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Kommunfullmäktige

Möjlighet till distansmöten för nämnder och
styrelse i Åmåls kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nämnder och styrelse i Åmåls kommun ska ges
möjlighet till att genomföra möten på distans. Detta sker genom tillägg i
nämndernas reglementen enligt nedan:
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Bildkvaliteten ska vara så god att varje ledamot tydligt går att identifiera och på
ordförandens begäran ska ledamoten kunna identifiera sig genom att uppvisa
giltig ID-handling.
Om ordföranden bedömer att kriterierna för deltagande enligt ovan inte är
uppfyllda, kan hen underkänna enskilda ledamöters medverkan, eller avbryta
sammanträdet.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta
till nämndens sekreterare, om inte synnerliga skäl föreligger. Deltagande på
distans förutsätter godkännande vid varje enskilt tillfälle av nämndens
ordförande. I protokollet ska det tydligt framgå vilken ledamot som deltagit på
distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande i
sammanträde på distans.
Förutsatt att sammanträden på distans har genomförts ska mötesformen utvärderas
och återrapporteras till kommunfullmäktige i november 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sedan möjligheten till distansdeltagande infördes i kommunallagen 2014 har en
del kommuner infört detta i fullmäktiges arbetsordning samt nämndernas
reglementen. Bakgrunden till möjligheten till införandet var att möjliggöra för fler
personer att kunna delta i det politiska arbetet, exempelvis på grund av
funktionsvariation, annan sysselsättning eller föräldraskap. Ett annat syfte var att
underlätta för förtroendevalda i glesbygd att medverka från hemorten och därmed
undvika långa resor till politiska sammanträden.
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Åmåls kommun har hittills inte infört möjligheten till distanssammanträde i
nämndernas reglementen, då det inte ansetts funnits något behov av det. I och
med rådande förhållande i världen med utbredningen av coronaviruset kan ett
tänkbart framtida behov av distanssammanträden även i Åmåls kommun finnas,
exempelvis vid en karantänsituation. Kommunfullmäktiges presidium föreslår
därför att ärendet behandlas som ett brådskande ärende vid fullmäktiges
sammanträde den 31 mars 2020.

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 24 § KL åligger det fullmäktige att besluta i vilken utsträckning
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. I det fall fullmäktige i
reglementet anger att deltagande på distans får ske i en nämnd, kan fullmäktige
därefter överlåta till nämnden att närmare bestämma i vilka situationer deltagande
på distans ska få ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande.
De grundläggande bestämmelserna om distansmöten finns i 5 kap. 16 § KL.
Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras genom ljudoch bildöverföring i realtid. Ljud- och bildöverföring måste ske på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En
ledamot som deltar på distans ska anses närvarande vid nämndens sammanträde.
Om fullmäktige inte tagit ställning till att införa möjligheten till distansdeltagande
i enlighet med bestämmelserna ovan finns det inte någon rätt för ledamöter att
delta på distans och vara med vid beslutsfattandet. Det finns däremot inte något
som hindrar att en ledamot eller en ersättare på distans tillåts lyssna till det som
sägs vid ett sammanträde eller att yttra sig. En sådan ledamot eller ersättare anses
dock inte vara närvarande i kommunallagens mening, vilket kan ha betydelse när
nämnden ska fatta beslut.
Bestämmelserna i KL reglerar ledamöter i fullmäktige och nämnderna. För de
kommunala bolagen är det aktiebolagslagens (2005:551), ABL, regler om
styrelsesammanträden som är tillämpliga.
Grundläggande krav
Några grundläggande krav fastslås i kommunallagen gällande
distanssammanträden. Ett av dessa krav är att deltagare som inte befinner sig i
samma lokal ska vara anslutna till varandra med både ljud och bild. Att deltagarna
både kan se och höra varandra tydligt innebär till att börja med att deltagarna
enkelt kan identifiera varandra på ett betryggande sätt, vilket är nödvändigt av
flera skäl. Vid överläggning inom stängda dörrar hanteras ofta sekretessbelagda
uppgifter som inte får röjas för utomstående. Vid omröstning måste det även
säkerställas att det är ledamöterna och inga andra som deltar i omröstningen. Att
alla deltagarna både kan se och höra varandra tydligt är även viktigt för att den
som deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i styrelsens eller nämndens
överläggningar.
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Ytterligare ett krav är att den distansdeltagande ges möjlighet att delta på samma
villkor som de som är fysiskt närvarande i sammanträdeslokalen. Kravet på lika
villkor för alla beslutande ställer stora krav på de tekniska hjälpmedel som ska
användas. Framförallt krävs en ljud- och bildöverföring som både är stabil och av
hög kvalitet. Om ljud- eller bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste
sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att
alla åter kan sägas delta på lika villkor. I de lokaler där sammanträden på distans
hålls behöver det finnas utrustning för videokonferens i form av stor skärm,
videokameror, mikrofoner och högtalare. Även den videotjänst/plattform som
används måste uppfylla adekvata krav.
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som
delas ut vid sammanträdet och delta i beslutet av ärendena, även i de fall
avgörandet sker genom omröstning. Om den som deltar på distans inte kan vara
fullt delaktig i alla de ärenden som behandlas vid sammanträdet kan nämligen
deltagandet i sammanträdet inte sägas ske på lika villkor för alla ledamöter.
Sekretess och behandling av personuppgifter
Många av de uppgifter som behandlas inom stängda dörrar omfattas av sekretess.
Det innebär att de som deltar i sammanträdet inte får röja uppgifterna, vare sig
muntligen, genom att lämna ut handlingar eller på något annat sätt. Lagstiftningen
gör inte någon skillnad mellan dem som är närvarande i sammanträdeslokalen och
den som deltar på distans. När någon deltar i ett sammanträde på distans kan det
uppkomma särskilda svårigheter att upprätthålla sekretessen i praktiken. Det finns
en risk att uppgifter kommer ut vid överföringen mellan sammanträdeslokalen
och den plats där den distansdeltagande befinner sig. Det kan också hända att
någon utomstående tar del av ljud eller bild hos distansdeltagaren.
Att sekretessen kan upprätthållas i praktiken är en viktig aspekt att ta hänsyn till
vid utformningen av reglerna för distansdeltagande och vid val av teknisk lösning
för överföringen mellan sammanträdeslokalen och den plats där den
distansdeltagande befinner sig.
Vid sammanträdestillfället är det i första hand ordföranden som har ansvar för att
sammanträdet genomförs på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av det
som sägs och de uppgifter i övrigt som behandlas. Varje ledamot har även ett eget
ansvar för att sekretessbelagda uppgifter inte röjs. Exempelvis måste
sammanträdeshandlingarna hanteras på ett omdömesfullt sätt. På liknande sätt har
den som deltar på distans ett eget ansvar för att ingen annan kan ta del av ljud och
bild hos denne.
Om någon deltar i ett sammanträde genom att ljud och bild överförs elektroniskt
och överföringen innefattar personuppgifter utgör det en sådan automatiserad
behandling av personuppgifter att dataskyddsförordningen är tillämplig. Det
innebär bl.a. att den personuppgiftsansvarige, dvs. nämnden, ska vidta lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som
behandlas. Kan överföringen av personuppgifter inte ske, eller sekretessen inte
upprätthållas med rimlig säkerhet i förhållande till karaktären hos de uppgifter
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som förekommer i ett visst ärende eller en viss typ av ärenden, bör deltagande på
distans inte medges vid sammanträden då sådana ärenden behandlas.

Kommunledningskontorets ståndpunkt
Syftet med införandet av möjligheten till distansdeltagande i fullmäktige och
nämnder i KL var att underlätta för fler personer att kombinera sina politiska
uppdrag med arbets- och privatliv. Det är upp till varje kommun att avgöra utifrån
de egna förutsättningarna om och i vilken utsträckning möjligheten ska införas,
samt göra en avvägning mellan fördelar och nackdelar.
Många kommuner har infört möjligheten till distanssammanträden men vid en
sondering tycks det som om få kommuner använder sig av det i praktiken.
Kommunledningskontoret bedömer att det kan finnas situationer när politiska
sammanträden måste hållas och nödvändiga beslut behöver fattas under speciellt
rådande förhållanden. Det aktuella världsläget med anledning av coronavirusets
utbredning är ett sådant förhållande. Dels kan politiker vara sjuka, satta i karantän
eller avrådda från att fysiskt träffa andra personer, dels kan det vara andra
samhällsstörningar som förhindrar fysiska möten.
En grundförutsättning för att genomföra distanssammanträden är att utrustning
och uppkoppling samt även överföringen av ljud och bild bedöms vara stabil och
av hög kvalitet. Åmåls kommuns ledamöter i fullmäktige, styrelse och nämnder
har för sitt politiska uppdrag försetts med läsplattor. Dessa möjliggör överföring
av ljud och bild. De programvaror för videotjänster i läsplattorna som
tillhandahålls av Åmåls kommuns IT-enhet bedöms kunna uppfylla behoven för
att genomföra distanssammanträden. Investeringar i teknisk utrustning har under
det senaste året gjorts i stadshusets både större och mindre sammanträdeslokaler
vilket även det möjliggör deltagande i lokal och via distans.
En avgörande aspekt är vilka ärenden som hanteras vid sammanträdet. Om
ärenden behandlas där sekretess råder krävs att samma sekretess upprätthålls
såväl genom den tekniska tjänstens utformning som på den plats ledamoten deltar
från. Likaså om de ärenden som behandlas innebär behandling av
personuppgifter. De flesta av sådana ärenden i Åmåls kommun avgörs av
styrelsens och nämndernas utskott. Kommunledningskontorets mening är därmed
att arbetsutskotten inte bör möjliggöras distanssammanträden då behandlingen av
sekretess- och personuppgifter inte kan garanteras i dagsläget.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig uppskattas inte innebära några ekonomiska konsekvenser. Om det
uppstår behov av ytterligare teknisk utrustning vad gäller bild, ljud och
videotjänst för att uppfylla kraven för beslutsfattande på distans kan det vara
förenligt med vissa kostnader. Dessa kostnader bedöms i dagsläget kunna
hanteras inom befintliga budgetramar.
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Måluppfyllelse
Att besluta om att möjliggöra för distanssammanträden överensstämmer med det
strategiska målet ”I Åmåls ska alla kunna leva under trygga och goda
förhållanden”.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 19 mars 2020

