn får uppföras

Område där rotzon för avlopp får anläggas

Område för teknisk anläggning

Öppet vattenområde
Område där enskilda och gemensamma bryggor får anläggas

Område för småbåtshamn

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN

UTNYTTJANDEGRAD
Maximal byggnadsyta för huvudbyggnad är 80 m2
Maximal byggnadsyta per stuga 30 m2
Sammanlagd tillåten byggnadsyta 300 m2
Maximal byggnadsyta 100 m2
Tomten får också bebyggas med uthus dock högst 15 m2 byggnadsyta

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får ej bebyggas

MARKENS ANORDNANDE
Befintlig vegetation skall röjas med hänsyn till kulturmiljön
Parkeringsplatser skall finnas
Området röjes till ängsmark
Fornlämning skall skyddas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Högst antal våningar
Värdefull miljö. Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär
eller anpassning till omgivningen.
Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till
omgivningens egenart.
Huvudbyggnad skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
Uthus får placeras närmare än 4,5 meter efter skriftligt
medgivande från ägaren till grannfastigheten

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna

Planändringens genomförandetid gäller maximalt 10 år från det att
den vunnit laga kraft

Bygg- och miljökontoret, Åmåls kommun

Peeter Särg, stadsarkitekt

Laila Nilsson, planingenjör

Ändring av detaljplan för
BJÄKEBOL 1:55 m fl

PLANKARTA med planbestämmelser

Åmåls kommun

ANTAGANDEHANDLING 2003-08-27

Enkelt planförfarande

Föreslagna justeringar

Föreslagna justeringar

UPPLYSNINGAR
Samtidigt som denna planändring vinner laga kraft upphävs följande planbestämmelser
i detaljplan antagen 1997-12-17:
e1-Maximal byggnadsyta för huvudbyggnad är 60 m2
e5-Tomten får bebyggas med uthus dock högst 30 m2
Vidare revideras naturområdet mellan fastigheterna 1:24 och 1:29 och ny
infart anordnas till 1:29. I övrigt gäller detaljplan antagen 97-12-17 jämsides
med planändringen, antagen 2003-08-28

Samrådshandling
Godkänd av BMN
2003-06-26 LN
Särskilt utlåtande
Godkänd av BMN
2003-08-28 LN
Antagande
Godkänd av BMN
2003-08-28 LN

Laga kraft
2005-01-20 LN

Dan Gunnardo, förvaltningschef
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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
Trakt-/Kvartersgräns
Fastighetsgräns
Servitutsgräns
Trakt-/Kvartersnamn

Område
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Staket
El-ledning
Dike

Trappa
Väg

Lövskog
Barrskog
Berg i dagen

Nivåkurvor
Avvägd höjd
Rutnätspunkt

BJÄKEBOL

Lr

Koordinatsystem:

i höjd RH00

GIS-enheten 2009-06-16

för ledningsrätt
   1:31

RT90 7,5 gon V 65:0

Ulla Johansson

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Serv

Serv

Väg inne på tomt

Kartbild aktuell inom planområdet juni 2009
Fastighetsredovisning aktuell 2009-06-16
Beträffande underjordiska ledningar
hänvisas till resp lednigsdragande verk

Mätningschef

Grundkartan i plan upprättad genom
nymätning, utdrag ur Åmåls kommuns
kartdatabas samt flygfoto från 2006.
I höjd flygfoto från 1975. Bearbetning
av flygfoto gjord av Sweco i Falun,
maj 2009

Mätklass: 2
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Linje belägen 3 meter utanför planområdets gräns.
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
Väg som ingår i lokalnätet

Naturområde

Område för fornlämning

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
Fritidshus

UTNYTTJANDEGRAD
Maximal byggnadsyta för huvudbyggnad är 80 m2
Maximal yta för uthus är 15 m2

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får ej bebyggas

MARKENS ANORDNANDE
Träd får ej fällas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Högst antal våningar
Huvudbyggnad skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
Uthus får placeras närmare än 4,5 meter efter skriftligt
medgivande från ägaren till grannfastigheten

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna

Planändringens genomförandetid gäller 5 år från det datum
då beslutet om antagande vunnit laga kraft

Planförfattare
Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten
Laila Nilsson, planingenjör

UPPLYSNINGAR
I övrigt gäller detaljplan antagen 1997-12-17 med planändringen, antagen 2003-08-28
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LAGAKRAFT

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

Detaljplan för Bjäkebol 1:55, m fl Åmål,

Planenheten , Laila Nilsson

Antagandehandling 2011-01-11

utökning av fritidstomter
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Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningaru

2010-04-22 § 80 BMN

2011-06-22 § 124 KF

2011-07-21Delområde B omfattas delvis av 
detaljplan. Utdrag ur planmo-
saiken, som omfattar tre stycken 
överlappande detaljplaner. 
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Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med vissa 
justeringar enligt nedan. 

LIS-området har utökats med ett delområde B.

Viss ny bebyggelse för bostads-/näringsändamål i 
delområde A kan i normalfallet prövas genom för-
handsbesked/bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt 
utifrån en bedömning av detaljplanekravet.

Delområde B omfattas av gällande detaljplan. En änd-
ring av planen kan bli aktuellt, om de exploaterings-
idéer som finns inte är förenliga med gällande plan.

Vid utveckling ska hänsyn tas till de fornlämningar 
som finns i området. Enligt 2 kap Kulturmiljölagen 
(KML) är fornlämningar inklusive fornlämningsom-
råde skyddat oavsett om de är identifierade eller 
inte. Om en på något sätt vill ändra fornlämnings-
området genom markingrepp eller byggnation/an-
nan förändring krävs länsstyrelsens tillstånd enligt 
2 kap 12 § kulturmiljölagen (KML).

Gemensam VA-lösning förordas. Lösningar ska ut-
formas på sådant vis att de inte riskerar att påverka 
sjöns vattenkvalitet. 

Intill Vänern behöver byggnader placeras så att de 
klarar gällande planeringsnivåer, med hänsyn till 
stigande vatten. 

Slutsatser - LIS-plan 2014
Föreslagen utbyggnad är i enlighet med rådande 
riksintressen och tillför lokala arbetstillfällen. Områ-
det är välbeläget nära Åmål och E45. Kulturmiljö-
vårdens intressen och landskapsbilden bedöms inte 
påverkas negativt. Tillkommande bebyggelse skall 
anpassas väl till terrängen. Respektavstånd till forn-
lämningsmiljöerna skall beaktas. 

Detaljplan inklusive naturvärdesinventering skall 
upprättas, som bland annat belyser hur hänsyn tas 
till befintliga fornlämningar. Brygga och ramp är 
anmälningspliktig vattenverksamhet. 

Analys
Motiv
En fortsatt utbyggnad vid Bjäkebol medför ett utökat, 
lokalt serviceunderlag, inom rimligt avstånd från Tösse 
samt Åmåls stad.

Friluftsliv och utpekade intressen
Riksintressena för friluftsliv omfattar stora områden. En 
utveckling enligt LIS-området, intill befintlig bebyggelse, 
bedöms inte ha någon negativ inverkan på riksintresset då 
området redan är såpass påverkat av exploatering.

Anpassning vad gäller placering ska ske, så att ingen ne-
gativ påverkan uppstår för de fornlämningar som ligger 
inom samt i anslutning till LIS-områdena.

Ett större sammanhängande skogsområde mellan delom-
råde A och B avser att hållas fortsatt oexploaterat. Planer 
finns på att förbättra tillgängligheten med handikappan-
passade stigar samt inslag av vindskydd och rastplatser. 

Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms kunna 
genomföras utan att förutsättningarna för djur- och växt-
livet i området påverkas. 

Fria stränder och tillgänglighet
Tillgången till fria stränder i området är begränsad pga. 
befintlig fritidsbebyggelse, ofta med strandtomter. Fö-
reslagen utbyggnad i anslutning till befintlig bebyggelse 
bedöms därav vara av begränsad påverkan på tillgäng-
ligheten. Fri passage ska säkerställas vid en exploatering i 
området.

Infrastruktur
Området nås via grusväg av god standard. För befintligt 
stugområde i söder finns en ny avloppsanläggning i form 
av ett minireningsverk (SPR-teknik). Denna bedöms kun-
na utökas för att omfatta fiskecampen och tillkommande 
stugor. Gemensam VA-lösning för tillkommande bebyg-
gelse inom delområde B förordas. Hög skyddsnivå gäller. 

Risk och hälsa
Intill Vänern behöver byggnader placeras så att de klarar 
gällande planeringsnivåer, med hänsyn till stigande vatten 
(se sidan 17). 

Av hänsyn till de delvis fuktiga markförhållandena inom 
delområde B samt förekomsten av lera (f.d. lertag) bör 
markens geotekniska egenskaper undersökas vid fortsatt 
prövning. 

Landskapsbild
Området är redan starkt präglat av fritidsbebyggelse och 
en utveckling i enligthet med LIS-områdena bedöms en-
dast få marginell påverkan på landskapsbilden. 
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Orienteringskarta. Gul markör visar LIS-områdets läge. 

28. ÄRR -  
FRÖSKOGSVIKEN (B/N)

Förutsättningar
Inriktning
På platsen finns befintlig bebyggelse med fritidshus och ut-
hyrningsstugor. LIS-området avser att möjliggöra för kom-
plettering med upp till 10 stugor för uthyrning alt. fritids-
boende, lokal för kanotuthyrning samt gemensam brygga.

Privat markägare. Strandskydd 200 m. 

Utpekade intressen
Området tillhör ”regionalt bevarandevärda odlingsland-
skap”. Enligt det kommunala naturvårdsprogrammet samt 
Artportalen har rödlistad art observerats i anslutning till om-
rådet. Sjön Ärr är fiskevårdsområde.

Natur och landskapsbild
Naturmiljön utgörs av skogsmark som till större delen är 
avverkad och påverkad av vägdragning och bebyggelse.

Risk och hälsa
Området är redovisat som eventuellt högriskområde för 
radon, se vidare karta sidan 17.

Vatten
Den ekologiska statusen för Ärr är enligt VISS (Vatte-
ninformationssystem Sverige) måttlig. Kvalitetsfaktorn 
fisk är utslagsgivande för bedömningen, då fiskar inte 
kan vandra naturligt i vattensystemet. Vattenkvaliteten är 
bra och sjön är inte heller påverkad av försurning. Status 

LIS-område

Strandskydd

Kulturmiljö objekt

Kulturmiljö område

Bevarandevärda odlingslandskap

Lövskogsinventering

Fastighetsgräns

28. Fröskogsviken

0 75 150 m

Skala 1:5000 (A4)

Fritidshusbebyggelse finns etablerad inom området idag.



