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Vid upprättande eller ändring av en plan eller ett program ska 
en strategisk miljöbedömning genomföras om planen (eller 
programmet) kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter 
i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling 
främjas. Den grundläggande regleringen finns i 6 
kap.  Miljöbalken med kompletterande bestämmelser i 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Ett inledande samråd om avgränsning av MKB för 
det tematiska  tillägget till översiktsplanen hölls med 

Länsstyrelsen den 3 oktober 2019 där metod, process 
och urvalskriterier diskuterades. Ett uppföljande 
avgränsningssamråd ägde rum den 30 januari 2020 där 
diskussion kring lokaliseringsalternativ och sakavgränsning.

MKB:n för denna plan innehåller:  
• Icke-teknisk sammanfattning
• Beskrivning av planen  
• Alternativredovisning 
• Geografisk avgränsning  
• Sakavgränsning  
• Metod och urval 
• Konsekvensbeskrivning utifrån sakavgränsning

Icke-teknisk sammanfattning
Miljökonsekvensbeskrivningen utgår ifrån planalternativet, 
alternativa förslag som avvägts och valts bort under 
arbetets gång samt nollalternativet som utgör gällande LIS-
plan. De miljöaspekter som har valts ut för bedömning 
är: naturvärden, vattenkvalitet, friluftsliv och rekreation,  
kulturmiljö och landskapsbild, hälsa och säkerhet samt 
hushållning med jordbruksmark.

LIS-områden pekats ut utifrån intresseanspråk samt 
kompletterats med strategiska utvecklingsplatser i 
kommunen såsom i tätorter. Kommunen vill möjliggöra 
för de initiativ som uttryckts i så stor utsträckning som 
möjligt, för att på så vis öka sannolikheten för faktiska 
genomföranden som kan upprätthålla service och 
stimulera en landsbygdsutveckling i kommunen. 

Avseende antalet utpekade LIS-områden skiljer sig 
planalternativet och nollalternativet endast i ett till antalet 
utpekade områden. Skillnaden i miljöpåverkan mellan 
planalternativet och nollalternativet bedöms utifrån 
det vara marginell, dock är det svårt att ta ställning till 
de  kumulativa effekterna av planerna vid en jämförelse. 

Gällande LIS-plan beskriver i väldigt generella ordalag 
omfattningen av respektive LIS-utpekanden. Det 
tillsammans med de utredningsområden som redovisas 
gör det svårt att få en helhetsbild av miljöpåverkan till följd 
av en exploatering av planen.

Planalternativets största påverkan förväntas vara på 
naturvärden och friluftsliv invid sjöarna. Vid en oförsiktig 
exploatering där inte riktlinjerna för utformning av 
ny bebyggelse intill Vänern följs kan riksintresset för 
friluftsliv komma att påverkas negativt. Många av de LIS-
områden som pekas ut bidrar dock till att tillgängliggöra 
sjöarna, vilket ligger inom syftet för riksintresset och den 
allemansrättsliga tillgängligheten. Det är av stor vikt att 
hållbara VA-lösningar kommer till vid ny bebyggelse för att 
inte miljökvalitetsnormen för vatten ska påverkas negativt 
i de utpekade sjöarna. LIS-utpekande på jordbruksmark 
och inom risk för elektromagnetiskt fält föreslås med risk 
för negativa miljökonsekvenser. Alternativ till förslag har 
redogjort för de lokaliseringsalternativ som har valts bort 
under arbetet. Vissa av dessa  bortvalda alternativ kan 
medföra en mindre miljöpåverkan. Exempel på detta är 
ianspråktagande av jordbruksmark.

Vad är en MKB?
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BESKRIVNING AV PLANEN
Syftet med det tematiska tillägget till Åmåls kommuns 
översiktsplan är att peka ut ett antal områden i  kommunen 
som är lämpade för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS). LIS-planen är en revidering av kommunens LIS-plan 
från 2013 (antagen 2014). De utpekade LIS-områdena faller  
under två kategorier; områden för boende samt områden 
för näringsverksamhet, huvudsakligen inriktade på turism 
och friluftsliv. Nuläget vad gäller miljöbelastningar och 
planeringsförutsättningar inom de olika LIS-områdena 
framkommer i plandokumentet. Uppskattad lämplig 
utbyggnadsgrad intill de beröda sjöarna framkommer i 
huvuddokumentet.

Kommunen inledde arbetet med revideringen av LIS-
planen genom ett informationsmöte med allmänheten i 
juni 2019. Därefter fick fastighetsägare och intresserade 
inkomma med intresseanspråk kring kommunens sjöar, de 
som berördes av gamla LIS-utpekanden uppmanades även 
senare att inkomma med fortsatt intresseanspråk. Detta 
resulterade i att revideringen av kommunens LIS-plan från 
2013 nu omfattar 19 reviderade områden, 10 nya områden 
samt att 4 områden har tagits bort. 5 områden berörs 
inte då dessa kommer att hanteras i kommande FÖP för 
Åmål stad. De 19 områden som finns i gällande LIS-plan 
och som nu revideras har justerats efter översyn och ny 
redovisningsmetod. 

ALTERNATIVREDOVISNING
I en miljökonsekvensbeskrivning ska olika rimliga 
alternativ redovisas och jämföras. Alternativen i denna 
MKB är: 

• Nollalternativ- Gällande LIS-plan med utpekade 
LIS-områden, det tematiska tillägget till ÖP 2013.  

• Planalternativet-LIS-planen med nya och 
justerade LIS-områden där utveckling kan ske 
enligt dess inriktning.

• Alternativ till förslaget- Alternativa lokaliseringar 
av LIS-områden som har bedömts och valts bort 
under processen.

Nollalternativ
Nollalternativet i denna MKB utgörs av ett fortsatt 
utpekande att de LIS-områden som finns i kommunens 
gällande översiktsplan från 2013. Vid tiden för upprättande 
av denna MKB har gällande LIS-plan endast genererat 
ett enda strandskyddsärende (2019). En framskrivning av 
utvecklingstakten inom de befintliga LIS-områdena innebär 
därmed att nollalternativet ger ett till ett fåtal genomförda 
LIS-områden på medellång (5-12 år)-lång sikt (12>år).Vid 
en bedömning av miljöpåverkan av gällande LIS-plan har 
dock planförslaget som helhet hanterats då bedömningen 
varit att planen i sin helhet är gällande och att därmed ett 

nollalternativ skulle kunna ge utfall enligt samtliga LIS-
utpekanden. Detta innebär samtidigt ett högst troligt och 
kraftigt överskattande av LIS-planens genomförande.

Planalternativet
Åmåls kommun beslutade tidigt att LIS-utpekanden i 
anslutning till Åmål stad bäst hanteras i samband med 
det pågående arbetet med att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för staden. Detta med hänsyn till 
detaljeringsgrad och utredningsnivå kopplat till det arbetet 
och den samlade bilden kring stadens utvecklingsinriktning 
och framtida markanvändning. Utpekade LIS-områden 
kring Åmåls stad omfattas därmed inte av ändringen. 
Med anledning av ordningsföljden i dessa planer 
kommer bedömning av den kumulativa effekten av LIS-
utpekanden längs Vänern bäst hanteras i den strategiska 
miljöbedömningen i samband med den fördjupade 
översiktsplanen.

I planalternativet har (utöver ovan) tidigare LIS-områden 
setts över och till viss del reviderats. Detta i syfte att få 
en tydligare avgränsning och redovisning av områdena 
i förhållande till gällande strandskyddslagstiftning. 
Begreppet ”utredningsområde” föreslås tas bort samt 
föreslås de i gällande LIS-plan specifika utpekanden av 
markanvändning ersättas ett generellt utpekande av LIS 
för bostads- och/eller näringsändamål. Utöver detta läggs 
10 nya LIS-områden till. Fem tidigare utpekade områden 
har också plockats bort i planalternativet. Detta med 
anledning av att inget intresseanspråk har uttryckts, det 
finns kvarstående synpunkter samt har inte kommunen 
bedömt dessa utgöra något strategiskt utvecklingsområde. 
I ett fall har fastighetsägare uttryckt intresse för att ta bort 
området (ersätts med annan lokalisering). Planalternativet 
väger samman å ena sidan landsbygdsutveckling och å andra 
sidan strandskyddets syften, det  vill säga livsbetingelserna 
för växt- och djurlivet samt  förutsättningarna för det 
rörliga friluftslivet. 

Alternativ till förslaget
Generellt har alternativavgränsningen gjorts utifrån 
den metod som använts vid arbetet med den nya 
LIS-planen, vilket inneburit att LIS-områden pekats 
ut utifrån intresseanspråk samt kompletterats med 
strategiska utvecklingsplatser i kommunen såsom i 
tätorter. Som alternativ lokaliseringsstudie används i 
denna MKB beskrivningar av andra alternativ till LIS-
områdeslokaliseringar och avgränsningar. Alternativen 
som har valts bort under processen. Alternativet till 
förslaget avser att redovisa ställningstaganden och 
resonemang under hand som arbetet fortskridit. 

Kommunen har haft som ingång att möjliggöra för 
de initiativ som uttryckts i så stor utsträckning som 
möjligt, för att på så vis öka sannolikheten för faktiska 
genomföranden som kan upprätthålla service och stimulera 
en landsbygdsutveckling i kommunen. Detta grundar sig 
till stor del i det faktiska utfallet av gällande LIS-plan. 

BAKGRUND
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GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Planen och MKB:n avgränsas geografiskt av Åmåls kom- 
mun. Konsekvenserna av planen kan dock ha en vidare  
avgränsning, varför planen och MKB:n i dessa fall även  
bör ta hänsyn till detta. I urvalsprocessen har begreppet  
landsbygd definierats som hela Åmåls kommun.  

SAKAVGRÄNSNING
Vid upprättande av en MKB för en plan ska inledningsvis 
en analys av de miljöaspekter i planförslaget som 
kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan 
göras och innehållet i MKB:n avgränsas därefter. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bör begränsas till 
de miljökonsekvenser som verkligen kan antas ge en 
betydande miljöpåverkan. Detta skapar utrymme för 
nödvändig fördjupning av de väsentliga aspekterna. 
Samtidigt ska MKB omfattning och detaljeringsgrad vara 
rimlig med hänsyn till bedömningsmetoder och aktuell 
kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad, var i 
beslutsprocessen som planen befinner sig samt att vissa 
frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av 
andra planer eller i tillståndsprövningen av verksamheter 
eller åtgärder och allmänhetens intresse.