Ida Tornestrand
Kommunsekreterare
Kansli- och utredningsenheten

Beslutet skickas till
Kansli- och utredningsenheten
Samtliga nämnder

Björn Skog
Kansli- och utredningschef
Kommunledningskontoret
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Dnr KS 2018/368

KS § 23 Översiktsplan för Åmåls kommun –
begäran om godkännande av
aktualitetsprövning och planuppdrag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:



Godkänna den sammanvägda bedömningen av aktualitetsprövning av
Åmåls kommuns översiktsplan.
Uppdra kommunstyrelseförvaltningen att upprätta en ny
kommuntäckande översiktsplan för Åmåls kommun. Fram till att den nya
översiktsplanen har antagits ska den nuvarande fortsätta gälla som stöd
för planeringen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen (PBL kap 3 § 27) ska kommunfullmäktige minst en
gång under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet för att den
ska kunna ge rätt vägledning i beslut om exempelvis bygglov och tillstånd enligt
miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och
svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Aktualitetsprövningen, är
en genomgång av gällande översiktsplan, tillägg och fördjupningar och deras
status.
Efter prövningen rekommenderas följande delar av översiktsplanen revideras:
- Kommuntäckande översiktsplan
- Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen, Åmåls kommun. Revidering har beslutats och påbörjats.
- Fördjupning av översiktsplan för Åmål stad.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020 § 8
- Tjänsteskrivelse från kommunchef den 16 januari 2020
- Aktualitetsprövning av Åmåls kommuns översiktsplan den 10 december 2019
- Översiktsplan (ÖP) 2013 (2014)
- Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära läge
(2014)
- Tematiskt tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Mellerud och Åmål för vindbruk Dalsland (2011)
- Fördjupad översiktsplan för Åmål centrum och tätort (2003)
- Presentationsmaterial
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Kommunstyrelsen

Översiktsplan för Åmåls kommun – begäran
om godkännande av aktualitetsprövning och
planuppdrag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:


Godkänna den sammanvägda bedömningen av aktualitetsprövning av
Åmåls kommuns översiktsplan.



Uppdra kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny
kommuntäckande översiktsplan för Åmåls kommun.
Fram till att den nya översiktsplanen har antagits ska den nuvarande
fortsätta gälla som stöd för planeringen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång under
mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet för att den ska kunna
ge rätt vägledning i beslut om exempelvis bygglov och tillstånd enligt
miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och
svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Aktualitetsprövningen, är
en genomgång av gällande översiktsplan, tillägg och fördjupningar och deras
status.
Efter prövningen rekommenderas följande delar av översiktsplanen revideras:
- Kommuntäckande översiktsplan
- Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
Åmåls kommun. Revidering har beslutats och påbörjats.
- Fördjupning av översiktsplan för Åmål stad.

Beskrivning av ärendet
Enligt plan och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång under
mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet för att den ska kunna
ge rätt vägledning i beslut om exempelvis bygglov och tillstånd enligt
miljöbalken. Översiktsplanen ska tydligt visa kommunens viljeriktning och
intentioner när det gäller mark- och vattenanvändningen samt
bebyggelseutvecklingen för hela kommunen.
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Aktualitetsprövningen innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om
översiktsplanen i huvudsak är aktuell med hänsyn till nya anspråk och
förutsättningar. Om översiktsplanen i sin helhet eller i en betydande omfattning
bedöms som inaktuell bör en ny översiktsplaneprocess inledas, antingen för hela
kommunen eller som en fördjupning för det område där förutsättningarna eller
anspråken har förändrats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 6 februari 2019 uppdraget att föreslå en
processplan för revidering av översiktsplanen under innevarande mandatperiod.
Processplanen som togs fram innefattade momenten:


Att utvärdera om underlaget som planen bygger på fortsatt är aktuellt
samt bedömning av relevanta förändringar i Åmål och omvärlden som
påverkar planens genomförbarhet.



Genomföra workshops med tjänstemän och politiker för att diskutera
frågor avseende översiktsplanens utvecklingsinriktning, ambitionsnivå
och fokusområden m.m. samt identifiera eventuella nya markanspråk
eller åtgärder som kan komma inom överskådlig framtid.



Analysera resultatet av workshops och utvärdering av underlag, därefter
sammanställa en remisshandling.



Intern remiss av aktualitetsprövning. Länsstyrelsen ska ges tillfälle att
redovisa sina synpunkter angående statliga och mellankommunala
intressen.



Utifrån tidigare moment avgöra om delar av planen eller hela planen
fortsatt kan anses vägledande för kommunens planering, samt vid behov
ge förslag till fortsatt planeringsbehov under den kommande
mandatperioden. Resultatet dokumenteras och lämnas för politiskt beslut i
kommunfullmäktige.

Aktualitetsprövningen innebär en genomgång av alla delar av den kommunala
översiktsplanen (även fördjupningar och tematiska tillägg) och har därmed
innefattat den kommuntäckande Översiktsplan (ÖP) 2013 (2014), tematiskt tillägg
till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära läge (2014), tematiskt
tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål
för vindbruk Dalsland (2011) och den fördjupade översiktsplanen för Åmål
centrum och tätort (2003).
Sammanställning av aktualitetsprövningen av ÖP 2013 är resultatet av ovan
genomförda moment och avser utgöra beslutsunderlag för beslut om
översiktsplanens aktualitet.

Sammanvägd aktualitet
Sedan 2013 har flertalet stora förändringar i planeringsförutsättningar skett
däribland inom området miljö, hälsa och säkerhet. Planen bedöms i detta
hänseende ha brister avseende vägledning av kommunens mark- och
vattenanvändning. Vissa utpekanden i den kommande markanvändningen är inte
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längre aktuella och det finns idag en tydlig kommunal viljeriktning att låta Åmåls
stad växa längs Åmålsviken. I översiktsplanen finns inte denna viljeriktning
uttalad och det saknas ställningstaganden kring en sådan utbyggnad.
Utöver förändringar avseende planeringsförutsättningar har ”Tematiskt tillägg till
översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)” bedömts
inaktuellt i den hänseendet att den politiska uppfattningen av vad som pekas ut
som lämpliga områden har ändrats. Brist på genomförande av befintlig plan samt
anspråk på ändring och nya LIS-områden har ytterligare stärkt ett behov av
revidering av LIS-planen. Beslut om detta togs i maj 2019 och arbetet pågår.
”Tematiskt tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Mellerud och Åmål för vindbruk Dalsland” tillsammans med beslut i
kommunfullmäktige (2011-09-28) om att lämpliga områden för vindkraft tagits
bort bedöms vara gällande och aktuellt. Dock finns en otydlighet i tillämpningen
kopplat till utpekanden i den kommunala översiktsplanen.
”Fördjupning av översiktsplanen för Åmål centrum och tätort” bedöms till stora
delar vara inaktuell genom utpekad markanvändning, daterat underlag och brist på
tillämpning.
Den sammanvägda bedömningen av aktualiteten ger ett behov av en ny
kommuntäckande översiktsplan.

Samordnad ÖP-process
Med anledning av att det redan initialt i arbetet med aktualitetsprövningen av ÖP
blivit tydligt att vissa delar av översiktsplanen är att betrakta som inaktuella,
däribland den fördjupade översiktsplanen för Åmål centrum och tätort fattade
kommunstyrelsen (2019-09-11 §187) beslut om att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta ny fördjupad översiktsplan
för Åmåls stad.
I samband med arbete med att ta fram en ny fördjupning av Åmåls stad bedömdes
det även finnas anledning att ta fram ett samlat planeringsunderlag och sätta en
utvecklingsinriktning för övriga delområden som pekas ut i den kommuntäckande
översiktsplanen. Därmed föreslogs i samma beslut ett upprättande av
bygdeanalyser för Edsleskog, Fengersfors, Fröskog, Mo, Tösse och Ånimskog.
Arbetet med ovan beskrivna uppdrag bedöms genom analys och ett tydliggörande
av landsbygdernas förutsättningar och utvecklingsmöjligheter tillsammans med
ställningstaganden kring intressekonflikter, markanspråk och riktlinjer för Åmål
stad generera underlag för en kommuntäckande ÖP.
För att möjliggöra en samordnad översiktsplaneprocess föreslås en ny
kommuntäckande översiktsplan tas fram i samband med pågående uppdrag.

Kommunledningskontorets ståndpunkt
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen, som därefter bereder
ärendet vidare till kommunfullmäktige, i enlighet med nedan att

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret
Anders Sandén

Datum

Diarienummer

Sida

2020-01-16
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Godkänna den sammanvägda bedömningen av aktualitetsprövning av Åmåls
kommuns översiktsplan.
Uppdra kommunstyrelseförvaltningen att upprätta en ny kommuntäckande
översiktsplan för Åmåls kommun. Fram till att den nya översiktsplanen har
antagits ska den nuvarande fortsätta gälla som stöd för planeringen.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna ryms inom befintlig budget.

Måluppfyllelse
Beslutet överensstämmer med det strategiska utvecklingsmålet I Åmål ska alla
kunna leva under trygga och goda förhållanden.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från kommunchef den 16 januari 2020
- Aktualitetsprövning av Åmåls kommuns översiktsplan den 10 december 2019
- Översiktsplan (ÖP) 2013 (2014)
- Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära läge
(2014)
- Tematiskt tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Mellerud och Åmål för vindbruk Dalsland (2011)
- Fördjupad översiktsplan för Åmål centrum och tätort (2003)

Anders Sandén
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunchef
Tf enhetschef plan- och fastighetsenheten
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1. SAMMANFATTNING
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden ta ställning till
översiktsplanens aktualitet för att den ska kunna ge rätt
vägledning i beslut om exempelvis bygglov och tillstånd
enligt miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska
majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande
förutsättningar och kunskaper. Detta dokument, aktualitetsprövningen, är en genomgång av gällande översiktsplan, tillägg och fördjupningar och deras status. Aktualitetsprövningen läses bäst tillsammans med den gällande
översiktsplanen.