LIS-område

Strandskydd

Kulturmiljö objekt

Kulturmiljö område

Bevarandevärda odlingslandskap

Lövskogsinventering

Fastighetsgräns

28. Fröskogsviken

0 75 150 m

Skala 1:5000 (A4)



84 | LIS-plan . Åmåls kommun - LIS-områden

Riktlinjer för fortsatt prövning
Kommunen anser att utpekandet av LIS-området 
samt tidigare slutsatser är fortsatt aktuella, med vissa 
justeringar enligt nedan. 

Viss ny bebyggelse för bostadsändamål kan i nor-
malfallet prövas genom förhandsbesked/bygglov. 
Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en bedömning av 
detaljplanekravet.

Gemensam VA-lösning förordas. Lösningar ska ut-
formas på sådant vis att de inte riskerar att påverka 
sjöns vattenkvalitet. 

En radonundersökning kan bli aktuell inom ramen 
för fortsatt prövning.

Slutsatser - LIS-plan 2014
Utbyggnaden bedöms lämplig med hänsyn till att 
området redan till viss del är bebyggt med fritidshus 
och uthyrningsstugor, och påverkan på regionala 
intressen och landskapsbild är mycket begränsad. 
Utbyggnaden kan medföra lokala arbetstillfällen. 

Detaljplan inklusive VA-utredning och radonunder-
sökning skall upprättas, som bör omfatta hela om-
rådet och belysa sambandet med befintlig bebyg-
gelse, tillfarter, tillgång till friytor mm. Anordnande 
av bryggor är anmälningspliktig vattenverksamhet.

har försämrats från god i förra cykeln, vilket beror på ett 
bättre underlag för kvalitetsfaktorn konnektivitet jämfört 
med tidigare.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Analys
Motiv
En utbyggnad i området kan medföra vissa arbetstill-
fällen samt ge ett utökat serviceunderlag i Fröskog och 
Fengersfors. 

Friluftsliv och utpekade intressen
Området bedöms vara av begränsat intresse för det rör-
liga friluftslivet p.g.a. befintlig fritidsbebyggelse. Aktuell 
fastighet består av skogsmark och bedöms inte omfattas 
av de utpekade värden som utmärker de bevarandevärda 
odlingslandskapen.

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

Fria stränder och tillgänglighet
Tillgängligheten till stränderna inom området är begrän-
sad p.g.a. befintlig bebyggelse och påverkas inte av före-
slagen utbyggnad. Norr och söder om området finns fria 
stränder.

Infrastruktur
Området nås lätt från befintliga grusvägar. Tillkommande 
bebyggelse bedöms kunna anslutas till befintliga avlopps-
anläggningar (äldre infiltration resp nyare infiltration med 
kassetter), som kan behöva förbättras resp utökas.

Landskapsbild
Påverkan på landskapsbilden blir mycket begränsad, 
då samtliga stugor placeras bakom befintlig bebyggelse 
närmare stranden. Området är redan starkt präglat av 
fritidsbebyggelse.
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29. BUVATTNET -  
VASSBOTTEN (B/N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser möjliggörande av upp till 8 st perma-
nentbostäder eller fritidshus alternativt uthyrningsstugor 
samt iordningställande av en gemensam brygga, norr om 
tillkommande bebyggelse. Två befintliga fritidshus finns 
invid området.

Privat markägare. Strandskydd 100 m.  

Utpekade intressen
Södra delen av området omfattas av lövskogsinventering 
samt kommunens naturvårdsprogram (klass 2). Värdet ba-
seras på förekomsten av flertalet grova ekar samt lindar. 
Inventeringsområdet omfattar även öppen hagmark samt 
befintliga tomter för fritidshus. Enligt det kommunala na-
turvårdsprogrammet samt Artportalen har rödlistad art ob-
serverats i anslutning till området.

Strax utanför LIS-området, på en höjd intill vägen, finns 
en mycket grov och gammal ek, med en stamomkrets på 
över 6 meter. 

Natur och landskapsbild
Närmast sjön finns små öppningar med lägre hällmarks-
vegetation och berg i dagen, i övrigt utgörs området idag 
av tät granplantering, med bakomliggande föryngringsyta. 
Den södra delen utgörs av ett mindre område blandad 
lövskog. Sydväst om LIS-området finns en badvik som 
idag nyttjas av befintliga fritidsboenden.

Strandlinjen utgörs av hällmarker med öppningar i den i övrigt täta skogen längs vattnet.

1 km0 2 4

Orienteringskarta. Grön markör visar LIS-områdets läge. 
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Risk och hälsa
Ett område strax sydväst om LIS-området omfattas av 
högriskområde för radon. 

Vatten
Den ekologiska statusen för Buvattnet är enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) måttlig. Kvalitetsfak-
torn fisk är utslagsgivande för bedömningen, då fiskar inte 
kan vandra naturligt i vattensystemet. Vattenkvaliteten är 
bra och sjön är inte heller påverkad av försurning. Status 
har försämrats från god i förra cykeln, vilket beror på ett 
bättre underlag för kvalitetsfaktorn konnektivitet jämfört 
med tidigare.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Analys
Motiv
Uthyrningsstugor bedöms kunna stärka den lokala be-
söksnäringen. Ett tillskott på permanent-/fritidsboende 
bedöms kunna ge ett ökat serviceunderlag, på rimligt av-
stånd från Svaneholm samt Åmål. 

Friluftsliv och utpekade intressen
Av hänsyn till intilliggande fritidshus, den täta skogen och 
det något kuperade hällandskapet bedöms området vara 
av begränsad tillgänglighet för det rörliga friluftslivet idag. 
En utbyggnad bedöms kunna ske utan att komma i kon-
flikt med befintliga intressen.

Djur- och växtliv
Den grova eken i närområdet bedöms inte påverkas av 
LIS-området, på grund av dess avstånd till området res-
pektive vägen. Förekomster av grova lindar samt ekar 
inom södra delen av LIS-området, bedöms kunna säkras 
genom anpassning av placering av tillkommande bebyg-
gelse. En inventering kan behövas inom ramen för fort-
satt prövning för att undvika negativ påverkan. 

Den norra delen av området hyser allmänna värden för växt- 
och djurliv. En utveckling här bedöms kunna ske utan påver-
kan på förutsättningarna för djur- och växtliv. Fortsatta stråk 
för spridning och förflyttning mellan vattnet och omkring-
liggande naturmiljöer kan säkras i samband med utbyggnad.

Fria stränder och tillgänglighet
Strandlinjen i den norra delen av området är idag svårtill-
änglig, p.g.a. den täta granplanteringen samt det relativt 
kuperade hällandskapet. Fri passage ska säkerställas vid en 
exploatering i området.

Infrastruktur
Området är tillgängligt via grusväg från väg 2257 mellan 
Åmål och Svanskog. Gemensam VA-lösning förordas. 
Lösningar ska utformas på sådant vis att de inte riskerar 
att påverka sjöns vattenkvalitet.

Risk och hälsa
Det bedöms förekomma en risk att LIS-området kan på-
verkas av höga vattenflöden i sjön. Fortsatt prövning av 
tillkommande bebyggelse bör ta detta i beaktning, avse-
ende placering och lokal höjdsättning.

Landskapsbild
Exploateringen runt sjön är idag begränsad. Inom området 
bedöms det finnas goda förutsättningar att placera in ny 
bebyggelse genom att ta ner utvalda delar av skogen. Väster 
om LIS-området är skogen nyligen avverkad, vilket gör att 
viss siluettverkan kan uppstå, innan ny skog växt till sig.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Viss ny bebyggelse för bostads-/näringsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet.

Fortsatt prövning av tillkommande bebyggelse be-
höver ta hänsyn till höga vattenflöden, avseende 
placering och lokal höjdsättning.

Gemensam VA-lösning förordas. Lösningar ska ut-
formas på sådant vis att de inte riskerar att påverka 
sjöns vattenkvalitet. 

En radonundersökning kan bli aktuell inom ramen 
för fortsatt prövning.

En naturvärdesinventering kan bli aktuell inom ra-
men för fortsatt prövning, av hänsyn till förekom-
sten av äldre ädellövsträd.

Anordnande av brygga är anmälningspliktig vatten-
verksamhet.
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Orienteringskarta. Grön markör visar LIS-områdets läge. 

30. JÄRNSJÖN -  
LÅBYN VÄSTRA (B/N)

Förutsättningar
Inriktning
Här, vid sydöstra delen av Järnsjön, finns idag en etable-
rad, mindre verksamhet med fyra uthyrningsstugor av 
enklare karaktär för fiske- och friluftsturism (Mogrensvik 
Turist & Fritid). Längst i öster finns en gemensam bad- 
och båtplats. LIS-området avser en utveckling av befintlig 
verksamhet med ytterligare stugor (upp till 10 st) och ev. 
uppställningsplatser för husbil. LIS-området avser även 
tomter för permanentboende (upp till 5 st). 

Privat markägare. Strandskydd 100 m.  

Utpekade intressen
Området omfattas inte av några särskilt utpekade intressen.

Natur och landskapsbild
Terrängen runt Järnsjön är något kuperad. Den befintliga 
verksamheten i LIS-områdets östra del är belängen på en 
mindre höjd, med dominerande inslag av tall och ett und-
re skikt av risvegetation samt berg i dagen. Vid badplatsen 
är det något flackare, med vegetation av gräs samt en liten 
sandstrand. Områdets västra del utgörs av ett nyligen av-
verkat skogsområde, vilket sluttar åt norr, ner mot sjön.

Vatten
Järnsjön är ej klassad utifrån målen för miljökvalitetsnor-
mer för vatten.

LIS-området sett från söder, med de tallbevuxna klipphällarna där befintliga stugor står till höger i bild. 
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Riktlinjer för fortsatt prövning
Viss ny bebyggelse för bostads-/näringsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet.

Fortsatt prövning av tillkommande bebyggelse be-
höver ta hänsyn till höga vattenflöden, avseende 
placering och lokal höjdsättning.

Gemensam VA-lösning förordas. Lösningar ska ut-
formas på sådant vis att de inte riskerar att påverka 
sjöns vattenkvalitet. 

Anordnande av brygga är anmälningspliktig vatten-
verksamhet.

Analys
Motiv
En utveckling av befintlig verksamhet kan gynna det lo-
kala turism- och friluftslivet. Föreslagen utbyggnad ger ett 
ökat serviceunderlag, på rimligt avstånd från Svaneholm 
samt Åmål. 

Friluftsliv och utpekade intressen
Möjlighet till utveckling av befintlig verksamhet bedöms 
stärka förutsättningarna för turism och friluftsliv i området.