I områdesbeskrivningarna som ingår i LIS-planen 
redogörs för analys av eventuella intressekonflikter på 
lokal nivå, mellan utpekandet av LIS-områden och övriga  
allmänna intressen. Utifrån dessa sammanställningar, samt 
resonemanget ovan, har följande miljöaspekter bedömts  
relevanta att redogöra för vidare i denna MKB: 

• naturvärden  
• miljökvalitetsnormer vatten 
• friluftsliv och rekreation  
• kulturmiljö och landskapsbild 
• hälsa och säkerhet 
• ordbruksmark

Under dessa rubriker redovisas förväntade konsekvenser  
av planförslaget och nollalternativet. Utgångspunkten i  
konsekvensbedömningen är utpekade riksintressen och  
de nationella miljömålen. Här redogörs för de direkta 
eller indirekta miljöeffekter (såväl negativa som positiva, 
tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte) som 
kan uppstå på kort, medellång och lång sikt. Aktuella 
miljöförhållanden och befintliga miljöproblem beskrivs i 
plandokumentet för respektive LIS-område. 

METOD OCH URVAL
En betydande del av arbetet med att begränsa och analysera 
LIS-utpekandets miljöpåverkan återfinns i den metod som 
har använts för att ta fram områdena. Vid en revidering 
av en tidigare plan som denna LIS-plan innebär kan den 
viktigaste delen av begränsningen av miljöpåverkan ses 
vid utvärdering av den gällande planen. Från början av 
2014 (när gällande plan antogs) till 2019 hade endast ett 
strandskyddsdispensärende sökts med stöd av LIS-planen. 
Utfallet av gällande LIS-plan är därmed att betrakta som 
mycket litet (ett ärende på ca fem år). 

LIS som verktyg är viktigt för landsbygdskommuner 
genom dess möjlighet att skapa attraktiva närings- och 
boendemiljöer. I en kommun som Åmål är den ekonomiska 
aspekten kopplat till fastighetsvärde varierande utifrån 
belägenhet. Sjönära boende är en av de faktorer som väger 
tungt på fastighetsmarknaden och där man ser ett fortsatt 
värde efter färdigställande av nyproduktion och därmed 
ger ett incitament för långivare. Attraktiviteten i strandnära 
läge är därmed att betrakta som särskilt viktigt för en 
landsbygdskommun. 

För att få bättre genomslag har utgångspunkten i arbetet 
med den nya LIS-planen varit att i huvudsak peka ut 
förslag till LIS-områden där det finns intresseanspråk 
hos fastighetsägare och andra intressenter. Utöver det har 
även kommunen pekat ut strategiska platser, (däribland 
har det gjorts en översyn av sitt eget markinnehav inom 
strandskyddat område) där det bedöms särskilt viktigt 
för bygdernas lokala utveckling. De områden som har 
reviderats i den nya LIS-planen har justerats i avgränsning 
för ökad tydlighet samt har syftet med utpekandet 
förenklats.

I den reviderade LIS-planen föreslås vidare prövning i 
så stor utsträckning som möjligt ske genom bygglov/
förhandsbesked och strandskyddsdispens för att 
stimulera till genomförande. Lämplighetsprövning och 
lokaliseringsprövning i samband med bygglov ska uppfylla 
motsvarande krav som gäller för detaljplan avseende att 
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Kommunen anser att om planerad bebyggelse 
är av sådan art att det kräver detaljplan kommer kravet om 
sådan att inträda.

Nedan analyseras planalternativet, den alternativa redovis-
ningen och nollalternativet utifrån den sakavgränsning som 
gjorts för denna miljökonsekvensbeskrivning. Under varje 
rubrik redogörs också för inverkan på berörda riksintressen 
samt de nationella miljömålen som finns kopplat till frågan.
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10. Vänern-Hytteviken (bef.). LIS-området är utpekat i 
gällande LIS-plan dock har området justerats i lokalisering. 
Med hänsyn till synpunkter inkomna i samband med 
tidigare planprocess (2013) har området justerats norrut, 
närmare befintlig väg och bebyggelse. På så vis undviks 
även den koncentration av fornlämningar som finns 
söderut samt tången och det våtmarksinventerade 
området/sumpskogen.

Den verksamhet som avses etableras på platsen har 
koppling till båtliv, vilket gör att området bedöms behöva 
ligga vid vattnet.

33. Ånimmen-Henriksholm. LIS-området utgör en ö i 
Ånimmen där viss bebyggelse och verksamhet bedrivs. Ön 
omfattas bl.a. av biotopskydd för äldre naturskogsartade 
skogar med utpekad nyckelbiotop (barrskog) på samma 
yta. Lövskogsinventering med värde i triviallövskog 
med ädellövinslag pekas ut på del av den östra sidan. 
Utpekade naturvärden finns på ön kopplat till den lövrika 
barrnaturskogen (vid Kristallviken och västra sidan norr 
om herrgården-utom LIS utpekande) med naturvårdsavtal. 
Lövskogsinventering omfattas delvis av det östra området. 
Ön pekas även ut i kommunens naturvårdsprogram 
(2018). Där utpekande gjorts för högt naturvärde (klass 
2) har marken undantagits LIS-utpekande. På den östra 
sidan omfattar LIS-utpekande område som pekas ut för 
påtagligt naturvärde (klass 3). 

Generellt har områden med stora naturvärden undantagits 
från LIS-utpekande, men i några fall har områden 
som innehåller eller gränsar till utpekade naturvärden 
inkluderats i planen. Utöver ett antal områden som ligger i 
anslutning till riksintressområden för naturvård (redovisas 
under nästa rubrik) finns flertalet områden som omfattas 
av lövskogsinventering. Dessa utgörs av 11. Lilla Bräcke 
(ädellövblandskog, triviallövblandskog), 29. Vassbotten 
(triviallövskog med ädellövinslag, flertalet grova ekar samt 
lindar), 32. Ånimskog Näs där delområde A och B delvis 
är belägna inom område för lövskogsinventering (stor del 
av den inventerade skogsmarken är sedan lång tid tillbaka 
nedtagen för jordbruksändamål) samt 34. Kingebol 
(triviallövskog med äldellövinslag). Utöver ovan har även 
område i anslutning till våtmarksinventerat område pekats 
ut i 23. Bjäkebol.

För alla områden ovan kan naturvärdesinventeringar 
komma att krävas i samband med fortsatt prövning genom 
förhandsbesked/bygglov och strandskyddsdispens för att 
identifiera värdena i inventerade områden och om hänsyn 
behöver tas i det fortsatta arbetet. Av de i planförslaget 
utpekade LIS-områdena bör följande områden hanteras 
genom särskild bedömning med hänsyn till påverkan på 
naturvärde.

KONSEKVENSBEDÖMNING
NATURVÄRDEN
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Lokalisering av LIS-området har gjorts med anpassning 
till Kristallviken och allmänhetens användning av platsen 
som badvik. I den sydvästra delen har även biotopskydd 
styrt lokaliseringen. Anpassningen och LIS-utpekandet 
bedöms knyta an till befintlig bebyggelse i herrgården och 
har samtidigt bedömts kunna skapa goda möjligheter till 
placering av ca 8 glashus på respektive sidor om ön och 
samtidigt hålla ett respektavstånd mellan byggnaderna och 
säkra en allemansrättslig tillgänglighet längs stranden. 

Sammantaget bedöms hänsyn ha tagit till utpekade 
naturvärden. Naturvärdesinventering kan krävas i samband 
med fortsatt prövning framförallt på den östra sidan 
genom förhandsbesked/bygglov och strandskyddsdispens 
för att identifiera värdena i inventerade områden och om 
hänsyn behöver tas i det fortsatta arbetet. 

Alternativ till förslaget
I stort sett hela Henriksholm omfattas av strandskydd utom 
en mindre yta centralt på ön som utgör jordbruksmark. 
Denna har inte bedömts rimlig som alternativ. På ön 
Henriksholm har det bedrivits verksamhet genom 
mindre uthyrningsstugor längs den södra halvan av öns 
strandområde. Att föreslå LIS-utpekande för verksamheten 
i den norra delen där området är mer otillgängligt bedöms 
främmande för verksamheten. Längs den nordvästra sidan 
av ön förekommer även biotopskydd. På den nordöstra 
sidan är terrängen svårare och med hänsyn till väderstreck 
mindre attraktivt ur vistelse- och boendesynpunkt, men 
har inga utpekade naturvärden. 

Alternativet att låta LIS-området omfatta hela den södra 
halvan för att möjliggöra för en fortsättning av verksamheten 
såsom idag skulle medföra att LIS-utpekandet hamnar i 
konflikt med det utpekade biotopskyddet längs sydvästra 
sidan. Kristallviken har under en längre tid använts som 
badvik och allmänhetens tillgång till platsen med de natur- 
och rekreationsvärden som finns skulle riskera att påverkas 
genom en större upplevelse av privatisering framförallt 
på medellång- lång sikt. Utifrån denna aspekt bedöms 
detta alternativ till lokalisering kunna ge större risk för 
miljöpåverkan. Samtidigt skulle en utifrån verksamheten 
sämre lokalisering längs den nordöstra sidan av ön innebära 
en mindre miljöpåverkan utifrån naturvärdeshänsyn.

Nollalternativ
I nollalternativet pekas inte Henriksholm ut som LIS-
område och ingen exploatering kan komma till följd av 
det skälet och heller ingen påverkan på naturvärden. 
För område 10. Hytteviken är LIS-område utpekat 
längre söderut, vid tången, inom område som pekas ut i 
kommunens naturvårdsprogram som påtagligt naturvärde 
(klass 3) för våtmark. Båt och bryggplats föreslås i 
anslutning till våtmarken i den inre viken. Utifrån denna 
aspekt ger nollalternativet större risk för miljöpåverkan än 
planalternativet utifrån ett naturvärdesperspektiv. 

Riksintresse naturvård
Två områden av riksintresse för naturvård berörs av 
LIS-utpekanden, dels skärgårdsområdet kring Tösse dels 
området kring Högheden Baljåsen.