SAMMANVÄGD AKTUALITET
Sedan 2013 har flertalet stora förändringar i planeringsförutsättningar skett däribland inom området miljö,
hälsa och säkerhet. Planen bedöms i detta hänseende ha
brister avseende vägledning av kommunens mark- och
vattenanvändning. Vissa utpekanden i den kommande
markanvändning är inte längre aktuella och det finns
idag en tydlig kommunal viljeriktning att låta Åmål stad
växa längs Åmålsviken. I översiktsplanen finns inte
denna viljeriktning uttalad och det saknas ställningstaganden kring en sådan utbyggnad.
Utöver förändringar avseende planeringsförutsättningar
har Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutvecklings i strandnära läge (LIS) bedömts vara inaktuellt i det
hänseendet att den politiska uppfattningen av vad som
pekas ut som lämpliga områden har ändrats. Brist på
genomförande av befintlig plan samt anspråk på ändring
och nya LIS-områden har ytterligare stärkt ett behov av
en revidering av LIS-planen. Beslut om detta togs i maj
2019 och arbetet pågår.
Tematiskt tillägg till översiktsplanen för Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Mellerud och Åmål för vindbruk Dalsland tillsammans med beslut i kommunfullmäktige (2011-09-28) om
att lämpliga områden för vindkraft tagits bort bedöms
vara gällande och aktuellt. Dock finns en otydlighet i
tillämpningen kopplat till utpekanden i den kommuntäckande översiktsplanen.
Fördjupning av översiktsplanen för Åmål centrum och tätort
bedöms till stora delar vara inaktuell genom utpekad
markanvändning, daterat underlag och brist på tillämpning.
Den sammanvägda bedömningen av aktualiteten ger ett
behov av en ny kommuntäckande översiktsplan.

REVIDERINGSBEHOV
Efter prövningen rekommenderas följande delar av
översiktsplanen revideras:

•

Kommuntäckande översiktsplan

•

Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Åmåls kommun. Revidering har beslutats och påbörjats.

•

Fördjupning av översiktsplan för Åmål stad.

LÄSANVISNING
Sammanställningen inleds med en sammanfattning följt
av kapitel 2 som ger en kort introduktion till aktualitetsprövningsprocessen. I kapitel 3 beskrivs nya anspråk och
förutsättningar sedan översiktsplanen antogs. Därefter
görs en genomgång av hela översiktsplanen från 2013,
med hänvisning till tematiska tillägg och fördjupning av
översiktsplanen. Dessa finns särskilt redovisade under
kapitel 5 Tematiskt tillägg. Samtliga rubriker i den kommuntäckande planen presenteras och bedöms utifrån
om förutsättningarna och inriktningen i avsnittet fortsatt
gäller. Sammanvägningen av dessa bedömningar ger
sedan svar på om översiktsplanen i sin helhet ska ses som
aktuell. Aktualitetsbedömningen läses med fördel tillsammans med de gällande plandokumenten.
Bedömningen av översiktsplanens olika delar markeras i
marginalen med följande symboler:

Avsnittet är aktuellt

Avsnittet är delvis inaktuellt

Avsnittet är i sin helhet inaktuellt

2. OM AKTUALITETSFÖRKLARINGEN

BAKGRUND, SYFTE OCH
INNEHÅLL
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun
ha en aktuell översiktsplan. Kommunfullmäktige ska
därför ta ställning till översiktsplanens aktualitet minst
en gång under varje mandatperiod, dvs att det ska göras
en aktualitetsprövning. Översiktsplanen ska tydligt visa
kommunens viljeinriktning och intentioner när det gäller mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen för hela kommunen.
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Aktualitetsprövningen innebär att kommunfullmäktige
fattar beslut om översiktsplanen i huvudsak är aktuell
med hänsyn till nya anspråk och förutsättningar. Även
fördjupningar och tillägg till översiktsplanen aktualitetsprövas. Om översiktsplanen i sin helhet eller i en
betydande omfattning bedöms som inaktuell bör en ny
översiktsplaneprocess inledas, antingen för hela kommunen eller som en fördjupning för det område där
förutsättningarna eller anspråken har förändrats. Planens innehåll ändras inte genom kommunfullmäktiges
ställningstagande kring aktualiteten utan planen gäller
tills en ny översiktsplan är framtagen. Som underlag till
prövningen ska länsstyrelsen överlämna en sammanfattande redogörelse med synpunkter ifråga om de statliga
och mellankommunala intressena och hur de förhåller
sig till översiktsplanens aktualitet.

PROCESS
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i uppdrag att
föreslå en processplan för revidering av översiktsplanen under innevarande mandatperiod 6 februari 2019
(KS 2018/368). Genomgången av översiktsplanen
samt sammanställning av rapporten har utförts av SBK
Värmland AB tillsammans med tjänstepersoner inom
tillväxtenheten. Beslut om översiktsplanens aktualitet
fattas av kommunfullmäktige med stöd av detta beslutsunderlag. Workshops har genomförts med kommunstyrelsen samt kommunens ledningsgrupp i syfte att
diskutera aktualiteten i såväl generella inriktningar som
specifika frågor.
En aktualitetsprövning och dess beslutsunderlag kan
utformas på olika sätt. De formella kraven enligt PBL
är endast att beslutet ska tas av kommunfullmäktige och
att länsstyrelsen före beslutet fattas skall ges tillfälle att
redovisa sina synpunkter angående statliga och mellankommunala intressen.

I samband med aktualitetsprövningen har en genomgång gjorts av översiktsplanen, med tematiska tillägg
inklusive fördjupning.
Åmåls kommuns översiktsplan består av:
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•

Översiktsplan för Åmåls kommun,
laga kraft 2014-03-26.

•

Tematiskt tillägg till översiktsplanen 2013 för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), laga kraft
2014-03-26.

•

Tematiskt tillägg till översiktsplanen för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål, som
antogs i KF 2011-09-28 med beslut om att ”lämpliga
områden för vindkraft” inom Åmåls kommun tagits
bort.

•

Fördjupning av översiktsplanen för Åmåls centrum
och Åmåls tätort, antagen av KF 2003-02-26.

•

Aktualiteten prövas utifrån:

•

Planeringsförutsättningar: Finns det nya viktiga förutsättningar som påverkar översiktsplanen
inklusive dess fördjupningar? Har några statliga eller
mellankommunala anspråk i kommunen förändrats?

•

Inriktning: Är den utpekade politiska inriktningen i
översiktsplanen fortfarande gällande?

•

Användbarhet/tillämpning: Har översiktsplanen
efterföljts i kommunens planering? I vilken grad har
utpekade utvecklingsområden planerats?

•

Utvecklingsbehov: Har behov av nya eller förtydligande ställningstaganden eller planeringsunderlag
identifierats sedan översiktsplanens antagande? Löses
dessa genom andra underlag eller kräver de översiktsplanestatus?

Dialog har under arbetet förts med Länsstyrelsen Västra
Götalands län genom möte i oktober 2019. Kommunspecifik sammanfattande redogörelse erhölls i september 2019.

3. SAMMANSTÄLLNING
AV NYA ANSPRÅK OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR
I följande stycke redovisas de förutsättningar och
anspråk som förändrats sedan översiktsplanen antogs år
2014 och som därmed planen inte tagit hänsyn till.

ÄNDRAD LAGSTIFTNING
Sedan 2014 har det skett ett antal lagändringar, som
påverkar fysisk planering. Nedan beskrivs kortfattat de
lagändringar som bedöms ha särskilt stor betydelse för
den översiktliga planeringen.
•

I januari 2014 trädde bland annat en förändring i
PBL i kraft som innebär att planläggning ska främja
mellankommunala och regionala förhållanden genom
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten,
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i
övrigt, en god ekonomisk tillväxt och en effektiv
konkurrens, samt bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet. Från och med augusti 2018 finns
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ett krav i PBL som anger att det i översiktsplanen ska
framgå kommunens syn på risken för skador på den
byggda miljön som kan uppstå till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade
samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.
•

Till följd av förändringar i lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (2014) kan riktlinjer för
bostadsförsörjning inte längre beslutas som en del
av en översiktsplan, utan ska redovisas i ett separat
dokument som beslutas av kommunfullmäktige.
Detta beror på att riktlinjerna nu uttryckligen ska
vara vägledande när kommunen i översiktsplaneringen tillämpar och bedömer det allmänna intresset
i 2 kap 3 § 5 PBL, det vill säga bostadsbebyggandet
och utveckling av bostadsbeståndet. Om riktlinjerna
ska kunna ge vägledning är det inte möjligt att de
behandlas och beslutas i samma dokument som de
ska vara vägledande till.

•

Den första januari 2014 ersattes kulturminneslagen
(1988:950) med kulturmiljölagen. I samband med
namnändringen har lagens syfte preciserats. Bestämmelserna rörande fornlämningar är en av de förändringarna som främst berör fysisk planering. Bland
annat har en tidsgräns införts som begränsar det
allmänna skyddet av fornlämning: en lämning som
har tillkommit år 1850 eller senare omfattas inte av
det allmänna skyddet för fornlämningar.

•

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader innebär att det nu finns nationellt fastställda riktlinjer för buller utomhus vid bostadsbyggnader. Förordningen ska tillämpas vid planläggning.
Ändring av förordningen vad gäller vissa riktvärden
trädde i kraft 1 juli 2017 (SFS 2017:359).

•

Förändringar i 7 kap 18 § miljöbalken innebär att
länsstyrelsen getts möjlighet att, i det enskilda fallet,
upphäva hela eller delar av strandskyddet vid små
sjöar och vattendrag. Såväl kommun som privatpersoner kan ansöka om upphävande hos länsstyrelsen.