Djur- och växtliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv. En 
utveckling av området bedöms kunna ske utan påverkan på 
förutsättningarna för djur- och växtliv. Fortsatta stråk för 
spridning och förflyttning mellan vattnet och omkringlig-
gande naturmiljöer kan säkras i samband med utbyggnad. 

Fria stränder och tillgänglighet
På grund av den kuperade terrängen samt fuktmarkslik-
nande förhållanden närmast strandlinjen, bedöms till-
gängligheten idag vara begränsad. Befintliga byggnader 
lämnar en ca 20 meter bred fri passage mot strandlinjen. 
Ny bebyggelse ska placeras in i terrängen, så att den fria 
passagen fortsatt erhålls. 

Infrastruktur
LIS-området är tillgängligt via grusväg från väg 2257 mellan 
Åmål och Svanskog. En rundkörning har nyligen anlagts 
intill området i samband med avverkning. Gemensam ma 
VA-lösningar förordas. 

Risk och hälsa
Det bedöms förekomma en risk att LIS-området kan på-
verkas av höga vattenflöden, med anledning av intillig-
gande vattendrag. Fortsatt prövning av tillkommande be-
byggelse bör ta detta i beaktning, avseende bl.a. placering 
och lokal höjdsättning.

Landskapsbild
Befintliga stugor utgör idag den enda exploateringen in-
till Järnsjön. En begränsad utveckling i området i enligt-
het med förslaget bedöms inte medföra någon negativ in-
verkan på landskapsbilden. En komplettering av befintlig 
verksamhet med fler stugor, bedöms kunna anpassas efter 
förutsättningarna på platsen med bevarande av träd mellan 
stugorna. Uppställningsplats samt enbostadshus föreslås 
tillkomma i område som redan är påverkat av avverkning.

Vy från befintliga stugor ner mot sjön.
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Befintlig badvik samt iläggningsplats för båt, i områdets norra del.
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Orienteringskarta. Grön markör visar LIS-områdets läge. 

31. LÅBYSJÖN -  
LÅBYN ÖSTRA (N)

Förutsättningar
Inriktning
Området är beläget på odlingsmark, väster om Låbysjön. 
LIS-området syftar till att upprätthålla det öppna landska-
pen och tillängliggöra odlingsmark för uthyrning, genom 
kolonilotts- samt odlingslottsverksamhet. 

Privat markägare. Strandskydd 100 m. 

Utpekade intressen
Södra delen av området omfattas av riksintresse för kul-
turmiljövården enl. MB 3 kap 6§. Riksintresseområdet av-
ser den välbevarade bymiljön, vilken för dalsländska för-
hållanden är ovanligt välbevarad. Värdet bygger bl.a. på 
bebyggelsestrukturen, vilken är från tiden före laga skiftet 
1846, samt kringliggande småskaliga åkrar, ängs- och hag-
marker. Området är även utpekat som regionalt värdefullt 
odlingslandskap.

Låbysjön är klassad som ett nationellt värdefullt vatten ur 
fiskevårds- samt naturvärdessynpunkt med hänsyn till före-
komst av flodkräfta, flodpärlmussla och öring. 

Natur och landskapsbild
Den karaktäristiska bybebyggelsen ligger på en höjd-
rygg längs vägen, ca 300 från strandlinjen. Den aktuella 
odlingsmarken är belägen i sluttningen från byn ner mot 
sjön i öster. Marken lutar brantare närmast sjön och en 

Del av odlingsmarken med vy mot trädridån i norr (till vänster i bild) samt slänten ner mot sjön (till höger i bild). 
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Riktlinjer för fortsatt prövning
Fortsatt prövning sker genom bygglov samt strand-
skyddsdispens. 

Fortsatt prövning av tillkommande bebyggelse bör 
ta hänsyn till höga vattenflöden.

En odlingslott avser en bit mark för småskalig od-
ling, utan kompletterande byggnad. 

En kolonilott avser en bit mark för småskalig odling, 
med en mindre byggnad för begränsad vistelse. 
Stugor för övernattning avses ej. 

Anordnande av bevattningsanläggning med uttag 
från sjön är anmälningspliktig vattenverksamhet.

trädridå i slänten ger en tydlig avgränsning mellan odlings-
marken och vattnet. Den norra delen omges av bäckar 
med trädridå i väster samt norrut. 

Vatten
Järnsjön är ej klassad utifrån målen för miljökvalitetsnor-
mer för vatten.

Analys
Motiv
Koloni- samt odlingslotter möjliggör ett komplement till 
befintlig jordbruksverksamhet och kan gynna det lokala 
friluftslivet. Odlingslotterna syftar även till att möjliggö-
ra fortsatt hävd, för att värna om det öppna, småskaliga 
landskapet.

Friluftsliv och utpekade intressen
Genom att anlägga koloni- samt odlingslotter tillgänglig-
görs mark för rekreation genom småskalig odling. 

Angående påverkan på riksintresset för kulturmiljövård, 
se vidare under Landskapsbild.

Djur- och växtliv
Genom att hålla landskapet öppet och tillföra en varierad, 
småskalig odling kan den biologiska mångfalden i områ-
det gynnas. Odlingslotterna kan komma att hägnas in för 
att skydda växterna mot betesskador. En sådan åtgärd be-
döms emellertid inte ge någon negativ inverkan på djurli-
vet, då det är en förhållandevis liten yta som avses.

Fria stränder och tillgänglighet
Den trädridåbeklädda slänten mot sjön samt det hävdade 
odlingslandskapet bidrar till en begränsad tillgänglighet 
mot strandlinjen idag. Fri passage behöver möjliggöras en 
bit in från slänten, längs jordbruksmarken. Vid ev. vilt-
skyddsinhägnad av tillkommande odlingslotter kan fri 
passage erhållas med hjälp av grindar. 

Infrastruktur
LIS-området är tillgängligt via grusväg från väg 2257 mel-
lan Åmål och Svaneholm. En enklare bilparkering kan 
behövas för kolonilotts-/odlingslottsinnehavare. Denna 
bedöms kunna förläggas i anslutning till befintlig bebyg-
gelse, utan att ge en betydande inverkan på riksintresset.

Ev. anordnande av bevattningsanläggning med uttag från 
sjön är anmälningspliktig vattenverksamhet.

Risk och hälsa
Det bedöms förekomma en risk att LIS-området kan 
påverkas av höga vattenflöden, med anledning av intil-
liggande vattendrag. Fortsatt prövning av tillkommande 
bebyggelse bör ta detta i beaktning.

Landskapsbild
LIS-området ligger i direkt anslutning till det riksintres-
seklassade odlingslandskapet, där skifteskaraktären utgör 
en viktig del av intresset med bybildningen i väster och 
odlingsmarken i dess förlängning mot öster. LIS-området 
har emellertid en annan karaktär då det ligger norr om det 
sista skiftet och utgör en mindre del odlingsmark, vilken 
ramas in av trädridåer. Ett uppdelande av det akutella om-
rådet i mindre lotter samt uppförande av mindre byggna-
der i form av kolonistugor samt redskapsbodar etc. kom-
mer medföra en viss påverkan på landskapsbilden. Skalan 
kommer att brytas ner till en något mindre nivå och den 
öppna karaktären kommer att brytas av. Områdets något 
undanskymda placering gör dock att den visuella påver-
kan bedöms bli begränsad. Om mark inom riksintresset 
tas ianspråk för odlingslottsverksamhet, bedöms viss på-
verkan på riksintresset kunna uppstå, av hänsyn till den 
förändrade hävden inom skiftet, se vidare i miljökon-
sekvensbeskrivningen för denna planhandling.
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Ytan mellan gårdsbebyggelsen och trädridån längs bäcken som löper väster om odlingslandskapet, skulle ev. kunna möjliggöra 
iordningställande av en enklare bilparking, med begränsad inverkan på den visuella upplevelsen av riksintresset.  

Vy över odlingslandskapet, sett från riksintresseområdets norra gräns. 
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Orienteringskarta. Grön markör visar LIS-områdets läge. 

32. FURUSJÖN -  
ÅNIMSKOG NÄS (B/N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området består av tre delområden och avser en utveck-
ling med permanentbostäder alt. fritidshus samt uthyrnings-
stugor, med en total omfattning om ca 8-10 st etableringar.

Privat markägare. Strandskydd 200 m. 

Utpekade intressen
Området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftsli-
vet. Sluttningen mot vattnet samt en platå i norr omfattas 
även av lövskogsinventering. I ytterkant på delområde A 
finns några kulturmiljöobjekt (stensättning). Enligt det 
kommunala naturvårdsprogrammet samt Artportalen har 
rödlistad art observerats i anslutning till delområde B. Fu-
rusjön är klassad som ett nationellt värdefullt vatten ur fis-
kevårdssynpunkt med hänsyn till förekomst av flodkräfta. 

Natur och landskapsbild
Näs gård ligger vid södra basen på det näs som går ut 
i Furusjöns södra del. Näset har tydliga sluttningar mot 
sjön, vilka delvis omfattas av lövskogsinventering. Sedan 
inventeringen utfördes har skogen inom delområde A ta-
gits ner och utgörs idag av betesmark. Inom samt intill 
delområde B finns några större exemplar av ask resp. ek. 
Den något flackare, öppna marken på Näsets mitt utgörs 
av betesmark.

Delområde C är placerat längst ut på näset. Här smalanar 
av det av och från höjdryggens mitt till vattenytan skiljer 
det ca 18 meter i nivå. Området utgörs av blandskog med 
dominerande inslag av tall, gran och en, samt berg i dagen. 

Vy över delar av delområde B, där en befintlig uthyrningsstuga är belägen idag. 



LIS-område

Strandskydd

Kulturmiljö objekt

Lövskogsinventering

Bevarandevärda odlingslandskap

Sumpskog

Våtmarksinventering objekt

Våtmarksinventering

Naturreservat

Ängs-& betes-/hagmarksinventering

Fastighetsgräns

32. Ånimskog Näs

0 75 150 m

Skala 1:6000 (A4)

Del A

Del B

Del C



98 | LIS-plan . Åmåls kommun - LIS-områden

Direkt söder om område C är området från lövskogsin-
venteringen idag präglat av tidigare beteshävd, med flerta-
let solitära enbuskar. 