Tösse med Tösse skärgård
Riksintresse 3 kap. 6§ för naturvård för Tösse med 
Tösse skärgård beskrivs i korthet: ”Hällarna längs stranden 
och på öarna mellan Tösse och Östra Bodane uppvisar mycket 
välbevarade strukturer i vulkaniter och sedimentära bergarter 
tillhörande Åmålsgruppen. Området utgör en av landets största 
sötvattenarkipelager, relativt opåverkad av större exploateringsföretag 
och bebyggelse, och hyser en för Vänern representativ sjöfågelfauna.”

LIS-områden som berörs av riksintresset är 8. Tydje 
Nygård och 9. Rolfskärr som båda är utpekade områden i 
gällande LIS-plan. 

8. Vänern- Tydje Nygård (bef.). Ändringar som gjorts 
i samband med revideringen är att vattenområde och 
strandlinje undantas med hänsyn till landskapsbilden, vilket 
bedöms ge en minskad påverkan mot skärgårdsmiljön och 
samtidigt bevarande av de strandnära värdena i hällmarken. 
Visst ingrepp i orördheten i området sker dock bedöms 
området strax västerut vara ianspråktaget för bebyggelse 
och väg finns till området. Den nya bebyggelsen bedöms 
kunna anpassas och ges en försiktig placering och 
gestaltning som smälter väl in i området.

9. Vänern-Rolfskärr (bef.). I LIS-området föreslås 
utpekande av ett område A och ett område B.

A- Vattenområde föreslås i en samlad punkt för gemensam 
båtbrygga, i övrigt har strandlinje undantagits med hänsyn 
till landskapsbilden, minskad påverkan mot skärgårdsmiljön 
och bevarande av strandnära värden-hällmark.

B- Vattenområde och strandlinje undantas med hänsyn till 
landskapsbilden, minskad påverkan mot skärgårdsmiljön 
och bevarande av strandnära värden-hällmark. Området 
är sedan tidigare ianspråktaget för campingverksamhet 
genom stugby på norra delen av tången. Ytterligare 
komplettering i den södra delen bedöms medföra ett visst 
ingrepp i orördheten i den södra delen men anpassning 
av ny bebyggelse bedöms kunna ske genom omsorgsfull 
placering och gestaltning, vilket bevakas i den efterföljande 
bygglovsprövningen.

LIS-områdenas utformning stämmer väl med den 
inriktning som ges i riksintressets värdebeskrivning 
och områdena bedöms mot bakgrund av detta i stort 
inte ge någon negativ påverkan på riksintresset. Inom 
riksintresseområdet bör en naturvärdesinventering 
genomföras som underlag för fortsatt prövning. 
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Högheden Baljåsen
Riksintresse för naturvård 3 kap.6§ - Högheden 
Baljåsen beskrivs i korthet: ”Området utgör ett representativt 
odlingslandskap med lång kontinuitet, värdena har koppling till 
naturbetesmark, ängsmark och liknande.”

LIS-områden som berörs av riksintresset är 18. Björkhem  
och 19. Edsleskog norr som båda är utpekade områden i 
gällande LIS-plan. 

18. Björkhem har dock justerats i omfattning och mer yta 
har lagts till norr om väg 164 samt på den södra sidan som 
förlängning av befintlig struktur. I denna del av Edsleskog 
finns verksamhet idag och det nya LIS-området har 
anpassats efter tidigare utvecklingsarbete i lokalt förankrat 
Leaderprojekt. Kommunen bedömer att LIS-utpekande är 
strategiskt viktig för Edsleskogs bygdeutveckling. Marken 
inom utpekat LIS-område utgörs av skogsmark, tomtmark 
och ianspråktagen mark i anslutning till sammanhållen 
bebyggelse.  Riksintressevärdena bedöms därmed inte 
påverkas.

19. Edslan- Edsleskog norr (bef.). Marken utgörs av 
skogsmark. Riksintressevärdena bedöms därmed inte 
påverkas.

LIS-områdenas utformning stämmer väl med den 
inriktning som ges i riksintressets värdebeskrivning och 
områdena bedöms mot bakgrund av detta inte ge någon 
negativ påverkan på riksintresset.

Alternativ till förslaget
LIS-området har anpassats efter befintlig verksamhet i 
området och tidigare utvecklingsarbete i Leaderprojekt. 
Lokaliseringsalternativ utgörs av att avgränsa området 
österut, dock skulle det ta i anspråk  grönytor i anslutning 
till den befintliga sammanhållna bostadsbebyggelsen. 
Här är dock marken detaljplanelagd och strandskyddet är 
upphävt. Österut finns reningsverk och genom alternativ 
avgränsning mot öster minskar distans mellan LIS-
område och anläggningen. Då området i stor utsträckning 
är ianspråktaget för sammanhållen bebyggelse och utgör 
skogsmark bedöms inte riksintresets värden påverkas.

Nollalternativ
Alla områden ovan som berörs av riksintresse för naturvård 
ingår även i nollalternativet. För område 8.Tydje-Nygård 
finns i nollalternativet även bryggområde utpekat som i 
planalternativet har undantagits med anledning av den i 
området obrutna kustlinjen, varvid alternativet bedöms 
innebära en större miljöpåverkan utifrån hänsyn till 
riksintresset.  För område 18. Björkhem pekas LIS-område 
endast ut på den södra sidan av väg 164. Här bedöms 
nollalternativet innebära en mindre miljöpåverkan utifrån 
omfattning av LIS-utpekandet.

Miljömål: Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på  ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer.  Arternas livsmiljöer 
och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation.  Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

Planalternativet innebär att naturområden tas i anspråk för 
bebyggelse. Detta är oundvikligt för att LIS-planens syften 
kring landsbygdsutveckling ska kunna uppnås.

Utfallet av gällande LIS-plan har endast resulterat i ett 
genomförande av LIS-område (pågående 2019) och 
tillgången till oexploaterad strand har därmed inte 
påverkats i någon nämndvärd utsträckning (med hävd av 
skälet för landsbygdsutveckling i strandnära läge )sedan 
gällande LIS-plan togs fram. Kommunen hoppas på ett 
större genomförande av den reviderade planen, dock bör 
en  rimlighetsbedömning av troligt utfall av en ny LIS-plan 
vägas in i bedömning  av de konsekvenser på djur- och 
växtlivet som planförslaget kan resultera i.

Revideringen av LIS-planen omfattar inte de områden som 
i gällande LIS-plan föreslås kring Åmål stad. I revideringen 
har några LIS-utpekanden från gällande plan tagits bort, 
men framförallt har ytterligare områden adderats och några 
av dem är som tidigare beskrivits belägna där förekomst 
av värdefulla naturmiljöer finns i området eller i direkt 
anslutning. I dessa fall föreslås naturvärdesinventering 
genomföras i den fortsatta prövningen för att erforderlig 
hänsyn till naturvärden och exploateringens påverkan på 
växt- och djurlivet ska kunna tas. Anpassning till förekomst 
av naturvärden har gjorts i så stor utsträckning som 
bedömts möjligt för att undvika intrång utan att förlora 
värdet i LIS-utpekandet. Sammantaget bedöms den totala 
påverkan på djur och växtlivet som kan uppstå till följd 
av den nya LIS-planen vara acceptabelt med hänsyn till 
miljömålet.

Alternativ till förslaget
Studerade alternativ till förslaget (se ovan) bedöms kunna 
ha en större såväl som mindre påverkan på naturvärden.

Nollalternativ
Nollalternativet innehåller 28 LIS-områden vilket är 
att betrakta som av samma omfattning som det nya 
planförslaget (29 områden) vad gäller strandområden som 
föreslås tas i anspråk. Dock innefattar gällande LIS-plan 
även utredningsområden, inom vilka det är oklart vilken 
utveckling som åsyftas. I miljökonsekvensbeskrivningen 
för den tidigare LIS-planen/ÖP skrivs att översiktsplanens 
förslag medför att livsmiljöer för djur- och växter tas i 
anspråk och företrädesvis i strandnära lägen där särskilda 
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betingelser råder och som generellt sett medför att 
stränderna har höga värden för djur- och växtliv. Samtidigt 
har överväganden gjorts för att undvika intrång i miljöer av 
särskild betydelse för djur- och växtlivet. I vissa fall medför 
förslagen ett tillgängliggörande av natur- och kulturmiljöer 
vilket bidrar till miljömålets skrivning om människans 
tillgång till dessa miljöer.

Miljömål: Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i  
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras  för 
framtiden.” 

Vänern med sin sötvattenskärgård hyser bl.a. häckande 
våtmarksfåglar. Vänern är våtmarksinventerat.

I anslutning till ett LIS-område vid Vänern (23. Bjäkebol) 
finns inventerade våtmarker som utgör en del av den 
sjömad som ligger inne i viken. Våtmarken har klass 3 
enligt våtmarksinventeringen på grund av vissa ingrepp 
såsom muddring, bryggor och vägdragning. LIS-området 
föreslås för upp till 20 uthyrningsstugor med brygga och 
avgränsningen har anpassats till de områden som pekas 
ut i våtmarksinventeringen. Planerad utveckling bedöms 
därmed kunna ske med bevarande av våtmarken och 
därmed undviks negativ påverkan på miljömålet.

Alternativ till förslaget
Lokalisering av LIS-området i Bjäkebol har gjorts med 
anpassning till jordbruksmark mot väster samt väg i sydost. 
Norrut och en bit söderut återfinns stigar och strövområde 
med våtmark längs stranden. Något längre söderut 
skulle LIS-området kunna pekas ut för att inte inkräkta 
på jordbruksmark och strövområden, dock kommer 
exploateringen närmare det södra våtmarksområdet, 
varvid inte det alternativet bedöms tillföra mer positiva 
miljöeffekter än planförslaget.

Nollalternativ
I gällande LIS-plan är 10. Hytteviken utpekat i anslutning 
till sumpskog och inventerad våtmark (klass 3) och dess 
tillhörande utredningsområde omfattar dessa naturmiljöer, 
samma förutsättningar råder för 9. Rolfskärr. Båda 
områden är belägna längs Vänern.

I gällande LIS-plan anges för Hytteviken att det föreslagna 
LIS-området omfattar ett större naturmiljöområde som 
tidigare inte varit ianspråktaget. Området omfattar flera 
känsliga naturmiljötyper bland annat två våtmarker och 
en skyddad vik av Vänern. Fågelskär med drillsnäppa och 
fisktärna ligger i närområdet. Den samlade bedömningen 
är att det är ett biologiskt 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 indirekt påverkan genom störning. För Rolfskärr anges 
att en utveckling av området enligt förslaget inte påverka 
r förutsättningarna för djur- och växtlivet vid Vänern. En 
utbyggnad bör dock föregås av en naturvärdesbedömning.