•

Miljöbalkens 6 kap byttes ut i sin helhet från den 1
januari 2018. Kapitlet rör bestämmelser kring när
miljöbedömningar ska genomföras. Lagen kommer
att påverka arbetet vid ett eventuellt beslut om en ny
översiktsplaneprocess då bestämmelsen kring att en
översiktsplan alltid bedöms innebära en betydande
miljöpåverkan tas bort. Strategisk miljöbedömning
införs som begrepp enligt Lag om ändring i miljöbalken (SFS 2017:955). Följdändringar i plan- och
bygglagen gjordes genom Lag om ändring av planoch bygglagen SFS 2017:965.

•

Miljöbalkens 5 kap. miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning ändrades den 28 juni 2018 (SFS

2018:1407).
•

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) ändrades
genom förordning om ändring av luftkvalitetsförordningen (SFS 2018:2112) den 21 december 2018.
Tillämpningen av förordningen som planeringsunderlag genom miljökvalitetsnormerna bedöms inte
ha påverkats. När översiktsplanen 2013 togs fram
användes dock förordningen om miljökvalitetsnormer för utomshusluft 2001:527, som numera har
ersatts av 2010:477.

•

Vattenkvalitetsförordningen (2004:660) ändrades i
juli 2015 (Förordning om ändring i förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön SFS 2015:516) bl.a. avseende kvalitetskrav
för vattenförekomster och igen i december 2018
(2018:2103) med bl.a nya paragrafer i 4 kap.

•

Vänern omfattas av Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Denna
har ändrats genom förordning om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fiskoch musselvatten (2018:2108). Ändringen innebär
bl.a att länsstyrelsen ska upprätta förslag till och
fastställa åtgärdsprogram för de fiskvatten som finns
inom länet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska
upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för
musselvattnen.

NYA ALLMÄNNA INTRESSEN
Ett antal förändringar har skett vad gäller allmänna intressen sedan översiktsplanen togs fram. Först redovisas
riks- och mellankommunala intressen och sedan övriga
allmänna intressen där ett antal teman inom vilka större
förändringar skett specificeras med underrubriker.

RIKSINTRESSEN
Regeringen tillsatte 2013 en utredning med uppdrag
att se över riksintressesystemet. Riksintressekommittén
lämnade sin slutrapport till Miljö- och energidepartementet 2015-12-02. Utredningen var på remiss under
början av år 2017 och innehåller bland annat förslag om
att införa en ny nivå av allmänna intressen, nämligen
områden av väsentligt allmänt intresse. Huvudsyftet
med översynen var att skapa en bättre helhetssyn och
tydlighet i systemet, där översiktsplanen förslås få en ny
viktig roll i att kunna peka ut väsentliga allmänna intressen som ska kunna vägas mot riksintressen. I det fall
att utredningens förslag genomförs får detta betydande
konsekvenser för översiktsplaneringen.
Under år 2017 uppdaterades vilka områden som är av
riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 §. Inga
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nya områden av riksintresse föreslogs i Åmåls kommun,
men befintliga reviderades.

program som blev politiskt antaget i januari 2019. Detta
syftar till att samlat beskriva kommunens naturvärden,
fungera som ett underlag för planering och beslut som
berör användningen av mark och vatten samt ligga till
grund för olika naturvårdande åtgärder.

Försvarsmakten fattade den 17 december 2018 beslut
om förnyad redovisning av riksintressen enligt 3 kap 9§
miljöbalken; riksintressen och områden av betydelse för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9§ miljöbalken.
För Åmåls kommun innebär inte detta någon förändring. Delar av kommunen längs Vänerkusten omfattas
av stoppområde för höga objekt.

På uppdrag av Teknik och Fritidsförvaltning för Åmål
och Säffle har Sweco utfört en översvämningsriskanalys,
som färdigställdes 2018-06-29. I analysen har både den
pluviala översvämningsrisken utretts separat, samt den
kombinerade fluviala och pluviala översvämningsrisken
som kan uppstå vid kraftig nederbörd som sammanfaller med höga flöden i Åmålsån. Val av scenarier och
kombination av randvillkor har gjorts utifrån Västra
Götalands Länsstyrelses faktablad Vattendrag samt faktablad Vänern enligt planeringsmodellen i Handboken
Stigande vatten.

MELLANKOMMUNALA INTRESSEN
Sedan Åmåls kommuns översiktsplan antogs har en ny
regional utvecklingsplan tagits fram: Västra Götaland
2020 strategi för tillväxt och utveckling. Nya målbilder
för den regionala transportpolitiken har tagits fram
avseende infrastruktur och trafikförsörjning, där även
godstransportstrategi för länet omfattas. Dessa kan inte
fungera som förutsättningar innan de har omsatts i den
nationella planen för infrastruktur, dock kan kommunens förhållningssätt beskrivas. Regional cykelplan togs
fram 2016 med syfte att stärka cykelvägnätet i länet och
lyfta fram cykelns roll i samhällsutvecklingen.

Sedan översiktsplanen antogs har en ny förvaltningscykel för vattenförvaltning inletts med mål om att uppnå
god ekologisk status för sjöar och vattendrag till 2021.
Miljöbalkens 5 kap. miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning ändrades den 28 juni 2018 (SFS
2018:1407). Miljökvalitetsförordningarna har ändrats
vid flera tillfällen se rubriken Ändrad lagstiftning ovan.

Under 2018-2019 pågår ett arbete med att ta fram en
strukturbild för Fyrbodal där en gemensam framtidsbild
ska formas bland kommunalförbundets medlemskommuner.
På regional nivå finns även en klimatvision där Agenda
2030 brytits ner och resulterat i regionala klimatmål för
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Till
år 2030 ska Västra Götaland vara en fossiloberoende
region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska
minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.
Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker,
minska med 30 procent jämfört med 2010.
I riksintresseområde för friluftsliv enligt 4:2 i Höghedenområdet som gemensamt berör Åmåls kommun
och Bengtsfors kommun har förändringar gjorts sedan
ÖP2013.
Avgränsning av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6
för Vänern avgränsas numera Vänern-Norra Dalsland
där Melleruds kommun berörs.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
I september 2015 beslutade FN om Agenda 2030 och
17 stycken globala mål som världen behöver jobba
med för att uppnå en hållbar utveckling. Flera av målen
handlar om miljödimensionen av hållbar utveckling, till
exempel att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Från och med augusti 2018 finns ett krav i PBL som
anger att det i översiktsplanen ska framgå kommunens
syn på risken för skador på den byggda miljön som kan
uppstå till följd av översvämning, ras, skred och erosion
som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan
minska eller upphöra.

STRANDSKYDD
Det generella strandskyddet är fortsatt 100 meter i
kommunen. Länsstyrelsen beslutade 2014-12-01 om det
utvidgade strandskyddet i länet. Noteras bör att beslutet
om utvidgning av strandskyddet har överklagats, men
förväntas träda i kraft inom kort.
I Åmåls kommun har följande sjöar och vattendrag:
•

300 m strandskydd: Vänern.

•

200 m strandskydd: Djup, Edslan, Furusjön, Kalven Nedre, Kalven Övre, Knarrbysjön, Käppesjön,
Norra Viken, Tansjön, Ånimmen, Ärran, Ömmeln,
Österbosjön.

•

100 m strandskydd: Övriga sjöar och tjärn i kommunen med större yta än ca 1 ha samt Vitlandaån,
Forsnäsån och Åmålsån.

LÄNSSTYRELSENS SAMMAN-

Lokalt har Åmåls kommun tagit fram ett naturvårds-
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FATTANDE REDOGÖRELSE

nering i det utvecklings- och strukturbildsarbete som
pågår inom Fyrbodals kommunförbund såväl som inom
Västra Götalandsregionen. En tydlig viljeriktning kring
utvecklingsinriktning för bostadsbyggande i kommunen
och inte minst som utveckling av Åmål stad finns idag.

Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 28 § PBL minst en gång
varje mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till kommunen. I denna ska länstyrelsen redovisa
en bedömning av översiksplanens aktualitet utifrån de
statliga och mellankommunala inressen som kan ha
betydelse för kommunens mark- och vattenanvändning.
Länsstyrelsen Västra Götalands län har valt att tillhandahålla en webbaserad länsövergripande sammanfattande
redogörelse där uppdaterade planeringsunderlag som
rör statliga och mellankommunala frågor finns samlade.

Kommunen har även sedan 2013 tagit fram flertalet nya
strategier och planeringsunderlag varav följande bedöms
ha bäring på översiktsplanen:
•

Stadsutvecklingsprogram

•

Naturvårdsprogram

Den kommunala sammanfattande redogörelsen tilldelades kommunen på förfrågan den 5 september 2019.
Denna ger en samlad bedömning av aktualiteten på
Åmåls kommuns översiktsplan sett till statliga och mellankommunala intressen.

•

Risk- och sårbarhetsanalys

•

Folkhälsoprogram på gång

•

Plan för innergårdar i Åmål

•

Skyfallskartering

Utöver vad länsstyrelsen sammanställer som konkreta
ändringar i lagrum samt förändringar av statliga intressen sedan 2013, har länsstyrelsen även synpunkter på
att översiktsplanen inte tar hänsyn till bostadsbyggande
och utveckling av bostadsbeståndet som ett allmänt intresse (enligt PBL). I länsstyrelsens granskningsyttrande
tillhörande översiktsplan för Åmåls kommun 2013 hade
länsstyrelsen kvarstående invändningar avseende vissa
av de (i det tematiska tillägget till översiktsplanen för
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)) utpekade
LIS-områdena, samt det sydligaste föreslagna utbyggnadsområdet för bostäder i anslutning till Åmål. Dessutom bedömde länsstyrelsen att ett fullständigt genomförande av planerade exploateringar vid Vänern medför
risk att MKN kan komma att överskridas. De bedömde
att intressekonflikter kan uppstå mellan riksintressen
och kommunala exploateringsintressen. Vidare ansåg
de att planen har bristande underlag för bedömning av
förslagets lämplighet med hänsyn till hälsa och säkerhet.
Länsstyrelsen poängterar nu att ÖP inte ger ett tydligt
stöd för efterföljande planering och prövning inom
ovanstående områden.