Vatten
Den ekologiska statusen för Furusjön är enligt VISS (Vat-
teninformationssystem Sverige) god. Utslagsgivande för 
klassen har varit den morfologiska bedömningen och nä-
ringsämnen. Vattenförekomsten har förbättrats en klass 
sedan förra cykeln/bedömningen. Den förra bedömning-
en till måttlig ekologisk status byggde på osäkra uppgifter 
för näringsämnen.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Analys
Motiv
En utveckling enligt LIS-området bedöms kunna öka un-
derlaget för service, i nära anslutning till Ånimskog. En 
uthyrningsverksamhet bedöms även kunna utgöra ett 
komplement till befintlig skogs- och jordbruksverksam-
het samt gynna den lokala besöksnäringen.

Delområde A utgörs av betesmark i sluttningen mot sjön.

Friluftsliv och utpekade intressen
LIS-området är idag svårtillgängligt för allmänheten, pga. 
beteshävden samt terrängförhållandena. En utveckling enligt 
förslaget bedöms inte påverka riksintressets värden negativt.

Djur- och växtliv
Enligt lövskogsinventeringen är området vid delområde B 
av stor betydelse för hotade arter, varvid intrång bör ske 
med försiktighet. Inom område B kan visst behov av träd-
fällning uppstå. Värdefulla individer, t.ex. äldre exemplar av 
ädellöv så som ask och ek, bör sparas. En naturvärdesin-
ventering som omfattar delområdena B och C bör tas fram 
som underlag för fortsatt prövning.

Fria stränder och tillgänglighet
På grund av den sluttande terrängen är tillgängligheten till 
strandlinjen idag begränsad, särskilt i den norra delen. Vid 
delområde B ges möjlighet till gemensam brygga samt 
fortsatt utveckling i anslutning till befintlig stuga där den 
fria passagen redan är bruten, i övrigt ska fri passage säker-
ställas vid en exploatering i området.

Infrastruktur

Näs nås från befintlig grusväg, vilken ansluter till E45. Del-
område A ligger i anslutning till vägen. Delområde B och 
C nås idag via betesmarken, varav angöringsväg behöver 
anordnas. Vid anläggning av ny väg till bör den förläggas 
så att intrång på rotzon för befintliga träd undviks. Gemen-
samma VA-lösningar inom respektive delområde förordas. 
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Riktlinjer för fortsatt prövning
Viss ny bebyggelse för bostads-/näringsändamål 
kan i normalfallet prövas genom förhandsbesked/
bygglov. Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en be-
dömning av detaljplanekravet.

En naturvärdesinventering som omfattar delområ-
dena B och C bör tas fram och utgöra underlag för 
fortsatt prövning.

Gemensam VA-lösning inom respektive delområ-
de förordas. Lösningar ska utformas på sådant vis 
att de inte riskerar att påverka sjöns vattenkvalitet.

Vid anläggning av ny anslutningsväg till område B 
och C, bör vägen förläggas så att intrång på rotzon 
för befintliga träd undviks.

Anordnande av brygga är anmälningspliktig vatten-
verksamhet.

Vy från betesmarken ut mot delområde C, med tidigare betesmark med inslag av enbuskar i förgrunden.

Landskapsbild
I anslutning till Näs gård finns idag ett antal bostadshus 
samt ekonomibyggnader. En utveckling inom delområde-
na A och B bedöms kunna placeras i anslutning till dessa, 
så att en fortsatt samlad bebyggelse erhålls. 

Delområde C är förlagt till den smala platå som är belägen 
på näsets spets. En utveckling enligt LIS-området innebär 
att skog på platån behöver tas ner, samt att viss gallring 
kan ske i sluttningarna ner mot sjön. Av hänsyn till det 
höga läget samt den omgivande skogssluttningen, bedöms 
påverkan på landskapsbilden att bli liten. 

Ny anslutningsväg för delområde B och C bedöms kunna 
samordnas genom förläggning på näsets västra sida, för 
att minimera påverkan på landskapsbilden. 
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Orienteringskarta. Grön markör visar LIS-områdets läge. 

33. ÅNIMMEN -  
HENRIKSHOLM (N)

Förutsättningar
Inriktning
På ön Henriksholm finns idag en pågående verksamhet 
med uthyrning av 5 små, enkla glashus för övernattning 
och naturnära vistelse. LIS-området syftar till att säker-
ställa pågående verksamhet samt möjliggöra viss komplet-
tering med ytterligare 2-3 glashus. LIS-området möjliggör 
även för ett eventuellt bryggläge i öster, i anslutning till 
befintligt angöringsläge. 

Privat markägare. Strandskydd 200 m. 

Utpekade intressen
Henriksholm omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv 
enligt MB 4 kap 2§. Hela ön är utpekad som regionalt vär-
defullt odlingslandskap. Skogsområdena på ön omfattas 
också av utpekade intressen. I sydväst omfattas LIS-områ-
det av biotopskydd av typen äldre naturskogsartade skogar.  
I LIS-områdets nordöstra del omfattas ett område av 
lövskogsinventering och i sydost finns utpekade natur-
värden kopplade till den lövrika barrnaturskogen, vilket 
även omfattas av naturvårdsavtal. Enligt det kommunala 
naturvårdsprogrammet samt Artportalen har rödlistade ar-
ter observerats i anslutning till området.

Ånimmen är klassad som ett nationellt värdefullt vatten ur 
fiskevårdssynpunkt med hänsyn till omfattande fritidsfiske. 
Här finns bl.a. insjölax samt öring.

Henriksholm har en karaktäristisk, avlång form med bitvis branta, skogsklädda, klippstränder och odlingslandskap i mitten. 

©www.stenebynas.se
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Riktlinjer för fortsatt prövning
Ny bebyggelse för näringsändamål kan prövas ge-
nom bygglov samt strandskyddsdispens. 

VA-lösning bör även fortsättningsvis lösas gemen-
samt, i anslutning till den samlade herrgårdsbe-
byggelsen.

Stugorna bör ges en likartad utformning, för att er-
hålla en god helhetsverkan.

Befintliga strövstigar ska värnas, för att erhålla en 
fri passage.

Anordnande av brygga är anmälningspliktig vatten-
verksamhet.

Natur och landskapsbild
Ön är avlång och utgörs av en höjdrygg. Det öppna land-
skapet är koncentrerat till öns något flackare mitt och bru-
kas idag som betesmark. Längs de klippiga sluttningarna 
mot vattnet är öns strandlinje klädd med skog. Som utpe-
kade intressen visar, finns karaktäristiska skogsområden 
av äldre naturskogstyp och värdefulla inslag av både barr- 
och lövträd. 

Henriksholms herrgård ligger mitt på öns västra sida och 
har en tydlig axel mot öster.

Vatten
Den ekologiska statusen för Ånimmen är enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) måttlig. Påver-
kansanalysen visar på att det finns källor som kan leda 
till övergödning. Det saknas data för att bekräfta status. 
Klassningeninnebär en försämring jämfört med cykel 2 då 
ekologisk status klassades som god.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Analys
Motiv
Den befintliga verksamheten är väletablerad och bedöms 
vara av vikt för det lokala, regionala samt nationella tu-
rism- och friluftslivet. Stugorna kallas 72-hour-cabin ef-
ter projektet de inledningsvis ingick i, som en del av pro-
grammet Hållbar natur- och ekoturism. Det avskilda läget 
utgör en betydande del för verksamhetens koncept.

Friluftsliv och utpekade intressen
Riksintresseområdet för det rörliga friluftslivet omfattar 
ett större sammanhängande område som sträcker sig runt 
sjösystemen från Mellerud och upp mot Årjäng i nord-
väst. Verksamheten bedöms kunna gynna det rörliga fri-
luftslivet, då den tillgängliggör ön för turism- och frilufts-
liv. Placering av stugorna är emellertid av stor vikt, för att 
inte ge betydande påverkan på riksintresset.

Området runt Kristallviken i söder är av allemansrätts-
ligt intresse, då det sedan länge nyttjats som badvik för 
det lokala friluftslivet. Denna del omfattas inte av LIS, då 
etableringar här bedöms ge betydande påverkan på riks-
intresset samt det allemansrättsliga intresset, se vidare i 
miljökonsekvensbeskrivningen för denna plan.

Djur- och växtliv
Inom LIS-områdets båda delområden hyser skogen utpe-
kade värden. En placering av stugorna nära skogsbrynet 
bedöms minska påverkan på de värdefulla träden. 

Fria stränder och tillgänglighet
På grund av den sluttande terrängen med brant klipp-
strand, är tillgängligheten till strandlinjen idag begränsad 
på vissa delar av ön. LIS-områdena har anpassats efter 
befintliga strövstigar samt den öppna betesmarken, längs 
vilka fri passage erhålls. Den fria passagen ligger därav i 
ett något indraget läge.

Glashus placerade nära vattenbrynet, med god utblick 
resp. insyn, kan ge en betydande påverkan på upplevelsen 
av en fri strand samt riksintresset för det rörliga friluftsli-
vet. Husen bör placeras så att insyn begränsas, av hänsyn 
till upplevelsen från såväl land som vattnet.

Infrastruktur
Ön nås med båt. På ön är vägarna av enklare standard. 
Stugorna har inga egna VA-lösningar utan nyttjar en ge-
mensamhetslokal, i anslutning till herrgårdsbyggnaden på 
öns västra sida.

Landskapsbild
Konceptet med glashusen bygger på återhämtning genom 
naturnära vistelse under enkla förhållanden och husen är 
anpassade därefter. De är små (ca 6 m2) och glest place-
rade i naturen på öns södra del, i närhet till vattenbrynet. 
Dagtid bedöms de utgöra ett begränsat avtryck i landska-
pet; efter mörkrets inbrott kan glashusen med ljuskälla då 
någon vistas där få viss ”lyktverkan” ut mot vattnet. En 
något indragen placering bland träden, ger minskad expo-
nering och bedöms därmed bidra till en minskad påverkan 
på landskapsbilden.
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Orienteringskarta. Grön markör visar LIS-områdets läge. 

34. ÅNIMMEN -  
KINGEBOL (B/N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser byggnation av upp till 5 enbostadshus, 
för permanentboende alt. uthyrning. Området ansluter till 
en befintlig fritidshusfastighet i nordväst. Strax norr om LIS-
området ligger Gyltungebyn, inklusive Dalslands Gästgiveri.

Privat markägare. Strandskydd 200 m. 

Utpekade intressen
Området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv en-
ligt MB 4 kap 2§ samt lövskogsinventering.(klass 3). Om-
rådet omfattas även av kommunens naturvårdsprogram, 
baserat på lövskogsinventeringen. Enligt det kommunala 
naturvårdsprogrammet samt Artportalen har rödlistad art 
observerats i anslutning till området (trollsmultron). Även 
orkidéen St Pers Nycklar har observerats, vilken är fridlyst 
enligt Artskyddsförordningen 8 §

Ånimmen är klassad som ett nationellt värdefullt vatten ur 
fiskevårdssynpunkt med hänsyn till omfattande fritidsfiske. 
Här finns bl.a. insjölax samt öring.