Miljömål: Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion  ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” 

I planalternativet föreslås framför allt skogsmark tas i 
anspråk för nybyggnation. Den skogsareal som kommer 
påverkas av LIS-områden är dock en marginell del av 
kommunens totala skogsarea. Genom att peka ut LIS-
områden för näringsändamål kopplat till turism och 
friluftsliv skapas förutsättningar för fler att ta del av 
de ekosystemtjänster som skogarna erbjuder och de 
välgörande effekter för miljö och hälsa som erbjuds. 

Alternativ till förslaget
Studerade alternativ bedöms inte ha någon annan påverkan 
på miljömålet.

Nollalternativ
Gällande LIS-plan bedöms ta ungefär lika mycket 
skogsmark i anspråk då ungefär samma antal LIS-områden 
föreslås i den gällande planen. I tillhörande MKB beskrivs 
att LIS-områden för verksamheter inom turism och 
friluftsliv bidrar till att tillgängliggöra skogarna och bidra 
till att sociala värden värnas.
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En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en 
så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. 
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, 
vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Syftet med 
normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. Huvudregeln 
är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom 
vattenförvaltning kallas god status.

Vid bedömning av LIS-planens påverkan på MKN för 
vatten har beskrivningen av sjöarnas nuläge och kända 
påverkansfaktorer 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 rapporterad status för förvaltningscykel 3 trots 
att den inte är beslutat ännu.

Nedan redovisas de sjöar som omfattas av LIS-planen 
samt dess status i förhållande till MKN för vatten. Ingen 
vattenförekomst som omfattas av planförslaget uppnår 
dålig ekologisk status.

Påverkansfaktorer för sjöarna med måttlig status är i stort 
fysisk påverkan såsom reglerade flöden som ger avsaknad 
av naturliga vattenståndsvariationer, samt påverkan på 
naturliga rörelser i vattnen (avskurna eller påverkade 
vandringsvägar) av fiskar och andra vattenlevande 
djur. Vänern-Dalbosjön har även problem med särskilt 
förorenande ämnen såsom dioxiner och dioxinlika 
föreningar i sediment och fiberbankar. Vattenförekomsten 

kan ha betydande påverkan från dagvatten kopplat till 
transporter och infrastruktur.Även Ärr omfattas av 
vandringshinder och fibersediment i vattenförekomsten har 
påvisat särskilt förorenade ämnen. (Koppar har analyserats, 
dioxiner och dioxinlika föreningar har analyserats i fiskar.) 
Ånimmens ekologiska status påverkas av problem med 
övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen. Källor 
bedöms vara reningsverk, jordbruk samt enskilda avlopp 
avseende totalfosfor. 

Inom kommunen finns följande skyddade områden enligt 
vattenförvaltningsförordningen:

• Knarrbysjön-dricksvatten. Måttlig ekologisk status 
samt uppnår ej god kemisk status.

• Vänern- (ej Norra viken) dricksvatten. Måttlig 
ekologisk status samt uppnår ej god kemisk status.

• Grundvattenförekomst- dricksvatten, grundvatten-
Tösse. Området sträcker sig ner i vattnet vid 
Tössebäcken. God kvantitativ status.

• Grundvattenförekomst- dricksvatten, grundvatten-
Edsleskog. Området sträcker sig i höjd med 
skola och norrut, öster om LIS-områden. God 
kvantitativ status.

• Grundvattenförekomst- dricksvatten. Grundvatten 
vid Ånimskog- område sträcker sig över sydöstra 
viken i Furusjön. God kvantitativ status.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för berörda sjöar
Vattenförekomst 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

Tabellen ovan redogör för status för miljökvalitetesnorm för vattenkvalitet

MILJÖKVALITETSNORM VATTEN
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Avloppsfrågan kommer i närhet av ovan listade områden att 
bevakas särskilt och påverkan på grundvattenförekomsten 
bedöms försumbar. 

Sammantaget bedöms den största risken för försämrande 
faktorer för vattenförekomsternas ekologiska status utifrån 
ett plangenomförande vara bristfälliga VA-lösningar.  

Det pågår ett VA-Planarbete där områden med kommunalt 
ansvar för VA-utbyggnad kommer att pekas ut, inkl. LIS-
områden. 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 bilaga 3 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 allmänna VA-anläggningar etc. Då arbetet inte är 
färdigställt kommer inte resultatet av dessa bedömningar 
kunna redovisas i LIS-Planen. Tills dess VA-Plan arbetet 
är färdigställt 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 
aktuellt med ett kommunalt ansvar för VA-anslutning.  

Inför förslag till ny LIS-plan har en kvalitativ uppskattning 
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

Resultatet redogör för rekommenderad hantering 
avseende omhändertagande av vatten- och spillvatten 
under respektive LIS-områdes beskrivning. I flera av 
de utpekade LIS-områdena medges upp till ett tio-eller 
tjugotal nya bostäder. Skulle dessa områden genomföras 
i någon större utsträckning eller i sin helhet kommer de 
att omfattas av detaljplanekravet då dessa byggs ut i ett 
sammanhang varpå frågan om VA-lösning kommer att 
hanteras mer ingående i samband med planläggning. I 
samband med detta kommer även ett eventuellt krav på 
kommunalt ansvar för att ordna med VA försörjning 
hanteras. I de fall det sker en mer organisk utbyggnad 
över tid av ett LIS-område är det svårare att identifiera 
när behovet av gemensam försörjning inträder eller när 
ett område (utifrån exploatering) kan vara av sådan art att 
lagen om allmänna vattentjänster 6 § kan ge kommunal 
skyldighet att ordna vattentjänster. Utifrån ovan bedöms 
LIS-områden som pekas ut i känsliga områden komma att 
omfattas av särskilda krav på VA-försörjningen.

I Ånimmen pekas två LIS-områden ut; 33.Henriksholm för 
näringsverksamhet upp till åtta mindre uthyrningsstugor 
och 34.Kingebol för upp till fem bostäder. LIS-utpekandena 
bedöms vid ett maximalt genomförande innebära 
en begränsad utbyggnad längs sjön.  Avloppsfrågan 
kommer utifrån Ånimmens övergödningsproblematik 
att bevakas särskilt inom området och påverkan på 
grundvattenförekomsten bedöms komma att bli försumbar.

För LIS-utpekanden för näringsändamål såsom camping-
verksamheter föreslås generellt gemensam VA-lösning.

För flertalet områden föreslås anslutning till det kommunala 
VA-nätet:

6. Vänern- Frillsäter föreslås upp till 12 stycken bostäder i 
anslutning till sammanhållen bebyggelse. Kommunalt VA 
är på väg att byggas ut intill LIS-området (i Tössebäcken) 
och en exploatering inom LIS-området bör kunna ansluta 
till det kommunala nätet. LIS-området är även beläget i 
närhet till dricksvattenförekomst för Tösse. VA-enhetens 
bedömning är att detta område ej kommer att påverka 
dricksvattenförekomsten i Tösse då den ligger nedströms 
denna. 

15. Ärr-Hensbyn Fröskog. På grund av områdets närhet till 
befintlig samlad bebyggelse och utbyggd VA-anläggning 
i Fröskog samhälle bedömer VA-enheten att området 
sannolikt kommer att inkluderas i VA-verksamhetsområde 
för Fröskog. 

16. Knarrbysjön-Fengersfors. På grund av områdets närhet 
till befintlig samlad bebyggelse och utbyggd VA-anläggning 
i Fengersfors samhälle bedömer VA-enheten att området 
sannolikt kommer att inkluderas i VA-verksamhetsområde 
för Fengersfors. 

18. Edslan-Björkhem. LIS-området, utom område 
föreslaget för naturcamping, bedöms ligga i sådan närhet 
till befintlig samlad bebyggelse och utbyggd VA-anläggning 
i Edsleskog samhälle att dessa sannolikt kommer att 
inkluderas i VA-verksamhetsområde för Edsleskog. 
Området föreslaget för naturcamping (område söder 
om väg 164) bedöms dock ha för begränsad digniteten 
avseende planerad bebyggelse samt vara placerat på ett för 
stort avstånd från kringliggande samlad bebyggelse samt 
befintlig VA-anläggning. 

19. Edslan-Edsleskog. På grund av områdets närhet till 
befintlig samlad bebyggelse och utbyggd VA-anläggning 
i Edsleskog samhälle bedömer VA-enheten att området 
sannolikt kommer att inkluderas i VA-verksamhetsområde 
för Edsleskog. 

23. Vänern-Bjäkebol 1:16. VA-enhetens bedömning är 
att utifrån antagen metod i VA-plan processen kommer 
området på grund av digniteten av planerad bebyggelse i 
kombination med närliggande befintlig samlad bebyggelse 
sannolikt att medföra ett kommunalt ansvar för VA-
anslutning till verksamhetsområde för spillvatten i Åmål 
tätort.  Området ligger dessutom inom primär skyddszon 
för Åmåls VSO. 
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25. Vänern-Bjäkebol. VA-enhetens bedömning är att 
utifrån antagen metod i VA-plan processen kommer 
området på grund av digniteten av planerad bebyggelse i 
kombination med närliggande befintlig samlad bebyggelse 
sannolikt att medföra ett kommunalt ansvar för VA-
anslutning till verksamhetsområde för spillvatten i Åmål 
tätort.  Området ligger dessutom inom primär skyddszon 
för Åmåls VSO.

Utöver ovan föreslås enskilda VA-lösningar eller 
gemensam VA-lösning utifrån exploateringsgrad. Detta 
då omfattningen på den faktiska exploateringen bedöms 
spela in för den slutliga lösningen. För 31. Låbysjön-Låbyn 
östra föreslås inget avlopp, endast vatten.

Sammantaget bedöms planförslaget kunna genomföras 
utan att MKN för vatten riskerar att påverkas negativt.

Alternativ till förslaget
Alternativ till förslaget bedöms inte ha en annan påverkan 
på miljökvalitetsnormer för vatten.