•

VA-plan på gång

•

Avfallsplan

•

Plan för lokaler- renovering och nybyggnation (BoU)

•

Åmåls kommuns näringslivsprogram 2014-2020

FÖRÄNDRINGAR I ÅMÅL OCH
OMVÄRLDEN
Sedan översiktsplanen antogs 2014 har diskussionen
om klimatförändringar, hållbar utveckling (där social
hållbarhet har fått ta större plats) och samhällets robusthet fått ett ännu större utrymme. Frågan har blivit allt
viktigare för Åmåls kommun.
En viktig fråga för kommunen som blivit mer aktuell
sedan översiktsplanen antogs är tydliggöranden kring
kommunens regionala sammanhang och en positio-

4. GENOMGÅNG AV KOMMUNÖVERGRIPANDE
ÖVERSIKTSPLAN FÖR
ÅMÅLS KOMMUN
Här följer en redovisning av Åmåls översiktsplan rubrik
för rubrik. Löpande redovisas vilka avsnitt som kan anses aktuella där förutsättningar och inriktningar fortsatt
är relevanta för beslut enligt PBL och MB.
Gällande översiktsplan heter Översiktsplan 2013 och
vann laga kraft 2014-03-26.

DEL 1 DÄRFÖR GÖR VI EN NY
ÖVERSIKTSPLAN
Del ett utgör ett introducerande kapitel och i denna del
beskrivs organisationen kring kommunen, planinstrumentet, samt vissa kommunpolitiska ställningstagande.
Nedan redovisas rubrikernas status utifrån om förutsättningar och inriktning bedöms vara aktuellt?

BAKGRUND OCH SYFTE

BESLUTSUNDERLAG
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Detta avsnitt är aktuellt vad avser omvärldsförändringar
som bakgrund till behov av att ha en aktuell översiktsplan, dock är inte planhänvisningarna längre aktuella.

PLANPROCESSEN, ORGANISATION M.M
Åmåls kommun har genomgått omorganisering sedan
ÖP 2013 och beskrivningen är därmed inte aktuell.
Beskrivningar av process och projektorganisation är inte
aktuell.

ÖVERSIKTSPLANENS ROLL
Beskrivningen av översiktsplanens roll är fortfarande
aktuell.

MÅL OCH STRATEGIER
Kommunens vision är fortsatt gällande med tillhörande
mål. En ny regional utvecklingsplan har tagits fram sedan ÖP 2013, dock bygger den fortsatt på visionen om
det goda livet. Tillväxtprogrammet för Fyrbodal är inte
längre aktuellt. Kommunalförbundet har under 2018
påbörjat ett strukturbildsarbete för Fyrbodalsområdet.
Kommunens Energi- och klimatstrategi har uppdaterats
med målsättningar till år 2030. Dessutom omfattar inte
strategin Åmåls kommun som geografiskt område utan
hänvisning sker till Klimatstrategi för Västra Götaland
2030. Trots att målsättningarna för arbetet med ÖP
baseras på ovan nämnda underlag med varierad aktualitet så upplevs fortfarande de formulerade målen vara
aktuella.

EN HÅLLBAR UTVECKLING
Delar av avsnittet stämmer avseende kommunens
förutsättningar, men det råder osäkerhet i statistikhänvisning. I samband med aktualitetsprövningen av ÖP
har utvärdering av kommunens LIS-plan gjorts med
resultatet av 0 dispens- eller upphävandeärenden (våren
2019). Hänvisningarna till Energi- och klimatstrategin är
inte aktuella då strategin har omarbetats.
Sammantaget bedöms kapitlet i ungefär lika delar vara
aktuellt som inaktuellt. Nya förutsättningar bedöms
dock inte strida mot befintlig plan, utan avser främst ett
omarbetande eller en uppdatering av befintligt underlag.

DEL 2 VAD GÄLLER IDAG? VILKA
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FRAMTIDA BEHOV SKALL TILLGODOSES?
I denna del beskrivs delar av kommunens planeringsförutsättningar vad avser gällande planer, interkommunala frågor och allmänna intressen som är kopplade till
skydd enligt miljöbalken och miljökvalitetsnormer.

HUR SER ÅMÅL UT IDAG?
Avsnittet redogör för Åmål i korthet, med vissa historiska återkopplingar samt fördelningsbeskrivning av
kommunens geografiska förutsättningar tillsammans
med viss befolkningsstatistik. Det statistiska underlaget hänvisar till 2013 eller äldre data och är i huvudsak
inaktuellt, medan övriga förutsättningar fortfarande
råder. Nulägeskartan som redovisas bedöms i delar vara
inaktuell. Mark- och vattenanvändning förändras med
tiden genom fysisk planering och olika samhällsutvecklingsbeslut.

GÄLLANDE PLANER
Hänvisning till översiktsplanen för Åmåls kommun som
antogs 1991 är inte längre aktuell. För Åmål centrum
och Åmåls tätort finns en fördjupad översiktsplan (antagen 2003) som fortfarande gäller, dock bedöms denna
i stora delar vara daterad. Föreslagen markanvändning
överrensstämmer inte med nya inriktningsbeslut och
nytt underlag har tillkommit genom Stadsmiljöprogrammet (framtaget 2018) där riktlinjer kring stadsmiljön
presenteras. Här hänvisas även till ett tematiskt tillägg
för vindbruksplan (antagen 2011) som är gemensam för
flera kommuner i Dalsland. I samband med att vindbruksplanen antogs har kommunfullmäktige (2011-0928§166) i Åmål beslutat om att plocka bort de utpekade
områdena i Åmåls kommun, därmed finns inga områden i kommunen representerade och heller inte längre
utpekade i vindbruksplanen. Ställningstagandet bedöms
fortfarande vara aktuellt. Hänvisade detaljplaner är
fortfarande gällande. ÖPs hänvisning till kommunens
program för kulturminnesvård är oklart. Inget sådant
program tillämpas idag. Länsstyrelsens rapport om Analys av stora opåverkade områden från 1998 är inte aktuell. Länsstyrelsen anger på sin webbplats att ledning för
att definiera stora opåverkade områden på ett enhetligt
sätt saknas i lagstiftningen och dess förarbeten liksom
i rättspraxis. Länsstyrelsen rekommenderar kommuner
att beskriva värdena i de stora opåverkade områdena
närmare med tydligare riktlinjer i översiktsplanen för att
kunna ge vägledning för efterföljande beslut. Bestämmelser till skydd för stora opåverkade områden finns i 3
kap 2§ MB.

BESLUTSUNDERLAG

Tillhörande kartunderlaget är inaktuellt då den inte
överensstämmer med gällande planförhållanden kring
Edsleskog och Åmål stad.

OMRÅDEN MED SKYDD ENLIGT MB
Här redogörs för områden som omfattas av skydd enligt
miljöbalken såsom riksintressen och Natura 2000-områden. I ÖP betonas att kommunen lägger stor tyngd vid
riksintressena, och att dessa ska prioriteras i förhållande
till lokala allmänintressen. Denna bedömning är delvis
överensstämmande med kommunens uppfattning idag.
Riksintressena utgör nationella intressen och åtgärder
som kan skada dessa ska undvikas, men de kommunala
allmänintressena bör här ges en mer uttrycklig tyngd i
den fysiska planeringen och för skapandet av en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen.

Riksintressen
I kommunen berörda riksintressen listas efter områden.
Den översiktliga kartan med utpekande av riksintressen
överensstämmer inte med de reviderade avgränsningarna av områdena för friluftsliv enligt MB 3:6.
Kommunen uppger att länsstyrelsens avgränsning av
riksintresseområdena för friluftsliv enligt MB 3:6 och
turism och friluftsliv enligt MB 4:2 inte kan accepteras i
sin nuvarande form. Ställningstagande görs längre fram.
Naturvård enligt MB 3:6

Fem olika områden pekas ut med kort beskrivning.
Inga förändringar i förutsättningar och kommunens
inställningar till utpekade områden kvarstår. Kommunens naturvårdsprogram (2018) belyser naturmiljöer
som är mer känsliga ur ekologisk synpunkt i enlighet
med 3 kap. miljöbalken. De pekas i programmet ut som
områden med höga eller unika naturvärden. Programmet anger att skyddet i första hand ska tillgodoses vid
tillståndsgivning och fysisk planering.

2017 reviderades riksintresset för Höghedenområdet
(FO19) och utökades norrut att även omfatta stora delar
av sjön Edslan, dess artrika sluttningar öster om sjön
och Baljåsen.
Områdenas värdebeskrivningar är sammanfattade och
trots revideringar i stort fortfarande aktuella.
Kulturmiljövård enligt MB 3:6

Sju olika områden pekas ut med kort beskrivning.
Inga förändringar i förutsättningar och kommunens
inställningar till utpekade områden kvarstår.
Turism och friluftsliv enligt MB 4:2

Två olika områden pekas ut.
Inga förändringar i förutsättningar och kommunens
inställningar till utpekade områden kvarstår.
Kommunikationer enligt MB 3:8

Tre olika områden pekas ut.
Inga förändringar i förutsättningar och kommunens
inställningar till utpekade områden kvarstår.
Yrkesfiske enligt MB 3:5

Tre olika områden pekas ut.
Inga förändringar i förutsättningar och kommunens
inställningar till utpekade områden kvarstår.
Värdefulla ämnen och mineral enligt MB 3:7

Hänvisning sker till områden med kvartsitförekomster i
kommunens västra del.
Inga förändringar i förutsättningar och kommunens
inställningar till utpekade områden kvarstår.
Totalförsvaret enligt MB 3:9

Friluftsliv enligt MB 3:6

Tre olika områden pekas ut med kort beskrivning.
2014 reviderades riksintresset för Vänern-norra Dalsland (FO 42:1). Riksintresset (som tidigare benämndes
Vänerns strand- och skärgårdsområden) delades upp
med ändrad sifferbeteckning och uppdaterade värdebeskrivningar.
2016 reviderades riksintresset för Dalslands sjö- och
kanalsystem (FO06). Gränsen har justerats något vid
sjöarna Ärr och Ånimmen.