Natur och landskapsbild
Blandskogsområde på en bergrygg och sluttningen av 
denna ner mot Ånimmen i väster. Området gränsar till 
jordbruksmark i öster. Skogen domineras i vissa partier 
av gran, med inslag av bl.a. asp, sälg, björk, tall och ek. 
Viss gallring har utförts, vilket i vissa delar gett en under-
vegetation med sly av bl.a. rönn och björk. I sydväst är 
terrängen något flackare, annars sluttar det relativt brant 
ner mot sjön. 

LIS-området ligger i blandskogsområdet till vänster i bild.
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Vatten
Den ekologiska statusen för Ånimmen är enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) måttlig. Påver-
kansanalysen visar på att det finns källor som kan leda 
till övergödning. Det saknas data för att bekräfta status. 
Klassningeninnebär en försämring jämfört med cykel 2 då 
ekologisk status klassades som god.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Analys
Motiv
Fler bostäder här kompletterar redan befintlig bebyggelse 
och kan bidra till ett stärkt serviceunderlag i närområdet, 
på rimligt avstånd till Tösse samt Ånimskog. Som ev. ut-
hyrningsverksamhet möjliggörs ett komplement till be-
fintlig jordbruksverksamhet. 

Friluftsliv och utpekade intressen
Riksintresseområdet för det rörliga friluftslivet omfattar 
ett större sammanhängande område som sträcker sig runt 
sjösystemen från Mellerud och upp mot Årjäng i nord-
väst. LIS-området ligger i östra kanten av riksintresseom-
rådet och bedöms inte påverka dess värden negativt.

LIS-området ansluter till befintlig fritidshusfastighet i nordväst.

Djur- och växtliv
Tillkommande bebyggelse föreslås på höjdryggen, där 
skogen idag domineras av gran. En naturvärdesinventering 
bör utföras och utgöra underlag för fortsatt prövning, av 
hänsyn till förekomst av värdefulla växter inom området.

Fria stränder och tillgänglighet
På grund av den sluttande terrängen med brant klipp-
strand, är tillgängligheten till strandlinjen idag begränsad. 
Hemfridszon för befintlig fritidshusfastighet i nordost 
sträcker sig ner till vattnet. I sydväst, där det är något 
flackare, kan eventuellt en gemensam brygga anläggas. Då 
tillkommande bebyggelse föreslås på höjdryggen, väster 
om vägen, lämnas en fri passage om minst 40 m. 

Infrastruktur
En mindre skogsväg leder in till fritidshusfastigheten i 
nordväst. Vägen ansluter mot väg 2232, vilket i sin tur 
via väg 2227 leder ut till E45. En gemensam VA-lösning 
förordas.

Landskapsbild
Med föreslagen utveckling ersätts skogsbrynet intill jord-
bruksmarken helt eller delvis av enbostadshus. Bebyg-
gelsen utgör en förlängning av befintlig bystruktur, med 
god anpassning till terrängen. Med den skogsklädda, fria 
passagen i slänten mot sjön, bedöms landskapsbilden från 
vattnet sett endast påverkas av ett eventuellt bryggläge.

Riktlinjer för fortsatt prövning
Viss ny bebyggelse för näringsändamål kan i nor-
malfallet prövas genom förhandsbesked/bygglov. 
Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en bedömning av 
detaljplanekravet.

Gemensam VA-lösning förordas. Lösning ska ut-
formas på sådant vis att den inte riskerar att på-
verka sjöns vattenkvalitet.

En naturvärdesinventering bör utföras och utgöra 
underlag för fortsatt prövning, av hänsyn till före-
komst av värdefulla växter inom området.

Anordnande av brygga är anmälningspliktig vatten-
verksamhet.
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Orienteringskarta. Grön markör visar LIS-områdets läge. 

35. KÄPPESJÖ -  
HANNEBOL UDDÅSEN (N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser näringslivsverksamhet genom uthyr-
ningsstugor samt ställplatser för husbil/husvagn, totalt 
upp till 10 stycken etableringar. Vid uddens bas finns idag 
fyra stycken befintliga fritidshus.

Privat markägare. Strandskydd 200 m. 

Utpekade intressen
Käppesjö är fiskevårdsområde och klassad som ett natio-
nellt särskilt värdefullt vatten ur naturvårdssynpunkt, på 
grund av höga biologiska värden genom förekomst av ur-
sprungligt och livskraftigt bestånd av flodkräftor samt fö-
rekomst av ett antal glacialmarina relikter och stensimpa.

Natur och landskapsbild
Udden utgörs av ett väldigt kuperat, skogsklätt bergsland-
skap, med en dominerande höjd i LIS-områdets södra 
del, kallad Uddåsen. Härifrån bjuds milsvida utsikt, mot 
bl.a. Värmlandsnäs och Kinnekulle. Skogen domineras av 
gran, med inslag av björk.

Ca 800-1000 m öster om LIS-området står tre vindkraft-
verk. Verken omfattas inte av riksintresse. 

Vatten
Den ekologiska statusen för Käpesjö är enligt VISS (Vat-
teninformationssystem Sverige) måttlig. Kvalitetsfaktorn 

Vy från vändplanen ute på udden.
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Riktlinjer för fortsatt prövning
Viss ny bebyggelse för näringsändamål kan i nor-
malfallet prövas genom förhandsbesked/bygglov. 
Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en bedömning av 
detaljplanekravet.

Gemensamma VA-lösningar förordas. Lösning ska 
utformas på sådant vis att den inte riskerar att på-
verka sjöns vattenkvalitet.

Anordnande av brygga är anmälningspliktig vatten-
verksamhet.

Infrastruktur
De befintliga fritidshusen nås via enskild grusväg som an-
sluter till väg 2236, vilken i sin tur ansluter till E45. En 
mindre skogsväg med vändplan, iordningställd för skogs-
bruk, leder ut på udden. 

Landskapsbild
Udden ligger något avskilt, i den södra änden av Käppe-
sjö. LIS-området möjliggör en flexibilitet vad gäller pla-
cering av tillkommande etableringar och två scenarios är 
tänkbara med antingen en spridning över udden eller en 
mer samlad placering. En samling av etableringarna be-
döms ge en något större inverkan på landskapsbilden lo-
kalt, medan en spridning runt udden ger en något föränd-
rad landskapsbild som påverkar ett större område. Med 
anledning av det avskilda läget bedöms inget av de båda 
scenariorna ge en betydande påverkan på landskapsbilden. 

Vy mot Uddeviken, invid vilken terrängen är något flackare.

fisk är utslagsgivande för bedömningen eftersom fiskar 
inte kan vandra naturligt i vattensystemet. Vattenkvalite-
ten är bra eftersom den är inte påverkad av näringsämnen 
eller försurning.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Analys
Motiv
En uthyrningsverksamhet likt förslaget stärker förutsättning-
arna för det lokala turist- och frilufslivet. Samtidigt möjliggörs 
ett komplement till befintlig skogs- och jordbruksverksamhet. 

Friluftsliv och utpekade intressen
Området bedöms idag vara av allmänt intresse för det rör-
liga friluftslivet. Ett antal stigar/delvis igenvuxna skogsvä-
gar finns runt om på udden. Utbyggnaden bedöms kunna 
stärka områdets värde för turism och friluftsliv.

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

Fria stränder och tillgänglighet
På grund av den kuperade terrängen med bitvis brant klipp-
strand, är tillgängligheten till strandlinjen begränsad. Tillkom-
mande bebyggelse placeras med fri passage mot strandlinjen.
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Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser möjliggörande av upp till 4 stugor för 
uthyrning, kopplat till turism- och friluftslivet samt ev. 
prövning av permanentbostad.

Privat markägare. Strandskydd 100 meter. 

Utpekade intressen
Området omfattas ej av några särskilt utpekade intressen.

Natur och landskapsbild
Norra delen av området utgörs av blandskog på slänt ner 
mot sjön. Södra delen utgörs av betesmark, med en träd-
ridå av tall och björk mot vattnet. 

Risk och hälsa
Området ligger nära en 400 kV luftledning som går ge-
nom kommunen. Enligt Svenska Kraftnäts magnetsfälts-
policy är riktlinjen att ny bebyggelse för varaktig vistelse 
ej placeras inom 130 m från ledning normalt inte översti-
ger, med syfte att mätvärden för elektromagnetiska fält på 
platsen ej ska överstiga 0,4 mikrotesla. I Långerud är det 
oklart var gränsen går för olika magnetfältsvärden, men 
LIS-området är till stor del beläget inom det 130 meters 
säkerhetsavstånd som anges. Med hänsyn till säkerhets-
avståndet har planförslaget utformats för att första hand 
föreslå näringsverksamhet genom uthyrningsstugor, vil-
ket utgör en användning som kan betraktas som temporär 
vistelse. Enstaka bostadsbebyggelse (varaktig vistelse) fö-

Den södra delen av området utgörs idag av betesmark, med en trådridå mot vattnet.

36. HULTSJÖN -  
LÅNGERUD (B/N)
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reslås endast med ett säkerhetsavstånd om 130 meter från 
kraftledningen, alt. där mätvärdet ej överstiger 0,4 mikro-
tesla. Undersökning av elektromagnetiska fält på platsen 
kan därav bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Vatten
Hultsjön är ej klassad utifrån målen för MKN för vatten.

Analys
Motiv
Uthyrningsstugor möjliggör ett komplement till befintlig 
jordbruksverksamhet och bedöms kunna stärka förutsätt-
ningarna för det lokala turism- och friluftslivet, inom rim-
ligt avstånd från Fengersfors samt Tösse.

Friluftsliv och utpekade intressen
En utveckling här bedöms kunna tillgängliggöra områ-
dets för t.ex. fiske- och friluftsturism. Området avgränsas 
i norr av en grusväg som leder ner till en iläggningsplats 
vid sjön. Avsikten är att denna ska vara fortsatt tillgänglig 
även efter ev. exploatering.

Djur- och växtliv
Området omfattas ej av några särskilt utpekade intressen. 
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet negativt.

Fria stränder och tillgänglighet
I den södra delen finns idag en badplats, vilken nyttjas 
av de boende i området. Avsikten är att denna fortsatt 

Riktlinjer för fortsatt prövning
Viss ny bebyggelse för näringsändamål kan i nor-
malfallet prövas genom förhandsbesked/bygglov. 
Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en bedömning av 
detaljplanekravet.