Nollalternativ
Nollalternativet skiljer endast i ett till antalet av totalt 
utpekade LIS-områden i jämförelse med planalternativet. 
Planalternativet omfattar utöver LIS-utpekanden även 
utredningsområden, där det är oklart hur en exploatering 
är tänkt och därmed hur det kan komma att påverka MKN 
för vatten. Konsekvenserna av nollalternativet bedöms 
innebära att förslaget kan genomföras utan att MKN 
för vatten riskerar att påverkas negativt med osäkerhet i 
utredningsområdena.

Miljömål: Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras  
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.”  

Planalternativet pekar ut ett antal LIS-områden i närhet 
till dricksvattenförekomst. Sjön Ånimmen omfattas av en 
övergödningsproblematik och här pekas två LIS-områden 
ut. Inom dessa områden bör särskild aktsamhet råda vid 
nybyggnation vad gäller VA-frågor och dagvattenhantering. 

Vänern är ett av de vattendrag i Sverige som pekas ut 
som särskilt viktiga att bevara och restriktivitet ska råda 
vid exploatering intill sjön. LIS-planen pekar endast 
ut ett begränsat antal LIS-områden längs Vänern.   
Konsekvenserna av planförslaget bedöms inte medföra att 
miljömålet påverkas i någon påtaglig utsträckning.

Alternativ till förslaget
Alternativ till förslaget bedöms inte ha en annan påverkan 
på miljömålet.

Nollalternativ
Nollalternativet skiljer endast i ett till antalet av totalt 
utpekade LIS-områden i jämförelse med planalternativet. 
Planalternativet omfattar utöver LIS-utpekanden även 
utredningsområden, där det är oklart hur en exploatering 
är tänkt och därmed hur det kan komma att påverka MKN 
för vatten. Konsekvenserna av planförslaget bedöms 
inte medföra att miljömålet påverkas i någon påtaglig 
utsträckning med osäkerhet i utredningsområdena.
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Riksintresse rörligt friluftsliv  
och friluftsliv
Hela Vänern med stränder och öar är ett av de geografiskt 
bestämda områden som särskilt pekas ut som område av 
riksintresse för det rörliga friluftslivet i miljöbalkens 4 kap 
2 §. Likaså området Dalsland-Nordmarken från Mellerud 
och sjön Ånimmen vid Vänern till sjösystemet från Dals-
Ed i söder till Årjäng och Östervallskog i norr. 

Vänern (norra Dalsland) är även riksintresse för 
friluftsliv enligt 3 kap. i miljöbalken. Huvudkriterier i 
värdebeskrivningen till riksintresset lyder: ”Områden med 
särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur-och/
eller kulturmiljöer. Områden med särskilt goda förutsättningar för 
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. Områden med 
särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter 
och därmed berikande upplevelser.”

Riksintresse enligt 3 kap. finns även utpekat för Dalslands 
sjö- och kanalsystem. ”Detta utgör områden med särskilt 
goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller 
kulturmiljöer. Områden med särskilt goda förutsättningar för 
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. Områden med 
särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter 
och därmed berikande upplevelser.”

Riksintressena rör framför allt vattenanknutna aktiviteter 
som fiske och båtliv, men även möjligheten att röra sig 
invid stränderna i obruten natur.      

Planalternativet innehåller flera områden som ligger inom 
riksintresseområde. Områdena har försökt utformas för att 
ge så lite negativ påverkan som möjligt på de friluftsvärden 
som finns intill sjön. Där flera LIS-områden förekommer 
i samma avsnitt av en vattenförekomst kan eventuellt en 
oaktsam siktröjning och utformning av ny bebyggelse 
påverka upplevelsen av strandlinjen något. Detta skulle 
främst innefatta området kring Vänern- Bjäkebol. Här är 
dock området redan idag exploaterat för bebyggelse längs 
strandlinjen varvid karaktären på strandlinjen inte bedöms 
förändras påtagligt men området kommer att bli mer 
utsträckt. 

Övergripande bedöms LIS-områdena i planalternativet 
bidra till att stärka de upplevda värdena som åsyftas i 
riksintresseutpekandet. Genom att bidra till att skapa 
tillfällen för fler att besöka och uppleva sjön, utan att göra 
för stora ingrepp i de naturvärden som finns kan planen 
tillgängliggöra sjöerna på platser som idag få människor 
besöker och på så vis skapa ökade sociala värden.

Fri passage närmast vattnet är av betydelse för det 
rörliga  friluftslivet. Detta säkerställs vid dispensprövning 
och förrättning. Generellt föreslås LIS-område ner till 
strandlinjen, för att inte i detta översiktliga skede definiera 
den fria passagen genom avgränsning av LIS-området.  

FRILUFTSLIV OCH REKREATION
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I något fall har LIS-området placerats en bit in på land så att 
strandzonen inte ingår i utpekandet. Detta har motiverats 
av otillgänglig strandzon eller hänsyn till definierade 
värden såsom naturvärdet i Tösse skärgårds hällmark.

Genom de vattenområden som finns med i LIS-planen 
kan även det vattenburna friluftslivet stärkas ytterligare 
genom fler båtplatser. Sammantaget bedöms övervägande 
positiva effekter kunna skapas av ett genomförande av 
planförslaget.

Alterntiv till förslaget
Alternativet att i större utsträckning avgränsa LIS-områden 
genom indrag från strandlinjen skulle redan vid ett LIS-
utpekande ge ett säkerställande av fri passage och en tydlig 
distans till vattenområdet med tillgänglighet för friluftsliv 
och rekreation längs strandlinjen.

Nollalternativ
Nollalternativet skiljer endast i ett till antalet av totalt 
utpekade LIS-områden i jämförelse med planalternativet. 
Planalternativet omfattar utöver LIS-utpekanden även 
utredningsområden. Det är oklart hur en exploatering är 
tänkt inom dessa områden. Risken att en privatisering sker 
inom utredningsområdena bedöms finnas som därmed 
kan komma att påverka riskintresset och tillgängligheten 
och således ge större negativa konsekvenser för friluftslivet 
och möjlighet till rekreation. 

Allemansrättslig tillgänglighet 
Allmänhetens tillgång till stränder är en av hörnstenarna 
i strandskyddsbestämmelserna. Möjligheten att ha en fri 
passage mellan ny bebyggelse och stranden säkerställs  vid 
dispensprövning och förrättning. Det rörliga friluftslivet 
i anslutning till sjöar och stränder avser säkerställa en 
möjlighet till sammanhängande vandringsupplevelser 
längs en strandlinje. Idag tar dock stor del av det allmänna 
bad- och båtlivet och den strandnära rekreationen sig 
utryck genom upplevelser som är knutna till olika platser. 
Det kan exempelvis vara specifika badstränder, grill- och 
lägerplatser, kanotuthyrning, småbåtshamnar osv. För 
att nå dessa områden är det viktigt att ha fungerande 
vägsystem och att göra platserna tillgängliga med bil, cykel 
eller till fots, och från sjön via båt eller kanot. 

Många av sjöarna i kommunen har skog växande fram till 
några meter från strandlinjen. Detta gör att det går relativt 
lätt att finna platser för strandhugg längs flera partier av 
stränderna vid dessa sjöar, utan att känna att man inkräktar 
på hemfridzoner. Utifrån de förutsättningarna bedöms de 
LIS-områden som pekas ut inte vara av sådan omfattning 
att det kommer inkräkta på den allemansrättliga 
tillgängligheten längs kommunens strandområden.

Alternativ till förslaget
Alternativet att i större utsträckning avgränsa LIS-områden 
genom indrag från strandlinjen skulle redan vid ett LIS-
utpekande ge ett säkerställande av fri passage och en 
tydlig distans till vattenområdet för den allemansrättsliga 
tillgängligheten längs strandlinjen.

Nollalternativ
Nollalternativet skiljer endast i ett till antalet av totalt 
utpekade LIS-områden i jämförelse med planalternativet. 
Planalternativet omfattar utöver LIS-utpekanden även 
utredningsområden. Det är oklart hur en exploatering är 
tänkt inom dessa områden. Risken att en privatisering sker 
inom utredningsområdena bedöms finnas som därmed kan 
komma att påverka den allemansrättsliga tillgängligheten i 
dessa områden.
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Riksintresse kulturmiljö
Flera riksintressen för kulturmiljövård enligt miljöbalkens 
3 kap. berörs av den reviderade LIS-planen.

Ekholmen-Drängsholmen
Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. finns 
utpekat för Ekholmen-Drängsholmen (kring Tösse 
skärgård). ”Riksintresset utgör fornlämningsmiljö 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.”

Av de i planförslaget utpekade LIS-områdena bör följande 
områden hanteras genom särskild bedömning med hänsyn 
till påverkan på naturvärde.

6. Frillsäter. Riksintresset sträcker sig över ungefär halva  
LIS-området, mot vattnet. Befintlig sammanhållen 
bebyggelse längs Tössebäcken har inte tagit hänsyn till 
denna gräns varvid det inte känns främmande att låta 
LIS-området knyta an till befintlig bebyggelsestruktur och 
sträcka sig ner mot stranden och in i riksintresseområdet. 
Inga särskilda utpekade fornlämningsobjekt finns i detta 
område och exploatering bedöms möjligt utan påverkan 
på riksintresset.

7. Tybyudden. Precis som för Frillsäter sträcker sig 
riksintresset över ungefär halva LIS-området och befintlig 
bebyggelsestruktur längs Tybybäcken har inte tagit hänsyn 

till riksintresset, varvid det inte känns främmande att låta 
LIS-området knyta an till befintlig bebyggelsestruktur och 
sträcka sig ner mot stranden och in i riksintresseområdet. 
Inga särskilda utpekade fornlämningsobjekt finns i detta 
område och exploatering bedöms möjligt utan påverkan 
på riksintresset.

Nötön-Utsön mfl
Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. finns utpekat 
för Nötön-Utsön mfl. Riksintressets värden beskrivs som 
”...fornlämningsmiljö med spridda bronsåldersrösen som genom sina 
lägen i ett bergigt skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar på 
Vänerns i stort sett oförändrade vattennivå, har ett ovanligt högt 
pedagogiskt värde.”