Stoppområde för höga objekt pekas ut längs Vänerkusten.
Inga förändringar i förutsättningar och kommunens
inställningar till utpekade områden kvarstår. Dock lyfter
länsstyrelsen i sin sammanfattande redogörelse att det
saknas en beskrivning av vad som utgör högt objekt,
samt information om att samtliga plan- och lovärenden
som berör höga objekt ska samrådas med Försvarsmakten.

Natura 2000 enligt MB 4:8
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Elva områden pekas ut som områden av gemenskapsintresse enligt EU:s art- och habitatdirektiv respektive
fågeldirektiv (Natura 2000-områden). Sedan ÖP 2013
pekas även Tösse skärgård ut som riksintresse enligt
fågeldirektivet. Ingen förändring har skett i kommunens
ställningstagande.

Natureservat
Fem områden pekas ut, samt beskrivs planerade nya
utpekanden.
Ytterligare tre nya naturreservat (Öjerbyns gammelskog,
Stora och Lilla Bräcke samt Brudkullen) har tillkommit
efter redovisningen i gällande översiktsplan.

Strandskydd
Avsnittet ger en generell beskrivning av strandskyddet,
med hänvisning till den översyn av strandskyddet som
gjordes i länet runt 2014. Här beskrivs även det tematiska tillägget för LIS. Undantagsbeskrivning för komplementbyggnader är inte längre gällande (t.o.m. 2014).
I samband med arbetet att aktualitetspröva ÖP har en
översyn av LIS-planen gjorts. Med anledning av nya
anspråk samt möjlighet till justering av befintliga LISområden har kommunen beslutat om revidering. Aktualiteten i LIS-utpekandena i gällande tematiska tillägg är
därmed oklar, då arbetet precis har påbörjats.
En översyn av strandskyddet pågår på uppdrag av
regeringen. Uppdraget bygger på att det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden.
Förslagen ska också syfta till att dels förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst
för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i
områden med lågt exploateringstryck, dels bibehålla
eller om behov finns förstärka strandskyddet för att
värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.
Det lokala inflytandet ska öka. Förslaget ska presenteras
i november 2020.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Avsnittet hänvisar till förordningen om miljökvalitetsnormer för utomshusluft (2001:527) som har ändrats
genom luftkvalitetsförordningen (2010:477) och förordning om ändring i luftkvalitetsförordningen (2018:2112).
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet

Avsnittet hänvisar till vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) som har ändrats genom förordning om
ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (2018:2103). Efterföljande tabeller är inaktuella. Nya klassningar har tillkommit som
baseras på fler parametrar vilket har påverkat statusen
på flera vattenförekomster.
Redovisad karta över vattenskydd och vattenkvalitet är
inaktuell. Översyn av vattenskyddsområde pågår, därmed finns en stor osäkerhet i utpekandet.

INTERKOMMUNALA FRÅGOR
Här beskrivs förekommande mellankommunala intressen såsom riksintressen och naturreservat.

Säffle kommun
Inga förändringar i förutsättningar.

Bengtsfors kommun
Tillkommit riksintresseområde för friluftsliv enligt 4:2 i
Höghedenområdet som berör båda kommunerna.
Övriga mellankommunala förutsättningar är aktuella.
(Bengtsfors kommun gjorde en aktualitetsprövning av
sin översiktsplan (från 2013) år 2018 med bedömning
att den är aktuell frånsett en fördjupad översiktsplan
och LIS-plan.)

Melleruds kommun

I denna del ges en övergripande beskrivning av miljökvalitetsnormer (MKN) som kommunen har att förhålla
sig till enligt gällande miljölagstiftning. Ingen förändring
har skett som påverkar de förutsättningarna. Ingen
hänvisning sker dock till att Vänern omfattas av MKN
för olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten
(2001:554) och förordning om ändring i förordningen
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2018:2108) och att det är aktuellt för Åmåls
kommun att göra en bedömning av påverkan på vat-
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tenförekomsten inom ramen för den fysiska planeringen
i kommunen. Det har även beslutats om en ny förvaltningscykel för MKN för vatten för åren 2016-2021.

Förutsättningarna stämmer fortsatt i stora drag, men
riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 för Vänern
avgränsas numera Vänern-Norra Dalsland. Melleruds
kommun håller för närvarande på att ta fram en ny ÖP.

Allmänt
Rutiner för hantering av mellankommunala frågor beskrivs. Här bedöms inga förändringar ha skett.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
OCH STRATEGIER
Här redogörs för olika sakområden med beskrivning av
nuläge och framtida behov.

BEFOLKNING OCH BOSTÄDER
Statistik över befolkningen och planresurser vid tiden
för framtagande av ÖP som redovisas här är vid det
här laget daterade. Framtida bostadsbehov bedömdes
rymmas inom gällande detaljplaner. Behov av gruppoch trygghetsboenden fanns men bedömdes inrymmas
inom befintliga fastigheter i Åmål.
Det finns fortsatt en planbereskap för bostäder i Åmål.
Sammanställningen i ÖP 2013 är dock svår att bedöma
utifrån olika boendebehov och utifrån belägenhet av
bostadsmark. Inom Åmåls stad bedöms det idag finnas
behov av 50-60 äldreboenden. Behovet av LSS-boende
klaras idag i befintligt bostadsbestånd men verksamheten kommer inom en 10-årsperiod behöva fler gruppboenden. Arbete med att ta fram ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram pågår.

NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING
I detta kapitel redogörs för en förenkling av näringslivet
i kommunen med fokus på handel. Förutsättningar,
diagram och statistik redovisas som med anledning av
tiden som passerat sedan antagande bedöms inaktuellt.
Inget behov av mark för offentlig service bedömdes
finnas och hänvisning till minskande elevunderlag och
då pågående skolutredning görs. Uttryckliga strategier
utgör- inget externt köpcentrum och fokus på verksamheter med anknytning till turism och friluftsliv.
Hänvisning till utveckling av näringslivet och strategier
bedöms i stort fortsatt aktuellt. Dock finns sedan ÖP
2013 ett kommunalt näringslivsprogram och frågorna
kring näringslivets utveckling i Åmål har återigen lyfts.
Inget uttalat behov av utökning av den offentliga servicen föreligger vid tiden för ÖP 2013. Dessa förutsättningarna varierar ofta över tid och då barnomsorg
och utbildning inte belyses nämnvärt och det saknas en
tydlig bild eller strategi för den utvecklingen bedöms
detta ge påverkan på aktualiteten.

INFRASTRUKTUR- KOMMUNIKATION OCH
TEKNISK FÖRSÖRJNING

Den huvudsakliga delen av redovisade förutsättningar
är aktuellt, men vissa förändringar har skett såsom VAutbyggnad samt åtgärder på E45. Förbättring av järnvägsförbindelserna och övriga regionala förbindelser är

ett kontinuerligt behov. Ställningstagandet kring djuphamnen är oklart och fler olika inriktningar har diskuterats. Vissa åtgärder är inte längre aktuella såsom omdragning av E45 väster om Åmål och planskild korsning
vid E45/väg 164. Avseende stycket gällande vindkraft är
förutsättningarna sådana att etablering av vindkraftverk
har skett, dock gäller fortsatt Vindkraftplanen. Målet
med infrastrukturutbyggnad av fiber har nåtts.
Gällande ÖP belyser inte betydelsen av transmissionsoch distributionsnät för el som samhällsviktig funktion.

TURISM OCH FRILUFTSLIV
Här identifieras viktiga anläggningar i kommunen, vilket
fortfarande är gällande, dock har LIS-utpekandena bedömts kräva en revidering och utpekade framtida behov
kan därmed bedömas inaktuellt. Karta över olika leder
och målpunkter i kommunen kopplat till turism och
friluftsliv bedöms i stort vara aktuellt.

NATUR, NARURVÅRD OCH LANDSKAP
Förutsättningarna kopplat till rubriken beskrivs generellt för kommunen och bedöms tillsammans med
tillhörande karta över naturmiljön i kommunen vara
delvis inaktuella med anledning av omprövning av
naturreservat och riksintresseområden. Kartan pekar
ut olika naturtyper, naturskydd och särskilt avgränsade
naturområden. Sedan översiktsplanen antogs har nya
biotopskyddsområden och naturvårdsavtal skyddats och
nya nyckelbiotoper och höga naturvärden identifierats.
Kommunen har även antagit ett naturvårdsprogram.
Information om sådana förekomster samt inarbetande
av underlaget i översiktsplanens avvägningar och ställningstaganden saknas i gällande ÖP.

HUSHÅLLNINGSINTRESSEN
Här lyfts förekommande hushållningsintressen såsom
jordbruksmark, stora opåverkade områden och ekologiskt särskilt känsliga områden. Förhållningsssätt har
inte identifierats, här redogörs endast för förutsättningar
och daterat underlag. Därmed bedöms avsnittet tillsammans med tillhörande karta vara inaktuellt.