Gemensamma VA-lösningar förordas. Lösning ska 
utformas på sådant vis att den inte riskerar att på-
verka sjöns vattenkvalitet.

Undersökning av elektromagnetiska fält kan bli ak-
tuellt i samband med fortsatt prövning.

Anordnande av brygga är anmälningspliktig vatten-
verksamhet.

ska kunna nyttjas av de närboende, även vid en eventuell 
exploatering. I den norra delen är skogen ganska tät och 
sträcker sig ända ner till strandlinjen, vilket gör att till-
gängligheten idag döms vara begränsad i denna del. 

Infrastruktur
Området nås via enskild grusväg som ansluter till väg 
2233, vilken i sin tur ansluter till E45. Gemensam VA-
lösning förordas.

Landskapsbild
Ett uppförande av 3-4 stugor, medför att skog i norr lär 
gallras ur samt delvis tas ner. I den södra delen tas öppen 
mark i anspråk. Längs sjön strandlinje finns idag enstaka 
gårdar och bostadshus och den planerade bebyggelsen be-
döms inte avvika påtagligt från detta mönster. 

Utsikt från den befintliga badplatsen i den södra delen av området.
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Orienteringskarta. Grön markör visar LIS-områdets läge. 

37. VÄNERN -  
MYSKEDALEN (B/N)

Förutsättningar
Inriktning
LIS-området avser möjliggörande av fortsatt utveckling 
av permanentbostäder samt fritidshus vid befintligt om-
råde, med upp till 15 nya etableringar.

Privat markägare. Strandskydd 300 m.

Utpekade intressen
Området ligger inom riksintressen för friluftslivet enligt 
MB 3 kap 6§ och turism och rörligt friluftsliv enligt MB 
4 kap 2§. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket enligt 
MB 3:5. Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt 
särskilt värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssyn-
punkt. Områden ansluter i söder mot riksintresseområde 
för kulturmiljövården, vilket utgörs av fornlämningsmiljö 
intill historiska vattenvägar på Vänern.

I viken, norr om Käringholmen, är ett strand-/vattenom-
råde utpekat i det kommunala v zmet som limnisk strand 
(klass 3). Vattenområdet omfattas även av våtmarksinven-
tering (vissa naturvärden).

Natur och landskapsbild
Strandlinjen är idag bruten i området, då befintlig bebyg-
gelse i norr samt söder har tomter som går ända ner till 
vattnet. LIS-området, placerat bakom befintlig bebyggel-
se, utgörs idag av skog på kuperad terräng. 

Fritidshusbebyggelse i områdets södra del.
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Vatten
Den ekologiska statusen för den aktuella delen av Vänern 
(Dalbosjön) är enligt VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige) måttlig. Fisk och särkilt förorenande ämnen är 
utslagsgivande för bedömningen, då fiskar och andra vat-
tenlevande djur inte kan vandra naturligt till de flesta av 
de större vattendragen till Vänern och i utloppet Göta 
älv. Vänern regleras dessutom på ett sätt som är negativt 
för växter och djur inklusive fiskbestånden. Vattenföre-
komsten har också problem med miljöfarliga ämnen som 
bedöms under ekologisk status. Vattenförekomsten har 
däremot inte problem med näringsämnen/övergödning 
eller försurning.

Sjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Vänern utgör dricksvattenförekomst. Hög skyddsnivå 
gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje. 

Riktlinjer för fortsatt prövning
Viss ny bebyggelse för näringsändamål kan i nor-
malfallet prövas genom förhandsbesked/bygglov. 
Detaljplan kan bli aktuellt utifrån en bedömning av 
detaljplanekravet.

Gemensamma VA-lösningar förordas. Lösning ska 
utformas på sådant vis att den inte riskerar att på-
verka sjöns vattenkvalitet.

Intill Vänern behöver byggnader placeras så att de 
klarar gällande planeringsnivåer, med hänsyn till 
stigande vatten. 

Anordnande av brygga är anmälningspliktig vatten-
verksamhet.

Analys
Motiv
En utveckling av det befintliga området bedöms kunna ge 
ett ökat serviceunderlag, inom rimligt avstånd till Tösse 
samt Åmåls stad.

Friluftsliv och utpekade intressen
Riksintressena för friluftsliv omfattar stora områden. En 
utveckling enligt LIS-området, intill befintlig bebyggelse, 
bedöms inte ha någon negativ inverkan på riksintresset. 

Djur- och växtliv
Delar av våtmarksområdet, där LIS-området avser att 
möjliggöra en gemensam brygga, är redan muddrat för 
befintliga bryggor. Vid fortsatt prövning för en ev. till-
kommande brygga bör hänsyn tas så att ingen negativ på-
verkan uppstår på de identifierade värdena i viken. 

Fria stränder och tillgänglighet
I norr samt söder är tillgängligheten längs strandlinjen 
bruten av befintlig bebyggelse. I mitten av området finns 
luckor i bebyggelsen, så att koppling mellan befintlig ner 
till vattnet erhålls. Vid en ev. utveckling enligt LIS-områ-
det avses dessa öppna kopplingar att bevaras. 

Infrastruktur
Området nås via en grusväg, som ansluter till E45. Ge-
mensamma VA-lösningar bör eftersträvas.

Landskapsbild
En exploatering i området innebär att skog måste tas ner. 
För inramningen av befintlig bebyggelse innebär det i den 
norra delen att skogslinjen flyttas längre bak. I den södra 
delen kan det innebära att skogslinjen bakom bebyggel-
sen helt tas ner, så att området öppnas upp mot bakom-
liggande jordbruksmark. Påverkan på landskapsbilden 
från vattnet bedöms bli begränsad, då området närmast 
strandlinjen redan är exploaterat.
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De öppna, oexploaterade partierna mellan befintlig väg och strandlinjen är låglänta och bör fortsatt hållas obebyggda.

Bakom (väster om) fritidshusbebyggelsen i områdets södra del går en höjdrygg med blandskog samt berg i dagen.
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BILAGOR

Bilaga 1:
Utpekade områden i LIS-planen från 2014, 
vilka avses att hanteras vidare i FÖP Åmåls 
Stad.

Bilaga 2: 
Områden utpekade i LIS-planen från 2014, 
vilka utgår vid antagen revidering av LIS-
planen.



BILAGA 1
Utpekade områden i LIS-planen från 2014,  

vilka avses att hanteras vidare i FÖP Åmåls Stad.
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Slutsatser
Föreslagen utbyggnad ökar områdets värde för det 
rörliga friluftslivet och kan tillföra arbetstillfällen 
säsongsvis. området är lätt att nå och påverkan på 
landskapsbilden är begränsad. Detaljplan bör upprättas 
och i samband med detta skall en fördjupad natur-
värdesbedömning med fokus på sandanknutet djurliv 
göras. 

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

Intressen
Vänern är av riksintresse för yrkesfisket.  Området berörs 
även av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 och riks-
intresse för turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2.
Området innehåller ett parti inventerad lövskog (trivial-
lövblandskog, klass 3) och en övrig kulturlämning i form 
av fyndplats för yxa.
Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt särskilt 
värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. 
Vänerns storlek med Norra Europas största sötvattens-
skärgård som hyser över 50 arter av häckande sjö- och 
våtmarksfåglar samt ett stort antal skyddsvärda fiskarter 
och fiskstammar bidrar till det höga värdet.

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

Vatten
Hög skyddsnivå gäller (=inom primär skyddszon för 
Åmåls vattentäkt).

Analys
Motiv
Området används redan som plats för bad och fiske och 
är lättillgängligt från Åmål. En utbyggnad ökar dess 
värde för det rörliga friluftslivet, både land- och sjöburet, 

och kan ge arbetstillfällen med camping och uthyr-
ningsstugor.

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

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

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

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

Landskapsbild
Blandskog ersätts delvis av campingplats med byggna-
der och husvagnar mm. Närmast sjön bör viss vege-
tation bevaras som skärm. Åsen i öster höjer sig över 
platsen så att silhuettverkan undviks. Uthyrningsstu-
gorna i söder ligger nära befintliga fritidshus och expo-
neras inte mot sjön.

1. Vänern - Metebergsskäret

Redovisning i LIS-plan från 2014. Kommunen avser att i denna revidering bibehålla LIS-området i enlighet med 
planen antagen 2014, utan ny prövning. Fortsatt bearbetning kommer att ske i FÖP Åmåls stad.
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2. Vänern - Skårnäsudden
Förutsättningar
Allmänt
Ett område strax söder om LIS-område 1 avsett för 
ytterligare permanent bostadsbebyggelse. Den obe-
byggda delen består av skogsmark på en åsrygg. En stor 
del av området är redan bebyggd med bostadshus och 
utbyggnad pågår på avstyckade tomter.
Strandskydd 300 m. Privat ägare.

Intressen
Vänern är av riksintresse för yrkesfisket (MB 3:5). 
Området berörs även av riksintresse för friluftsliv en-
ligt MB 3:6 och riksintresse för turism och rörligt fri-
luftsliv enligt MB 4:2. Vänern är i sin helhet klassad 
som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur fiske-
vårds- och naturvårdssynpunkt. Vänerns storlek med 
Norra Europas största sötvattensskärgård som hyser 
över 50 arter av häckande sjö- och våtmarksfåglar samt 
ett stort antal skyddsvärda fiskarter och fiskstammar 
bidrar till det höga värdet.

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

Vatten
Hög skyddsnivå gäller (=inom primär skyddszon för 
Åmåls vattentäkt).

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

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

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

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

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

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

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

Landskapsbild
Udden är redan starkt påverkad av befintlig bebyggel-
se. Föreslagen utbyggnad ligger bakom den befintliga 
och blir knappast synlig från Vänern. 

Redovisning i LIS-plan från 2014. Kommunen avser att i denna revidering bibehålla LIS-området i enlighet med 
planen antagen 2014, utan ny prövning. Fortsatt bearbetning kommer att ske i FÖP Åmåls stad.
Redovisning i LIS-plan från 2014. Kommunen avser att i denna revidering bibehålla LIS-området i enlighet med 
planen antagen 2014, utan ny prövning. Fortsatt bearbetning kommer att ske i FÖP Åmåls stad.
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3A/B. Vänern -Örnäs och Näsviken
Förutsättningar
Allmänt
Åmåls stads bad- och campingplats vid Näsviken i 
stadens sydöstra del. Omfattar även idrottsplatsen Ör-
näsvallen. Nuvarande markanvändning campingplats 
med enkla stugor och servicebyggnader, restaurang, 
badplats med omklädningsbyggnad. Gränsar till ströv-
området Örnäsparken. 
Vid Näsviken finns båtbryggor norr om befintlig indu-
strifastighet.
Föreslagen utbyggnad utgår från ”Förslag till utveck-
ling av området för turism, idrott och friluftsliv” som 
har utarbetats av fritidsförvaltningen och omfattar 
campingstugor, servicebyggnader mm söder om cam-
pingen och i anslutning till idrottsplatsen samt ytterli-
gare båtbryggor och sjöbodar i Näsviken.  
För idrottsplatsen och större delen av campingplatsen 
gäller detaljplan. Strandskydd i övrigt 300 m. Kom-
munägd mark (donationsmark).