9. Rolfskärr omfattas i sin helhet av riksintresset. Inget 
röse finns utpekat inom något av delområdena (A och 
B). Delområde A har pekats ut (för upp till fem bostäder) 
med gräns i naturliga avgränsningar genom vattendrag 
samt sumpskog i väst, Vänern i söder samt öster och väg 
i norr. Lokaliseringen bedöms i viss mån knyta an till 
Rolfskärrs stugby. Delområde B innebär en utveckling av 
befintlig stugby (med upp till 12 stugor). Denna bedöms 
inte kunna göras i sitt sammanhang vid annan lokalisering. 
Norr om LIS-området finns befintlig stugby och söderut 
finns fornlämning. Sumpskog mot nordväst begränsar 
utökning åt det hållet. Delområde B är i planförslaget 
anpassat efter höjder samt respektavstånd till fornlämning 
i söder. En exploatering bedöms möjligt utan påverkan på 
riksintresset.

KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD
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Yttre Bodane
Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. miljöbalken 
finns utpekat för Yttre Bodane genom ”A. Fornlämningsmiljö 
med bl a ett stort antal spridda bronsåldersrösen, som genom sina 
lägen i ett bergigt skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar på 
Vänerns i stort sett oförändrade vattennivå, har ett ovanligt högt 
pedagogisk värde. B. Sjö- och kommunikationshistorisk intressant 
fyrplatsmiljö. (Kommunikationsmiljö).”

Ungefär halva LIS- området 10. Hytteviken är beläget inom 
riksintresset inkl. utpekat vattenområde. LIS-området 
föreslår näringsverksamhet med idéer om camping 
och uthyrningsstugor med ca 30 uppställningsplatser, 
husbåtar, båtplatser, restaurang och service.  Anpassning 
av LIS-område till utpekade kulturmiljöobjekt har skett, 
området har justerats norrut och respektavstånd har 
lämnats till tången. Verksamhetens koppling till båtliv 
gör att området bedöms behöva ligga vid vattnet och 
därav pekas vattenområde ut. LIS-området finns utpekat 
i gällande LIS-plan men har i det reviderade förslaget 
anpassats efter länsstyrelsens tidigare synpunkter kopplat 
till natur- och friluftsvärden. Området har justerats norrut, 
närmare befintlig väg och bebyggelse med anpassning till 
koncentration av fornlämningar och tången. Bedömningen 
är att planförslaget har tagit hänsyn till riksintressets 
värden.

Låbyn
Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. finns 
utpekat för Låbyn. ”Området är en för dalsländska förhållanden 
ovanligt välbevarad bymiljö med ett småskaligt, i vissa avseenden 
1700-talspräglat odlingslandskap och outskiftad bebyggelse med 
goda exempel på regionala byggnadstradioner.”

31. Låbyn östras LIS-område pekas ut i direkt anslutning 
till riksintressets norra gräns. LIS-områdets ändamål 
utgörs av odlings/kolonilotter samt möjlighet till upp 
till 10 kolonistugor (mindre byggnader). LIS-området 
har anpassats till gräns för riksintresset för att minska 
inverkan på dess värden. De tydliga skiften som finns 
bevarade i bystrukturen kan komma att upplevas mer 
uppbrytna än vad som traditionellt funnits på platsen 
genom små odlingslotter med tillhörande kolonistugor. 
På så vis kan riksintresset komma att påverkas negativt. 
Försiktig placering av byggnader kan ske i bakkant av LIS-
området mot trädpartiet längs bäcken.På så vis förskjuts 
bebyggelsen från den öppna ytan där endast odlingsmarken 
återfinns, varpå  intrycket av påverkan på riksintresset kan 
recuderas något. Särskilda anpassningskrav i utseende och 
skala kan behöva hanteras i vidare prövning. föreslås som 
rekommendationer för fortsatt prövning. 

Förutom osäkerheten i Låbyn östra bedöms genomförande 
av föreslagna LIS-områden inom riksintresseområden 
för kulturmiljövård kunna ske utan negativ påverkan på 
riksintressenas värden.

För de områden som beskrivs ovan kan kulturmiljöin-
ventering krävas i samband med fortsatt prövning genom 
förhandsbesked/bygglov och strandskyddsdispens för att 
identifiera värden inom eller i anslutning till riksintresset 
och om viss anpasning och hänsyn behöver tas i det fort-
satta arbetet. 

Alternativ till förslaget
Lokaliseringsalternativ för Frillsäter och Tybyudden har 
varit att anpassa LIS-område efter gräns för riksintresse för 
att i sin helhet lokaliseras utom utpekat riksintresseomrdeå. 
Dock har befintlig bebyggelse inte tagit hänsyn till 
denna gräns varvid det inte känns främmande att låta 
LIS-områdena sträcka sig ner mot stranden och in i 
riksintresseområdet. 

För Rolfskärr utgör ett lokaliseringsalternativ att anpassa 
LIS-områdets delområde A efter gräns för riksintresse och 
istället knyta an området till gårdsbebyggelsen västerut. 
Det skulle innebära att LIS-utpekande inte krävs då 
området på så vis kan lokaliseras utanför strandskydd. Ett 
sådant läge innebär ett betydligt större avstånd till Vänern 
och attraktiviteten i ett strandnära läge försämras. 

Lokaliseringsalternativ att placera LIS-området för 
Hytteviken längre söderut kan innebära konflikt med 
fornlämning.

Lokaliseringsalternativ för LIS-området Låbyn östra 
utanför strandskydd, västerut, bedöms inte förändra  
påverkan på riksintresset för kulturmiljövård.

Nollalternativ
Område 10. Hytteviken finns utpekat i gällande LIS-
plan. Området är här lokaliserat längre söderut, vid 
tången. Båt och bryggplats föreslås i den inre viken. 
Med hänsyn till påverkan på riksintressets värdet bedöms 
inte nollalternativet innebära någon förändring mot 
planförslaget.

Fornlämningar
Inom kommunen och kring de sjöar som berörs av LIS-
områden finns vissa kulturvärden. De största värdena har 
undvikits genom avgränsningen av områdena. Nedan 
beskrivs de områden som berörs av fornlämningar  eller 
kulturhistoriskt intressanta lämningar.

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är 
skyddade enligt kulturmiljölagen. Inom LIS-område 25A 
Vänern-Bjäkebol finns fornlämning (långröse) och flera 
fornlämningar finns strax utom avgränsningen. Dessa 
beskrivs som fyra runda rösen.  I anslutning till LIS-område 
33. Henriksholm finns kulturhistorisk lämning registrerad 
centralt på den södra delen av ön. I område 15. Hensbyn 
Fröskog finns fornlämning registrerad såväl norr som 
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söder om LIS-utpekandet. Inom dessa områden föreslås 
bebyggelse placeras med hänsyn till fornlämningar och 
det kulturhistoriska värdet på platsen. Det kan också vara 
så att LIS-områden har kulturlämningar i sitt närområde 
vilka kan riskera att påverkas om inte aktsamhet råder 
vid framdragande av vägar och annan infrastruktur till 
LIS-området.

Vid utveckling inom området som berörs av fornlämning 
anges i planen att kontakt bör tas med Länsstyrelsen för 
att samråda kring behov av arkeologisk förundersökning i 
samband med fornlämningen och eventuella tillstånd som 
berör denna.  

Till övervägande del har LIS-områdena pekats ut i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Men på vissa håll fins det 
ingen bebyggelsetradition och där innebär ny bebyggelse 
med närhete till vatten att nya bebyggelsemönster 
uppstår. Mönstren bryter då mot de traditionella och 
saknar ett historiskt sammanhang på platsen. LIS-planen 
anger rekommendationer för utformning och placering 
av tillkommande byggnader för att dessa ska passa in i 
landskapet och sammanhanget på bästa sätt. En utveckling 
av landsbygden kan samtidigt medföra att människor får 
fortsatt möjlighet att bo kvar och försörja sig vilket ökar 
förutsättningarna för ett öppethållande av marken. Det kan 
bidra till att upprätthålla och tydliggöra kulturmiljövärden 
i landskapet. Planförslaget bedöms därmed kunna ge 
såväl positiva som negativa effekter på kulturmiljö och 
landskapsbild.

Alternativ till förslaget
LIS-området 25A Bjäkebol skulle kunna avgränsas utanför 
fornlämning i höjd med vägen för att på så vis garantera 
ett större respektavstånd till fornlämningen. Avseende 
utpekad lämning på ön Henriksholm bedöms denna 
vara noterad på jordbruksmark utanför något studerat 
lokaliseringsalternativ. Området i Hensbyn Fröskog 
skulle genom en anpassning västerut skapa ett större 
respektavstånd till fornlämningar.

Nollalternativ
I nollalternativet omfattas inte Henriksholm. LIS-området 
för Bjäkebol undantar fornlämningen, utöver det bedöms 
ingen förändring i påverkan på fornlämningar mot 
planförslaget.

Miljömål: En god bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god  och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional  och global 
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.” 

I planalternativet finns riktlinjer för ny bebyggelses 
utformning och placering som ska vara vägledande vid 
fortsatt prövning. Genom att ha riktlinjer för utformning 
som säger att ny bebyggelse, speciellt i lägen som ses från 
vattnet på Vänern, ska passa in i landskapet och placeras 
så att inte strandlinjen bryts värnas friluftsvärden och ny 
bebyggelse anpassas till den bebyggelsetradition som finns.

Alternativ till lokalisering
Studerade alternativ bedöms inte ha en annan påverkan på 
miljömålet.

Nollalternativ
Nollalternativet omfattar inga riktlinjer för utformning 
och placering av ny bebyggelse och bedöms därmed ge 
sämre vägledning för att uppnå det nationella målet. 

Landskapsbild
I LIS-planen finns riktlinjer för placering och gestaltning 
av nya byggnader inom alla områden lokaliserade intill 
Vänern. Dessa är av vikt för att inte riskera att påverka 
landskapsbilden sett från sjön som är av riksintresse för 
det rörliga friluftslivet.  

Alternativ till lokalisering
Vissa av de studerade alternativen till lokalisering kan 
medföra en mer indragen placering av bebyggelse sett 
från sjön och därmed ha en annan, mindre påverkan på 
landskapsbilden sett från sjön.