VATTENMILJÖFRÅGOR
Kort beskrivning av vattenförekomster görs. Förhållandena som beskrivs gäller i stort fortfarande tillsammans
med det framtida behovet.
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KULTURMILJÖ OCH KULTURMILJÖVÅRD
Hänvisning och ställningstagande till underlag (Program
för kulturminnesvård, Åmåls kommun från 1983) som
inte används gör att aktualiteten kring denna rubrik är
oklar. Områden som pekas ut av särskild betydelse bedöms troligen så även idag, men vetskapen om utpekade
värden och dess omfattningen (byggnad och/eller miljö)
finns inte.
Trafikverkets ”Vägar med kulturmiljövärden i Dalsland”
bedöms dock fortsatt gällande. Ny kulturmiljölag gäller
sedan 2014.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Områden som beskrivs under denna rubrik är buller
och vibrationer, radon, förorenad mark, strålning, riskoch sårbarhetsanalys, farligt gods, verksamheter med
miljöpåverkan, översvämning, samt ras och skred. Stora
delar av hänvisat underlag och förutsättningar gäller
fortfarande. Sedan kommunen antog sin översiktsplan
år 2013 har dock planeringsförutsättningarna förändrats
en del inom området hälsa och säkerhet samt risken för
olyckor, översvämning eller erosion. Hur kommunen
bemöter och kan hantera risker enligt PBL (augusti
2018) framgår inte i gällande ÖP.
Rekommenderade riktvärden för trafikbuller har ändrats
och denna del är inaktell. Länsstyrelsen har tagit fram en
risk- och sårbarhetsanalys för länet samt har kommunen
gjort en kommuntäckande analys, samt arbetat fram ett
handlingsprogram för skydd mot olyckor (2015-2018)
och tagit fram en skyfallskartering. Riktlinjer för hantering av översvämning (Stigande vatten) omarbetades av
SMHI 2017 vilket påverkar planeringsnivåerna. Ingen
karta över utpekade områden med stabilitetsproblem
finns, vilket bedöms utgöra en brist ur redovisningshänseende.
Länsstyrelsens rekommendationer avseende riskhanteringsområde längs transportleder för farligt gods,
störningar och lämpliga skyddsavstånd från verksamheter har inte belysts.
Kartans innehåll bedöms vara aktuellt.
Sammantaget bedöms kapitlet kring planeringsförutsättningar och strategier omfatta stora delar som är inaktuella. Störst förändring har skett för avsnittet kring hälsa
och säkerhet, där det tydligt behöver framgå att nyare
planeringsunderlag och andra riktlinjer gäller.
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DEL 3 SÅHÄR VILL VI ATT KOMMUNEN SKALL UTVECKLAS
I denna del beskrivs framtida användning av mark- och
vattenområden. Generell bedömning har gjorts för
kommunen med delstudier för Åmål stad, Fengersfors,
Fröskog, Edsleskog, Mo, Tösse och Ånimskog.

BOSTÄDER
När översiktsplan 2013 togs fram identifierades ett flertal lediga bostadstomter såväl i Åmål som i andra tätorter i kommunen. Fokus lades på utveckling av bostäder
i attraktiva områden i sjönära lägen. Måkebergsområdet
lyftes som aktuellt för bostadsexploatering och utbyggnadsområden pekades ut på östra sidan av Åmålsviken
och Norra Viken tillsammans med utpekanden av flera
LIS-områden i kommunen (i det tematiska tillägget till
ÖP). Det föreföll finnas framtida behov av gruppbostäder och trygghetsboenden, som främst avsågs tillgodoses inom befintliga fastigheter i tätorten.
Behovet av särskilda former av boenden såsom vårdoch/eller äldreboenden varierar över tid och ÖP 2013
bedöms därmed inte beskriva aktuella förutsättningar
och behov.
Norra viken/Åmålsviken som utbyggnadsriktning
för bostäder bedöms fortsatt gälla. Attraktiviteten i
strandnära lägen är en aspekt som fortsatt bedöms vara
särskilt viktig för bostadsbyggande i kommunen som
helhet, för att skapa goda förutsättningar för ett framtida bostadsvärde på bostadsmarknaden. Huvudsakliga
innehållet och inriktningen bedöms vara aktuellt. Dock
finns idag en tydligare uttalad inriktning av bostadsutveckling i sjönära lägen och en möjlighet för Åmål att
växa mot Norra Viken/runt Åmålsviken. LIS-planen
med utpekanden av områden för ny bostadsbebyggelse
är under revidering.
Rekommendationerna är inte i sin helhet överensstämmande med gällande styrdokument och vägledning.

NÄRINGSLIV OCH SERVICE
Utpekade områden med fokus på näringslivsutveckling
är Nygård, järnvägsområdet i Åmål samt utbyggnadsområde för industri i höjd med Nygård väster om E45.
I Edsleskog redovisades ett utbyggnadsområde för
småindustri och Fengersfors bruksmiljö (Not Quite)
nämndes som intressant för vidare etableringar. Kommunen hade identifierat särskild utvecklingspotential i
verksamheter kopplade till turism och friluftsliv. Inga
områden pekades ut för offentlig service.
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Besöksnäringen i Sverige har enligt Tillväxtverket i
stort fördubblat sin omsättning sedan 2000, vilket även
inneburit en stark tillväxt utanför Sveriges städer. Det
är ett skäl till att regeringen pekat ut naturturismen som
en av landsbygdens framtidsnäringar. Bedömningen
är att utvecklingsinriktningen är högst aktuell. Utpekat
utbyggnadsområde väster om E45 har börjat detaljplaneras (DP för Säter), likaså pågår detaljplaneläggning av
Nygårds industriområde.
Rekommendationerna är inte i sin helhet överensstämmande med gällande styrdokument och vägledning.

INFRASTRUKTUR
Här föreslås korridor för ny sträckning av E45 i den
norra delen av Åmål stad. (Redovisas även i kommunens FÖP i något annorlunda sträckning.) Korsningen
E45 och väg 164 pekas ut som möjlig att på sikt bli
planskild. Stambanan genom kommunen är viktig och
kan förbättras och utvecklas. Ny gång- och cykelförbindelse tillsammans med VA-ledningar föreslås längs
den befintliga järnvägsbanken över Norra Viken och
lyfts som av vikt för att koppla samman den utpekade
bostadsutbyggnaden med centrum. Gång- och cykelförbindelse mellan Åmål-Tösse och Fengersfors-Fröskog
föreslås. Möjliga utbyggnadsområden för VA anges.
Föreslagna områden för vindkraft i Fröskog och Kingebol redovisas i markanvändingskarta. Aktualiteten på
utpekade åtgärder som omfattar E45 bedöms som låg.
Sista etappen av utbyggnad av mötesfri landsväg mellan
Åmål-Ånimskog är på gång. I remissversionen av ÅVS
E45 genom Åmål som Trafikverket tagit fram lyfts
optimeringsåtgärder för befintlig cirkulationsplats (E45/
väg 164) varav en byggnation av en planskild korsning
bedöms vara inakutellt, likaså en ny sträckning av E45
mellan Östra/Västra Åsen och Kasenberg. Gång- och
cykelförbindelse mellan Tösse och södra Åmål genomförs. Åmål har numera uppnått en 100% bredbandsutbyggnad för bostäder (med 65% anslutningsgrad) varpå
kommunen nått sitt mål. Övriga utvecklingsområden
kopplat till infrastruktur bedöms fortsatt vara aktuellt.
I rekommendationerna anges att det vid nybyggnad eller
annan etablering inom 150 m från primär eller sekundär
transportled för farligt gods skall göras en riskbedömning. Enligt rådanade riktlinjer i ”Riskhantering i detaljplaneprocessen” finns variation i riskhanteringsavstånd
utifrån markanvändning och olika riskzoner, varpå rekommendationen till viss del är inaktuell. Rekommendationerna är därmed inte i sin helhet överensstämmande
med gällande styrdokument och vägledning.

TURISM OCH FRILUFTSLIV
Turism och friluftsliv har identifierats som en viktig
näringsgren för kommunen, vilket fortsatt är aktuellt (se
tidigare kommentar under ”Näringsliv och service”).
Vissa områden nämns specifikt och hänvisas till utpekande i det tematiskt tillägget för LIS. Kommunen
pekar på att utvecklingsmöjligheter för anläggningar
inom turism och friluftsliv är viktigt att möjliggöra,
ett ställningstagande som bedöms vara forsatt aktuellt.
Revideringen av LIS-planen medför dock en förändring
i utpekande av LIS-områden, omfattningen av detta är
ännu ej känd. Rekommendationerna är inte i sin helhet
överensstämmande med gällande styrdokument och
vägledning.

KULTURMILJÖ
Förutom riksintressena hänvisar kommunen till kulturminnesvårdsprogram som inte används idag. Generellt
gäller fortfarande rekommendationerna, dock har de
idag ingen tydlig geografisk koppling vilket medför
en inaktualitet i utpekandena av ur kulturmiljöhänsyn
bevarandevärde miljöer och byggnader.

VATTEN
I detta stycke lyfts vattnets viktiga funktion och attraktivitet för såväl turism och friluftsliv som boende. I stort
är denna del aktuell. Dock hänvisar rekommendationerna till då gällande defintion av påverkan på miljökvalitetsnormerna, vilket nu har ändrats (se rubriken Ändrad
lagstiftning).

ÖVRIGA OMRÅDEN
Övriga områden åsyftar övriga delar av kommunen som
inte berörs av förändrad användning av mark och vatten
enligt ovan, riksintressen eller förslag till LIS-område.
Här hänvisar rekommendationerna till gällande lagstiftning avseende strandskydd och hushållningsbestämmelser. Ingen anmärkningsvärd förändring har skett som
påverkar rekommendationerna. ÖP 2013 saknar dock
en tydlighet i ställningstagande kring de områden som
omfattas av grundläggande skydd för hushållning med
mark och vattenområden (3 kap.MB) och områdesskydd
enligt 7 kap. miljöbalken.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Under denna rubrik hänivsas till förutsättningar och
anger endast rekommendationer. Rekommendationerna
är delvis felaktigt formulerade och lämnar inte utrymme
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för bedömning. Exempel på detta är rekommendation
för översvämning, där inte markanvändning och typ av
bebyggelse omnämns i relation till de olika planeringsnivåer för översvämning. Med hänsyn till ovan bedöms
rekommendationerna i stort vara inaktuella.