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

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

Vatten
Hög skyddsnivå gäller (=inom primär skyddszon för 
Åmåls vattentäkt).

Risker
Norra delen av området berörs av eventuellt högrisk-
område för radon. 
Marken i område 3B har enligt uppgift tidigare an-
vänts som båtvarv. I norra delen av industriområdet i 
söder har trikloretylen hanterats.

Redovisning i LIS-plan från 2014. Kommunen avser att i denna revidering bibehålla LIS-området i enlighet med 
planen antagen 2014, utan ny prövning. Fortsatt bearbetning kommer att ske i FÖP Åmåls stad.
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Slutsatser
området är mycket lämpligt för fortsatt utveckling 
med campingstugor, bad, båtbryggor etc för turis-
mens och det rörliga friluftslivets behov.

Detaljplan skall upprättas som visar utbyggnaden i 
sammanhang med befintliga anläggningar. Trafikföring-
en inom området bör ses över. Gällande detaljplan 
för områdets norra del kan behöva ses över. radon-
undersökning skall utföras vid åtgärder i norra delen. 
I södra delen kan markundersökning med avseende 
på förorenad mark krävas.

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

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

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

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

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

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

Landskapsbild
Befintlig camping och bad präglar redan landskapsbil-
den och kompletterande bebyggelse med campingstu-
gor mm placeras i skogsterräng ett stycke från stran-
den. Vissa delar av utvecklingsförslaget kan behöva 
studeras om för att undvika alltför exponerade lägen. 
Klockarberget mellan badet och Näsviken skall lämnas 
orört.
Båtbryggorna i Näsviken anläggs i anslutning till be-
fintliga bryggor och bebyggelse.

Redovisning i LIS-plan från 2014. Kommunen avser att i denna revidering bibehålla LIS-området i enlighet med 
planen antagen 2014, utan ny prövning. Fortsatt bearbetning kommer att ske i FÖP Åmåls stad.
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4. Vänern - Finesand
Förutsättningar
Allmänt
Ett område sydväst om Åmål för 3 permanentbostä-
der och 2-3 uthyrningsstugor. Skogsmark i privat ägo. 
Strandskydd 300 m. Vid stranden finns några fritids-
hus.

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

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

Vatten
Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns 
strandlinje.

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

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

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

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

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

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsen placeras ca 60 respektive 200-250 m från 
stranden. Föreslagen båtbrygga bedöms inte påverka 
möjligheterna att nyttja badviken. Tillgängligheten till 
stränderna påverkas inte. 

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

Landskapsbild
I närmiljön ersätts skogen av bebyggelse och tillfart-
sväg. Mellan stranden och större delen av den plane-
rade bebyggelsen är 150-200 m skog och även om viss 
utglesning sker kommer knappast bebyggelsen att sy-
nas från Vänern.

Redovisning i LIS-plan från 2014. Kommunen avser att i denna revidering bibehålla LIS-området i enlighet med 
planen antagen 2014, utan ny prövning. Fortsatt bearbetning kommer att ske i FÖP Åmåls stad.
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24. Vänern, Knyttkärr
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på skogsmark i Åmåls södra utkant, ca 6 
km från centrum. Befintlig bebyggelse består av f d 
föreningsgården Trollås, numera fritidshus, och två 
uthyrningsstugor, och avses kompletteras med ytterli-
gare fem uthyrningsstugor, brygga, bastu och kanotut-
hyrning.
I söder finns ytterligare tre fritidshus på avstyckade 
tomter. Marken är privatägd. Strandskydd 300 m.

Intressen
Området ligger inom riksintressen för friluftslivet 
enligt MB 3:6 och turism och rörligt friluftsliv en-
ligt MB 4:2. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket 
enligt MB 3:5. Vänern är i sin helhet klassad som ett 
nationellt särskilt värdefullt vatten ur fiskevårds- och 
naturvårds-synpunkt.
Området är vidare utpekat i kommunens kulturmin-
nesvårdsprogram (fornlämningsområde i kuperat skär-
gårdslandskap med rösen och stensättningar). Inom 
utredningsområdet finns tre fasta fornlämningar i 
form av två rösen och en stensättning.

Natur, landskap
Naturmiljön utgörs av tallskog. Ovan 100-metersgrän-
sen är tallskogen yngre och tätare med inslag av gran. 
Närmare vattnet dominerar klippmiljöer med glest 
trädskikt och ljung i fältskiktet. Inslag av björk och en.

Vatten
Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns 
strandlinje.

Analys
Motiv
Förslaget innebär en utbyggnad av befintlig uthyr-
ningsverksamhet med såväl stugor som kanotuthyr-
ning mm och kan ge ytterligare arbetstillfällen. Läget 
nära Åmål och E45 är fördelaktigt.

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden gynnar det rörliga friluftslivet och är i 
linje med rådande riksintressen.
Respektavstånd till befintliga fornlämningar skall be-
aktas.

Djur- och växtliv
En småskalig utveckling av området enligt förslaget 
bedöms inte påverka förutsättningarna för djur- och 
växtlivet i området. Bebyggelse av fritidshus lokaliseras 
till ett område med brukad tallskog utan högre natur-
värden. Utrymme ges för bryggor och bastu inom ett 
mindre område vid vattnet, men i övrigt hålls klipp-
miljöerna fria.

Fria stränder, tillgänglighet
Trollås har sedan tidigare varit ett populärt utflykts-
mål. Allmänhetens tillgång till strandområdet skall 
säkerställas. Tillgången till fria stränder i omgivning-
en begränsas av fritidshus på strandtomter.

Infrastruktur
Tillfart via grusväg av god standard.  Vatten och av-
lopp skall lösas gemensamt med beaktande av hög 
skyddsnivå.

Landskapsbild
Tillkommande stugor blir belägna minst 100 m från 
stranden och påverkan på land-skapsbilden bedöms bli 
mycket begränsad. Området är redan i dag präglat av 
fritidsbebyggelse. 

Slutsatser
en utbyggnad enligt förslaget bedöms möjlig utan 
påtaglig påverkan på landskapsbild eller kulturmil-
jövårdens intressen.  Tillkommande bebyggelse skall 
anpassas väl till terrängen. eventuell siktröjning mot 
sjön skall begränsas. 

Detaljplan krävs, som belyser sambandet med 
befintlig bebyggelse, hänsyn till fornlämningsmiljön 
och hur allmänhetens tillgång till strandområdet sä-
kerställs.  Anläggande av brygga är anmälningspliktig 
vattenverksamhet.

Redovisning i LIS-plan från 2014. Kommunen avser att i denna revidering bibehålla LIS-området i enlighet med 
planen antagen 2014, utan ny prövning. Fortsatt bearbetning kommer att ske i FÖP Åmåls stad.
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BILAGA 2
Områden utpekade i LIS-planen från 2014,  

vilka utgår vid antagen revidering av LIS-planen.
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13. Ärr - Lilla Strand
båthus, uthyrningsstugor m.m. kan öka förutsättning-
arna för ett öppethållande. Lokalisering av sådana 
anläggningar måste dock göras mot bakgrund av en 
naturvärdesbedömning.
Båda delområdena berör lövskogsområden som omfat-
tas av lövskogsinventeringen. Identifierade värden här 
överlappar delvis värdena som hänger ihop med betes-
markernas inslag av ädellövträd. Ett ianspråktagande 
av dessa områden bör ske först efter en naturvärdes-
bedömning som kan identifiera särskilt värdefulla träd 
och/ eller miljöer som bör bevaras.

Fria stränder, tillgänglighet
Området i norr ligger öster om vägen längs stranden. 
Stugornai söder med tillhörande båthus, bryggor mm 
kan påverka tillgängligheten till ett begränsat strand-
parti.  

Infrastruktur
Områdena ligger längs grusväg av god standard ca 1 
km söder om länsväg 2236. För varje grupp anordnas 
gemensamt vatten och avlopp med beaktande av sjöns 
vattenkvalitet.

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

Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Ärrs nordöstra strand, bestående av två 
delar: ett område för bostäder i norr och ett område 
för uthyrningsstugor, båthus och bryggor med mera i 
söder. Såväl skogsmark som ängsmark. 
Privat ägare. Strandskydd 200 m.

Intressen
Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt 
MB 3:6  och riksintresse för turism och friluftsliv en-
ligt MB 4:2. Partier ingår i inventerade lövskogsom-
råden; i norr triviallövblandskog, klass 2 och i söder 
ädellövblandskog klass 2. Vidare finns inventerade 
ängs- och betesmarker samt sumpskogar. Därutöver 
ingår området i regionalt bevarandevärda odlingsland-
skap och det kommunala bevarandeprogrammet. Ärr 
är fiskevårdsområde. Fornlämningsområdet i söder är 
en boplats.

Natur, landskap
Det norra området för bostäder består av tät lövskog 
som sluttar mot väster och vägen och avgränsas i sö-
der och norr av odlingsmark. Mellan LIS-området och 
sjön ligger en igenväxande betesmark. Södra delen be-
står av delvis igenväxande betesmark med dungar av 
ädellövträd såsom ask och lind i sluttning mot sjön. 

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

Analys
Motiv
Området ger goda möjligheter till utbyggnad av såväl 
bostäder i utkanten av Fröskog som uthyrningsstugor 
i attraktivt läge intill Ärr och sjöleden. Underlaget för 
service i Fengersfors kan förbättras och arbetsmöjlig-
heter kan tillskapas. 

Friluftsliv, intressen
Ianspråktagna områden är av begränsat intresse för det 
rörliga friluftslivet. Utbyggnaden i norr ianspråktar 
ett begränsat parti skogsmark. I söder berörs igenväx-
ande (inventerad) ängs- och betesmark i anslutning till 
gårdsbebyggelsen.