Nollalternativ
Nollalternativet omfattar inga riktlinjer för utformning 
och placering av ny bebyggelse och bedöms därmed ge 
sämre vägledning för att uppnå en god landskapsbild.  
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Översvämning
Inom utpekade områden i LIS-planen är den främsta 
frågan inom hälsa och säkerhet att säkerställa att ny 
bebyggelse inte riskerar att drabbas av översvämning 
enligt dagens planeringsnivåer och framtida eventuella 
höga flöden till följd av klimatförändringar. Detta är 
framför allt en fråga för områdena kring Vänern där de 
nya planeringsnivåerna från vägledningen Stigande vatten 
ger förutsättningarna för var ny bebyggelse kan tillkomma. 
Dessa ger tillsammans med Boverkets vägledning för 
tillsyn av översvämningsfrågan ramen för planeringen. 

Ofta är stränderna intill Vänern utformade så att 
strandkanten utgörs av klippor och sluttar relativt brant ner 
mot vattnet. I sådana lägen ska ny bebyggelse fortfarande 
placeras så att en fri passage finns kvar mellan bebyggelsen 
och vattnet, vilket gör att byggnaderna i ett sådant läge i 
stor utsträckning hamnar utanför de planeringsnivåer som 
finns för översvämning. I de nya LIS-områdena vid Vänern 
föreslås område för mindre antal nya bostadshus samt 
område för näringsverksamhet. Vid lovgivning intill sjön 
stäms planeringsnivåerna av och ny bebyggelse placeras 
så att risken för att drabbas av översvämning minimeras. 
Inom vissa områden kommer dock frågan särskilt behöva 
undersökas närmare för att garantera nivåerna. Detta avser 
främst norra delen av 10. Hytteviken och västra sidan av 
delområde B i 25 Bjäkebol. 

En översiktlig bedömning av översvämningsrisken 
har även gjorts invid de sjöar som inte har fastställda 
planeringsnivåer eller översvämningskartering. I LIS-
planen ges en bild av förutsättningarna inom de områden 
som riskerar att delvis drabbas av översvämning med tanke 
på befintliga höjdförhållandena på platsen. Detta ger en 
bild av förutsättningarna och kan hjälpa vid lovgivning 
inom aktuellt område för att kunna placera ny bebyggelse 
så att riskerna minimeras. Utöver områdena längs Vänern 
finns följande LIS-områden som riskerar att drabbas vid 
höga vattenflöden i aktuell sjö: 14. Ärr-Gästhamn Fröskog 
som är låglänt, samt beläget i anslutning till utlopp av 
bäck. 18. Edslan-Björkhem är låglänt, 20. Nedre Kalven-
Finntorp bedöms omfattas av risk för översvämning i den 
norra delen och norr om vägen, 22. Käppesjö-Daskerudd 
vid stranden/vägkanten samt omfattas den norra delen av 
29. Buvattnet-Vassbotten.

Intill vissa områden finns bäckar/vattendrag som har 
utlopp inom eller i nära anslutning till LIS-området. 
Beroende på höjdförhållandena i det aktuella området, samt 
vattendragets flöden kan lokal översvämningsproblematik 
förekomma och frågor kring placering och utformning 
(såsom höjdsättning av tomt, grundläggningshöjd och 
placering av bostadshus) kräva fördjupat underlag. Exempel 
på områden där det kan bli aktuellt är 9. Rolfskärr, 11. Lilla 
Bräcke, 14. Gästhamn Fröskog, 16. Fengersfors, 30. Låbyn 
västra samt 31. Låbyn östra. 

HÄLSA OCH SÄKERHET
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I dessa områden finns inga planeringsnivåer att 
förhålla sig till så frågan bör fångas upp i samband 
med lokaliseringsprövning i nästa prövningssteg som 
omfattar förhandsbesked/bygglov eller detaljplan. 
Genom bevakning av aktuella områden med förslag till 
åtgärder enligt ovan går det går att förebygga sådana 
miljökonsekvenser kopplat till översvämning som kan ge 
upphov till negativa effekter på hälsa och säkerhet.

Alternativ till förslaget
Inga andra lokaliseringsalternativ har studerats med 
anledning av risk för översvämning. I de fall risk föreligger 
bedöms detta kunna hanteras inom planförslagets 
lokalisering av LIS-områden genom anpassning av 
placering i terräng eller genom höjdsättning. Detta 
säkerställs i nästa prövningssteg.

Nollalternativ
Nollalternativet innehåller inget resonemang kring 
varje LIS-område avseende översvämningsrisker, vilket 
gör att det finns en bättre beredskap att möta risken 
för höga vattenflöden genom revideringen av LIS-
planen. Kunskapen kring klimatförändringar och höga 
vattenflöden som en följd av detta har höjts sedan 2013 
vilket gör att planförslaget bedöms ge bättre vägledning 
och dess genomförande därmed innebär en mindre risk 
för hälsa och säkerhet ur denna aspekt än nollalternativet.   

Elektromagnetiska fält/störningar
I höjd med Långerud sträcker sig en 400 kV luftledning 
över den södra änden av Hultsjön. Ledningen utgör en del 
av Svenska kraftnäts stamnät. LIS-område 36. Långerud 
är utpekat i närhet av kraftledning. Svenska kraftnät 
anger i sin magnetfältspolicy att det inte finns några 
myndighetsbeslutade nivåer för magnetfält att förhålla sig 
till, men att de i sin policy vid planering av nya ledningar 
ska vi se till att magnetfälten normalt inte överstiger 
0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas. Vidare 
anges i skriften ”Samhällsplanering vid Svenska kraftnäts 
stamnätsanläggningar”  att för att säkerställa att Svenska 
kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls ska ny bebyggelse 
där människor vistas varaktigt placeras minst 80 meter 
från en 220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 
kV-ledning.

I Långerud är det oklart var gränsen går för olika 
magnetfältsvärden, men LIS-området är till stor del 
beläget inom de 130 meters säkerhetsavstånd som anges 
från kraftledningen. Med hänsyn till säkerhetsavståndet 
har planförslaget utformats genom att för Långerud 
föreslå näringsverksamhet genom uthyrningsstugor, vilket 
utgör en användning som kan betraktas som temporär 
vistelse. Enstaka bostadsbebyggelse (varaktig vistelse) 
föreslås endast med ett säkerhetsavstånd om 130 meter 

från kraftledningen eller där strålningsmätning kan visa att  
gränsvärden inte överstigs. Planförslaget kan därmed inte 
uteslutas kunna medföra negativa miljöeffekter kopplat till 
påverkan på hälsa.

Alternativ till förslaget
LIS-området har pekats ut utifrån markrådighet 
och attraktivitet i platsen. Anpassning har gjorts 
till jordbruksmark i söder/sydost. Bortses det ifrån 
fastighetsgränser kan LIS-område pekas ut längre norrut 
för att skapa större distans till kraftledningen och på så vis 
förebygga risk för att LIS-område lokaliseras inom risk för 
elektromagnetfält.

Nollalternativ
LIS-området Långerud tillkom i samband med revideringen 
av LIS-planen och ovan beskrivna problematik och risker 
kopplat till magnetfältsstörning finns inte i nollalternativet.

Miljömål: Säker strålmiljö
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning.”

Skadliga hälsoeffekter förekommer  vid längre exponering 
för elektromagnetiska fält. Under kraftledningar är 
magnetfälten förhöjda, men fälten avtar snabbt med 
avståndet till kraftledningen. Genom utgångspunkt 
i kunskapen om minskande magnetfält i relation till 
avstånd från källa (kraftledning) samt brist på beslutade 
riktvärden bedöms en osäkerhet råda i hantering av 
störning från elektromagnetiska fält kopplat till fysisk 
planering. Utgångspunkt har tagits i Svenska kraftnäts 
säkerhetsavstånd vid föreslagen användning inom LIS-
området, varvid en negativ påverkan på miljömålet bedöms 
ha motverkats.

Alternativ till förslaget
LIS-området har pekats ut utifrån markrådighet 
och attraktivitet i platsen. Anpassning har gjorts 
till jordbruksmark i söder/sydost. Bortses det ifrån 
fastighetsgränser kan LIS-område pekas ut längre norrut 
för att skapa större distans till kraftledningen och på så vis 
minska risken för att LIS-område lokaliseras inom risk för 
elektromagnetfält och bättre förutsättningar att miljömålet 
uppfylls.

Nollalternativ
LIS-området tillkom i samband med revideringen av LIS-
planen och ovan beskrivna problematik och risker kopplat 
till magnetfältsstörning finns inte i nollalternativet. Ingen 
påverkan på miljömålet bedöms.
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Jordbruksmark utgör ett hushållningsintresse enligt 
miljöbalkens 3 kapitel och brukningsvärd jordbruksmark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk.

Delar av Åmål är utpekat som regionalt bevarandevärt 
odlingslandskap. Hela Fröskog omfattas och LIS område 
för 14. Gästhamn-Fröskog (som avser möjliggöra för 
näringsändamål genom utveckling av gästhamn och upp 
till sex uthyrningsstugor) bedöms ligga i gräns mellan 
vad som är ianspråktaget som tätortsbebyggelse och vad 
som utgör sammanhängande jordbrukslandskap. Aktuellt 
område är redan ianspråktaget genom brygganläggning 
och magasinsbyggnad m.m. Det andra utpekandet av 
LIS-område i anslutning till orten Fröskog är område 
15. Hensbyn-Fröskog som pekas ut på jorbruksmark. 
LIS-området avser möjliggöra för en komplettering 
av befintlig tätortsbebyggelse västerut. I området 
förekommer jordbruksmark (samt finns fornlämningar i 
både norr och söder).  LIS-området är sparsamt utpekat 
genom anpassning till fornlämningar i området. Ytan 
jordbruksmark som föreslås tas i anspråk för bebyggelse 
uppskattas till  under 2 ha och i sammanhanget ett mindre 
ingrepp. Området är avgränsat i norr och söder av vägar 
samt i öster och väster av bebyggelse varvid värdet 
för det rationella jordbruket bedöms vara begränsat. 
LIS-utpekande innebär ett ingrepp i jordbruksmark. 

Kommunen bedömer dock utpekandet vara av vikt och 
strategisk betydelse för ortens framtida utveckling och att 
LIS-utpekandet därmed utgör ett för kommunen väsentligt 
samhällsintresse. LIS-område 28. Fröskogsviken är precis 
som övriga områden kring orten utpekat som regionalt 
bevarandevärt odlingslandskap, men här är LIS-området 
beläget inom skogsmark varvid utpekandet inte bedöms 
ge någon påverkan på odlingslandskapets värden.