Djur- och växtliv
Det södra området berör en igenväxande betesmark 
med ädellöv. Betesmarker utgör en minskande natur-
typ i landskapet och omfattas av miljömålet Ett rikare 
odlingslandskap. Ett ianspråktagande av området som 
minskar ytan betesmark bör inte ske. Ett bibehållande 
av värdena kräver dock en utökad hävd och en möj-
lighet att utnyttja intilliggande miljöer för exempelvis 

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

Detaljplan(er) inkl va-utredning, radonundersök-
ning och naturvärdesbedömning bör upprättas som 
underlag för bygglovsprövning. Planen/planerna skall 
belysa hur rådande bevarandeintressen beaktas. An-
ordnande av bryggor är anmälnings- eller tillstånds-
pliktig vattenverksamhet.
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17. Käppesjön - Grättve
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för uthyrningsstugor på östra stranden av 
Käppesjön. Berört område består av ängsmark och lig-
ger i närheten av några mindre bostadshus, sannolikt 
fritidsbostäder. Privat ägare. Strandskydd 200 m.

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

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

Vatten
Normal skyddsnivå gäller för Käppesjö.

Risker
Området ingår i eventuellt högriskområde för radon.

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

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

Djur- och växtliv
Naturbetesmarken i områdets västra delar bör undantas 
från bebyggelse. Förutsättningar för att hålla marken 
öppen bör bibehållas. I övrigt bedöms inte en utveckling 
enligt förslaget påverka förutsättningarna för djur- och 
växtlivet vid Käppesjön.

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

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

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

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

Detaljplan inklusive va-utredning skall upprättas som 
bland annat belyser hur riksintressena beaktas. Natur-
värdesbedömning och radonundersökning krävs.

UTGÅR 



LIS-plan, tematiskt tillägg till översiktsplan (ÖP) • Åmåls kommunn | 53

Käppesjö

2242

uthyrningsstugor

Flugersb.

Grättve

Ängetorp

Käppenäs

0 10050 m

Skala                (A4)1:5 000

Lövskogsinventering

Riksintresse friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

17. KÄPPESJÖ - GRÄTTVE

Riksintresse naturvård
enl 3 kap. 6§ MB

Ängs- och betesmarker

Fast fornlämning

Övrig fornlämning

Värdefulla vatten

Utvecklingsområde

Strandskydd

LIS-område

Utredningsområde

Sumpskog

Markradon, ev. högrisk

Fiskevårdsområde

UTGÅR 



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

26. Vänern,  Tösse- Gustavsberg
Förutsättningar
Allmänt
Området består av skogsmark öster om befintlig fritids-
bebyggelse vid Tössebäcken och avses exploateras för 
turism och friluftsliv med ett tiotal uthyrningsstugor, 
tält- och husbilscamping, servicebyggnad, faciliteter för 
trollingfiske, bryggor, bad mm. I områdets sydvästra 
hörn finns idag en allmän badplats.
Privatägd mark. Strandskydd 300 m.

Intressen
Området ligger inom riksintressen för friluftslivet enligt 
MB 3:6 och turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2. 
Vänern är av riksintresse för yrkesfisket enligt MB 3:5. 
Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt särskilt 
värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt.
Vidare ingår området i riksintresse för kulturmiljövård 
enligt MB 3:6 (Nötön-Ustön, fornlämningsmiljö).
Tösse skärgård som ligger i Vänern ett hundratal meter 
från fastlandet, utgör ett naturreservat som omfattar ett 
trettiotal öar och därmed är den största Vänerskärgården 
i Dalsland.

Natur, landskap
Vattenstranden utgörs av klippor och block med inslag 
av sandstrand i vikar på båda sidor en udde som ingår i 
utredningsområdet. Landstranden utgörs av skogsmark 
i bitvis storblockig terräng. Skogstypen varierar mellan 
blandskog på höjden, barrblandskog närmast vattnet och 
tallskog.

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

Risker
Området gränsar i nordväst till eventuellt högriskom-
råde för radon.

Analys
Motiv
Föreslagen utbyggnad tillför Tösse ett attraktivt mål för 
det rörliga friluftslivet och innebär lokala arbetsplatser.

Friluftsliv, intressen
Inriktningen är i linje med gällande riksintressen för 
friluftsliv och turism och innebär ingen påverkan på 
riksintresset för kulturmiljövård; i området finns inga 
fornlämningar. Den kommunala badplatsen utgör 
Tössebornas huvudsakliga badplats och tillgången till 
denna måste ska befästas vid en detaljplaneläggning. 
Etableringar föreslås, från stranden sett, bortom den 
strövstig som löper genom området i nordöstlig rikt-
ning.

Djur- och växtliv
En etablering enligt förslaget bedöms inte påverka för-
utsättningarna för djur- och växtliv negativt i området. 
Det fysiska intrånget förläggs bortom klippmiljöerna 
och den storblockiga terrängen. Ev. störningspåverkan 
på skärgårdsmiljön i naturreservatet bedöms bli begrän-
sad med hänsyn till storleken på etableringen i förhål-
lande till närheten till Tösse täort och den redan före-
kommande badplatsen.

Fria stränder, tillgänglighet
Vid en utbyggnad skall allmänhetens tillgång till be-
fintliga strövstigar och till badplatsen beaktas. Norr och 
söder om området finns fria stränder. Området mellan 
stigen och stranden bör undantas från bebyggelse och 
camping. 

Infrastruktur
Området är tillgängligt via befintlig grusväg, som också 
används av gång- och cykeltrafik till badplatsen. Vid en 
utbyggnad skall de oskyddade trafikanterna beaktas och 
vägen breddas och/eller förses med mötesplatser. 
Området avses anslutas till planerad utbyggnad av kom-
munalt vatten och avlopp i Tössebäcken i sydväst.

Landskapsbild
Vid en placering av bebyggelse och camping ovanför 
stigen blir påverkan på landskapsbilden försumbar. Be-
byggelsen utformas och placeras så att den underordnar 
sig terrängen. Ev siktröjning mot stranden bör begrän-
sas. Husbilsparkeringen skall avskärmas från stranden 
av vegetation. Föreslagen bastu/hopptorn på udden är 
olämplig med hänsyn till landskapsbilden.

Slutsatser
området bedöms lämpligt för föreslagen utbyggnad 
under förutsättning att placering och utformning 
enligt ovan beaktas. Läget i utkanten av Tössebäcken 
gör det lättillgängligt. Ingen negativ påverkan på gäl-
lande riksintressen bedöms uppstå. Lokala arbets-
tillfällen som komplement till  jordbruksverksamhet 
tillförs.

Detaljplan inklusive naturvärdesbedömning och 
radonundersökning skall upprättas, som bl a belyser 
hur allmänhetens tillträde till området kan säkerstäl-
las. 

Anordnande av bryggor är anmälningspliktig vat-
tenverksamhet.

UTGÅR 
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26. VÄNERN - 
TÖSSE GUSTAVSBERG

Markradon, ev. högrisk

Potentiellt förorenat område

Riksintresse yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Värdefulla vatten

Utredningsområde

LIS-område
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vård enl 3 kap. 6§ MB
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enl 3 kap. 6§ MB
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Förutsättningar
Allmänt
På Ånimmens östra strand föreslås ett mindre område för 
uthyrningsstugor med 3-4 stugor, brygga samt gemen-
samhetslokal i befintlig sjöbod. Området är beläget på 
ängsmark på en platå mellan vägen och sjön.
Marken är privatägd. Strandskydd 200 m.
Strax söder om området ligger Dalslands Gästgiveri (an-
nan ägare).

Intressen
Området är beläget inom riksintresse för friluftsliv enligt 
MB 3:6 samt riksintresse för turism och friluftsliv enligt 
MB 4:2.
I området finns inventerad lövskog. Ånimmen är klassat 
som ett nationellt värdefullt vatten ur fiskesynpunkt av 
Fiskeriverket. Sjön har ett omfattande fritidsfiske och hy-
ser bland annat abborre, insjölevande lax, insjööring och 
ål. Inom området finns en plats med potentiellt förorenad 
mark utpekad. Orsaken är att där har funnits ett sågverk, 
dock utan doppning och impregnering. Platsen har risk-
klass 4, låg risk.

Natur, landskap
Lövträdsinslaget utgörs bland annat av ask. Enskilda 
större askar växer i området och uppslaget av yngre ask 
är rikligt. Området utgörs dock i huvudsak av åkermark 
som övergått till hästbete.

Risker
Risk finns för potentiellt förorenad mark, som sannolikt 
beror på ett sågverk som legat här. Sågverket lades ned 
1958.

Analys
Motiv
Utbyggnaden tillför övernattningsmöjligheter i ett om-
råde där sådana i hög grad saknas och kan komplettera 
gästgiveriets utbud. Vidare innebär det arbetstillfällen 
som komplement till jordbruksverksamheten.

Friluftsliv, intressen
Områdena bedöms vara av allmänt intresse för det rör-
liga friluftslivet. Berörd del av området är ängsmark, 
inte lövskog.

Djur- och växtliv
Den småskaliga exploateringen bedöms kunna genom-
föras utan negativ påverkan på växt- och djurliv.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgången på fria stränder i den närmaste omgivning-
en begränsas av branta sluttningar och strandtomter. 
Föreslagen utbyggnad placeras så att tillgängligheten 
till stranden inte försämras.

Infrastruktur
Området ligger i omedelbar närhet till väg 2232. Vat-
ten och avlopp skall utföras med beaktande av sjöns 
vattenkvalitet.

Landskapsbild
I området finns längs stränderna gårds- och fritidsbe-
byggelse samt gästgiveriet. Tillkommande bebyggelse 
enligt förslaget med 3-4 stugor per delområde bedöms 
inte innebära någon negativ påverkan.

Slutsatser
området bedöms lämpligt för en lokalisering av 
uthyrningstugor i begränsad omfattning. Utbyggna-
den tillför övernattningsmöjligheter och bedöms inte 
innebära negativ påverkan på rådande riksintressen.

Lovprövning bedöms kunna ske med planutred-
ning och va-utredning som underlag. Anordnande av 
bryggor är anmälningspliktig vattenverksamhet. För 
eventuell ny anslutning till allmän väg krävs Trafikver-
kets tillstånd.

markundersökning med avseende på eventuella 
föroreningar skall utföras.

27. Ånimmen, Gyltungebyn
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27. ÅNIMMEN - GYLTUNGEBYN

Potentiellt förorenat område

Strandskydd

Utredningsområde

Lövskogsinventering

LIS-område

Riksintresse friluftsliv enl 3 kap. 6§ MB

Fiskevårdsområde

Riksintresse geografiska
best. enl 4 kap. 2§ MB

Regionalt bevarandevärda
odlingslandskap

Ängs- och betesmarker

Markradon, ev. högrisk

Naturvårdsavtal

Värdefulla vatten

Markradon, högrisk

Fast fornlämning

UTGÅR 