LIS-området 30. Låbyn östra omfattas även det av 
regionalt bevarandevärt odlingslandskap. Här föreslås 
odlingslotter med tillhörande kolonistugor, vilket bedöms 
ligga i linje med användning av odlingsmark. Ingen 
konflikt  anses uppstå mellan LIS-utpekandet och värdet 
i odlingslandskapet.

33. Henriksholm omfattas i sin helhet av utpekande av 
regionalt bevarandeärd odlingslandskap, dock utgör inte 
hela ön jordbruksmark. LIS-utpekanden har anpassats till 
att undvika ianspråktagande av jordbruksmark och har 
istället koncentrerats till skogsranderna längs öns sidor.

Alternativ till förslaget
LIS-området Hensbyn-Fröskogs syfte är att skapa 
möjlighet till utökning av tätortsbebyggelsen i Fröskogs 
samhälle, vilket erfordrar en fortsättning av bebyggelsen i 
enlighet med befintlig struktur. Alternativet till lokalisering 
har därmed endast varit att ianspråkta lövskogsinventerad 
skogsmark mot öster. På så vis skulle värdet i 
jordbruksmarken som hushållningsintresse bevaras.

HUSHÅLLNING MED JORDBRUKSMARK
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Nollalternativ
Nollalternativet för område Hensbyn Fröskog skiljer sig 
inte från planalternativet på denna punkt då området 
ingår i snarlik omfattning i nollalternativet. Påverkan 
på jordbruksmarken bedöms vara negativ även i ett 
nollalternativ.

Miljömål: Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för  biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas  samtidigt som 
den biologiska mångfalden och kulturmiljö- värdena bevaras och 
stärks.” 

En viktig resurs att hushålla med är jordbruksmark. I 
Åmåls kommun var år 2015 cirka 10 % av kommunens 
markyta åkermark enligt statistik från SCB, vilket utifrån 
kommunens angivna totala landyta utgör ca 4800 ha. 
Enligt miljöbalken krävs ett väsentligt samhällsintresse 
för  att ta jordbruksmark i användning för annat syfte. 
I Åmål föreslås ett LIS-område där jordbruksmark tas i 
anspråk för annan markanvändning. Kommunen bedömer 
utpekandet vara av vikt och strategisk betydelse för ortens 
framtida utveckling och att LIS-utpekandet därmed utgör 
ett för kommunen väsentligt samhällsintresse. Området är 
av begränsad omfattning (under 2 ha) och planen bedöms 
inte påverka hushållningen av kommunens åkermarker 
eller miljömålet negativt totalt sett. 

Alternativ till förslaget
Alternativet till lokalisering för LIS-område för Hensbyn 
Fröskog österut på lövskogsinventerad yta innebär att 
värdet i jordbruksmarken som hushållningsintresse 
bevaras och att mindre påverkan på miljömålet sker.

Nollalternativ
Nollalternativet skiljer sig inte från planalternativet 
avseende påverkan på miljömålet.



22 | MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

AGENDA 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan för hållbar utveckling 
vilken antogs av FN:s generalförsamling 2015. Alla 
världens länder har skrivit under agendan och åtagit sig 
att jobba med målen på nationell, regional och lokal nivå.
Agendan syftar till att nå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Totalt finns 17 mål 
som ses i bilden nedan.

LIS-planen bedöms främst beröra mål 6, mål 8, mål 11 
men har naturligtvis kopplingar till övriga mål då de 
globala målen är uppbyggda så att de är delbara och bygger 
på varandra.

Mål 6 handlar i detta fall om hållbar vattenförsörjning 
och kommunens beredskap för att möta framtidens 
dricksvattenbehov. För att inte påverka målet negativt är det 
av vikt att grundvattenförekomsterna och vattentäkterna i 
kommunen inte riskerar att drabbas av exempelvis utsläpp 
från ökad trafik eller dåliga avloppsanläggningar. För 
varje LIS-område ges rekommendationer kring framtida 
lösningar för vatten- och avlopp med bedömning av 
vattendragens statusklassning. Utifrån detta bedöms 
planförslaget bidra till mål 6. 

Mål 8 handlar om hållbar ekonomisk tillväxt och att skapa 
förutsättningar för innovation och entreprenörskap. 
Vid utpekanden av LIS-områden för näringsändamål 
har utgångspunkten i planförslaget varit att ta tillvara de 
intresseanspråk och drivkrafter som finns lokalt bland 
markägare och entreprenörer.  Åmåls kommun har 
kvaliteter som är kopplade till naturen och genom LIS-
utpekanden tillvaratas dessa utvecklingsmöjlighet. 

Mål 11 berör arbetet med att skapa en hållbar 
bebyggelsestruktur i kommunen, där goda 
levnadsförhållanden ska råda kopplat till nya bostäder. 

Utifrån Åmåls lokala kontext och bebyggelsestruktur 
kan LIS-planen i hög grad sägas bidra till en 
bebyggelsetradition, men framförallt möjliggöra för nya 
attraktiva boendemiljöer. Kommunen har gjort vissa 
strategiska utpekanden av LIS-områden kopplat till sina 
bygder. En utveckling av småskalig näringsverksamhet 
genom exempelvis uthyrningsstugor eller enstaka 
bostadsbebyggelse ger möjlighet till generationsskiften 
på landsbygden, vilket kan vara en förutsättning för att 
jordbruk på landsbygden i Sverige men i Åmål framförallt 
kan leva kvar.  LIS-planen bedöms därför bidra till mål 11.      

Mål 15 handlar om att bevara biologisk mångfald och 
många av aspekterna som ryms inom detta behandlas i 
Sveriges nationella miljömål som tidigare i denna MKB 
redogjorts för. En viktig del inom detta mål är den 
strategiska miljöbedömningen som  sker under arbetets 
gång från urvalsprocessen och val av lokaliseringsalternativ 
till förslaget antas och som har pågått under arbetet med 
revideringen av LIS-planen.

Sammanfattningsvis bedöms LIS-planen ligga i linje med 
och bidra till Agenda 2030.
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Planalternativet innebär att 19 av de tidigare områdena 
revideras, 10 områden har tillkommit och 4 områden tas 
bort. 5 områden berörs inte då dessa kommer att hanteras 
i kommande FÖP för Åmål stad.

I områdesbeskrivningarna som ingår i LIS-planen 
redogörs för analys av eventuella intressekonflikter på 
lokal nivå, mellan utpekandet av LIS-områden och övriga  
allmänna intressen. Utifrån dessa sammanställningar,  samt 
resonemanget ovan, har följande miljöaspekter bedömts  
relevanta att redogöra för vidare i denna MKB: 

• naturvärden  
• miljökvalitetsnormer vatten 
• friluftsliv och rekreation  
• kulturmiljö och landskapsbild 
• hälsa och säkerhet 
• jordbruksmark

Miljöaspekterna har bedömts utifrån planalternativet, 
alternativa förslag som avväggts och valts bort under 
arbetets gång samt nollalternativet som utgör gällande 
LIS-plan.

Planalternativet och nollalternativet skiljer endast i ett till 
antalet LIS-områden. Skillnaden i miljöpåverkan mellan 
planalternativet och nollalternativet bedöms utifrån 
det vara marginell, dock är det svårt att ta ställning till 
de  kumulativa effekterna av planerna vid en jämförelse. 
Gällande LIS-plan beskriver i väldigt generella ordalag 
omfattningen av respektive LIS-utpekanden. Det 
tillsammans med de utredningsområden som redovisas 
gör det svårt att få en helhetsbild av miljöpåverkan till följd 
av en exploatering av planen.

Vid Vänern omfattar planalternativet några färre 
utpekanden, vilket trots oklarhet nämnt ovan bedöms 
innebära mindre miljöpåverkan framförallt kopplat till 
naturvärde och friluftsliv. För dessa aspekter bedöms 
miljöeffekter till följd av planförslaget främst vara positiva 
och kan bidra till den allemansrättsliga tillgängligheten 
till sjöarna. Detta till trots kan områden komma att 

upplevas privatiserade om inte anpassning av placering 
och gestaltning sker. Detta är framförallt aktuellt vid 
Vänern, där restriktivitet råder och platser som präglas 
av orördhet värnas. Men kan även bli aktuellt vid en 
oförsiktig exploatering på ön Henriksholm som omfattas 
av biotopskydd och andra  värdefulla naturmiljöer samt på 
den södra delen vid Kristallviken har en tradition av bad 
och rekreation från fastlandsboende. 

Det är av stor vikt att hållbara lösningar för vatten- 
och avlopp kommer till vid ny bebyggelse för att inte 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska påverkas negativt 
i de utpekade sjöarna. I avvaktan på VA-plan har en 
förenklad bedömning gjorts utifrån parametrarna; befintlig 
bebyggelse, LIS-förslagets omfattning, närhet till kommunal 
VA-anläggning och miljö, status MKN i recipient. Till följd 
av detta bedöms planalternativet kunna genomföras utan 
påverkan på MKN för vatten.

Ny bebyggelse intill Vänern ska placeras med hänsyn 
till de planeringsnivåer för höga vattenflöden som tagits 
fram i Stigande vatten. I övriga fall  påverkar  de lokala 
höjdförhållandena på marken i relation till nivån på sjö 
och andra närbelägna vattenförekomster som får bedömas 
tillsammans med eventuella ökade flöden på grund av 
extrema regn och klimatförändringar. Det bedöms finnas 
goda förutsättningar för vidare hantering av detta i 
genomförandet av  planalternativet. 

Alternativ till förslag har redogjort för de 
lokaliseringsalternativ som har valts bort under arbetet. 
Vissa av dessa  bortvalda alternativ kan medföra en mindre 
miljöpåverkan. Exempel på detta är LIS-utpekande i 
planförslaget som innebär att jordbruksmark tas i anspråk.

Planalternativet föreslår ett LIS-område inom riskområde 
för elektromagnetiskt fält. Detta föreslås genom att reglera  
typ av varaktig vistelse utifrån de riktlinjer som Svenska 
kraftnät tagit fram. Strålningsmätning föreslås som åtgärd i 
samband med fortsatt prövning (förhandsbesked/bygglov 
och strandskyddsdispens) för att identifiera gränsvärden 
för typ av ny bebyggelse och huruvida det kan vara möjligt 
med varaktig vistelse i LIS-området.
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