RIKSINTRESSEN
Här beskrivs kommunes ställningstagande till riksintressen inom kommunen. Här anger kommunen att de
önskar reducera området för friluftsliv enligt såväl MB
3:6 som 4:2 för östra delen av Ånimmen och Ärr samt
för Vänern till 500 m. Kommunen anser att dessa områden inte i samma utsträckning besitter de kvaliteter som
utgör områdenas kärnvärden.
Sedan ÖP 2013 har riksintresse MB 3:6 minskats något
för Vänern (från Tösse och söderut ungefär i höjd med
Ånimskog) med ny gräns i järnvägen. Östra delen av
Ånimmen har reducerats något omfattandes en sträcka
från norra Ånimskog till omkring Kingebol, med ny
gräns i väg. Ingen förändring har skett för riksintrese
MB 4:2 omfattandes Vänern, Ånimmen och Ärr.
Kommunens ställningstagande är fortsatt gällande och
kapitlet bedöms till större delen vara aktuellt. Tillhörande karta beböms fortsatt aktuell utifrån kommunens
ställningstagande kring åsyftade riksintressen.
Utöver ovan har nytt riskintresseområde enligt MB 3:6
för friluftsliv tillkommit för Edslan, samt har naturreservat för Tösse skärgård fått riksintressestatus för
Natura 2000 fågeldirektivet (MB 4 kap.). Kommunens
ställningstagande kring de förändrade förutsättningarna
framgår inte i gällande ÖP.
Rekommendationerna för riksintressse (för friluftsliv
enligt MB 3:6, turism och rörligt friluftsliv enligt MB
4:2, naturvård enligt MB 3:6, kulturmiljövård enligt MB
3:6) kräver ett förtydligande avseende punkten att ”Nybyggnad, vägdragning eller annan anläggning som kan
medföra påtaglig skada på riksintresset medges ej. Bostads- eller fritidshus, enstaka eller i grupp, samt anläggningar för turismens och det rörliga friluftslivets behov
kan prövas med stöd av planutredning eller detaljplan,
som visar att riksintresset inte påtagligt skadas.”
Ovanstående avses tolkas som en aktualitetsprövning
av detaljplanekravet i samband med ärendeprövning
och innebär inte per automatik ett omöjliggörande av
enstaka kompletterande bebyggelse genom bygglov eller
förhandsbesked.

DELSTUDIER
Inom kapitlet för delstudier redogörs kort för förutsättningar och utvecklingen av kommunens tätorter med
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framtida markanvändningskartor för dessa områden.
Förutsättningarna som beskrivs för dessa områden avseende invånarantal, lediga tomter, möjlighet till service
osv varierar i aktualitet.
Generellt bedöms ingen förändring skett i utpekade utbyggnadsområden. Det råder fortsatt utbyggnadsinriktning längs vatten avseende bostäder, vilket i stort pekas
ut för de olika orterna. Hänvisningar till LIS-planens
utpekanden kan komma att betraktas som inaktuella
då revidering av LIS-planen pågår parallellt med aktualitetsprövningen av ÖP. Det i Fengersfors utpekade
”område där framtida utveckling bör utredas” bedöms
idag inte aktuellt för bostadsutveckling.

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV BYGGLOV
UTANFÖR PLANLAGT OMRÅDE

Här redogörs för (i enlighet med rubrik) riktlinjer för
hantering av bygglov utanför planlagt område. I kapitlet
hänvisas till att ändringar i PBL har gjorts. Sedan 2013
har ytterligare ändringar genomförts. Riktlinjerna bör
ses över utifrån gällande lagstiftning.

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen gäller i stort avseende
områden och ansvar för utförande. Vissa åtgärder är
dock inte längre aktuella, men dessa beskrivs tidigare i
sammanställningen.

DEL 4. VAD BLIR KONSEKVENSERNA FÖR MILJÖN?
Här beskrivs planförslagets miljöaspekter och vilka
ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser som
bedöms kunna bli en följd av planförslaget. Tyngdpunkten har lagts på de ekologiska konsekvenserna.
Miljöbalkens kapitel avseende miljöbedömningar har
ändrats (2017) sedan ÖP 2013 antogs och nu ställs det
krav på strategiska miljöbedömningar för planer och
program. Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen är
därmed inte framtaget i enlighet med i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ny innehållsbeskrivning. Dock
bedöms innehållets omfattning och detaljeringsgrad
rimlig även i enlighet med nu gällande bestämmelser
(MB 6 kap.12§).
Miljöbedömningens avgränsning i tid sträcker sig till
2025 precis som planens tidshorisont. Förutsättningarnra för identifierade miljöaspekter har förändrats,
dock har bedömningen i MKB inte påverkats i samma
utsträckning. Ändringar i underlag är bl.a. hänvisade
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bedömningsgrunder för buller, kommunala riktlinjer,
miljökvalitetsnormer och åsyftade krav på dagvatten.
Följande områden utgör fokus för miljökonsekvensbeskrivningen
•

Nya bebyggelseområden inkl. LIS-områden

•

Ny industribebyggelse av betydelse

•

Ny och befintlig infrastruktur av betydelse

•

Vatten och avlopp

Utifrån ovan listade områden i fokus för miljökonsekvensbeskrivningen finns delar som inte är aktuella
med anledning av att vissa förändringar inte längre är
aktuella (ex. ny korridor för E45 och planskild korsning
av E45 och väg 164). Ingen av utpekade LIS-områden
hade genomförts vid aktualitetsprövningens start och
har därmed inte föranlett någon påverkan på miljön.
Konsekvensbeskrivningarna av nollalternativet är inte
gällande med hänsyn till befolkningsutvecklingen samt
den nya sträckningen av E45. Utöver det har nollalternativet påverkats genom att delar av ÖP har genomförts
eller är pågående. Utöver ovan bedöms MKB:ns aktualitet i stort vara avhängig planförslagets aktualitet.

5. TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN
LANDSBYGDSUTVECKLING I
STRANDNÄRA LÄGEN (LIS)TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN 2013
I det tematiska tillägget för
LIS görs utpekanden av
lämpliga områden i kommunen där möjlighet till
dispens eller upphävande
av strandskydd kan prövas
med skälet att åtgärden
kan bidra till utveckling av
landsbygden (MB 7:18d).
28 områden pekas ut runt
åtta olika sjöar i kommunen
(däribland Vänern).

med tillhörande utredningsområden. Varitationen i
redovisningen bedöms ge ett inkonsekvent och otydligt
utpekande. LIS-områdena är snävt avgränsade och har
visat sig ha en blandad förankring hos fastighetsägarna.
Inget LIS-område har (i oktober 2019) genomförts och
nya anspråk har uppkommit sedan planen antogs. Diskussion kring LIS-utpekandets effekt har även förts på
nationell nivå och 2018 föreslog SKL (Sveriges kommuner och landsting) regeringen förändringar av strandskyddet. Utöver det har flera planeringsförutsättningar
ändrats sedan 2013 (se tidigare i dokumentet) varav
framförallt översynen av det utökade strandskyddet och
nya miljökvalitetsnormerna för vatten har inverkan på
planen.
Med anledning av ovan beslutade Åmåls kommun (i maj
2019) om en revidering av LIS-planen.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
FÖR ÅMÅL CENTRUM OCH
ÅMÅL TÄTORT (2003)
De övergripande syftena
med den fördjupade översiktsplanen var att:
•

Sammanställa ett aktuellt underlag beträffande tätortens utvecklingsmöjligheter inför
2000-talet.

•

Redovisa strategier för
att säkerställa långsiktig utveckling av de
kulturhistoriska bebyggelsevärdena i centrala
staden.

•

Redovisa strategier för trafik, parkering och handel.

•

Utgöra underlag för komplettering av bebyggelse
och service.

•

Redovisa strategier för att tillvarata de särskilda
värden som läget vid Vänerkusten utgör.

Stort fokus ligger på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

LIS-planen togs fram parallellt med den kommuntäckande översiktsplanen 2013.
LIS-planen redovisar en variation av användningar som
utgör någon form av boende eller näringsverksamhet

FÖP:ens tidshorisont och detaljeringsgrad har påverkan
på aktualiteten. Fördjupningen bygger till stor del på
daterat underlag och har inte tillämpats i den kommunala planeringen i någon större utsträckning under flera
år. De utpekade mål och strategier som FÖP:en bygger
på bedöms inte längre vara aktuella. Med anledningen
av ovan har syftet med FÖP:en kommit att spela ut sin
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roll varpå den bedöms vara inaktuell i sitt nuvarande
utförande.

VINDBRUK DALSLAND-TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR BENGTSFORS, DALSED, FÄRGELANDA, MELLERUD
OCH ÅMÅL
Syftet med vindbruksplanen är att den ska utgöra
underlag för en strukturerad utbyggnad av vindkraft
i Dalsland samt för en
effektiv och konsekvent
hantering av prövningsprocessen.

Inriktning: Mål och strategier i översiktsplanen bedöms
fortsatt ligga i linje med kommunens vision. Kommunens vision syftar i huvudsak till att peka ut en framtidsbild av Åmål stad och den kommunala översiktsplanens
syfte är att ta ett större grepp (över hela kommunen).
Den kommunala viljeriktningen har sedan 2014 breddats med betoning på vikten av att planera för hållbara
(lands)bygder.

Planen anger även riktlinjer för utformning,
placering och prövning av
vindkraftverk, parker såväl
som mindre grupper och
enstaka verk.
För Åmåls kommun utgörs planeringsunderlaget av ÖP91 och fördjupad översiktsplan för Åmåls tätort - FÖP
-03.
Trots att planeringsunderlaget inte är aktuellt bedöms
ställningstagandena i TÖP:en fortsatt vara gällande.
Inga lämpliga områden är identifierade i kommunen.
Avvikelse från komunfullmäktiges beslut har skett genom ett kommunalt godkännande av vindkraftparker på
två ställen i kommunen. Områdena pekas ut i markanvändningskarta i gällande ÖP (2013). Detta medför en
otydlighet i tillämpningen av det tematiska tillägget för
vindkraft.

6. PLANENS SAMMANVÄGDA AKTUALITET

Översiktsplanens olika avsnitt vägs här samman för att
bedömma om planen i sin helhet kan anses vara aktuell.
Detta görs utifrån de aktualitetsaspekter som formulerats i början av detta dokument.
Planeringsförutsättningar: Sedan översiktsplanen antogs år 2014 har flertalet underlag och riktlinjer för planering tillkommit eller ändrats. Dels har underlag från
nationellt håll förändrats däribland lagändringar och
dels har kommunen själv tagit fram material (se kap.3
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Sammanställning av nya anspråk och förutsättningar) av vikt
för den kommunala samhällsplaneringen. Utöver det
tillämpas inte längre underlag som översiktsplanen belyser såsom kulturmiljöprogrammet. Stora förändringar i
planeringsförutsättningar har skett avseende miljö, hälsa
och säkerhet. Med anledning av att planen inte belyser
kommunens syn på klimatrelaterade risker och saknar
bedömningar utifrån gällande miljökvalitetsförordningar
bedöms planen i detta hänseende ha brister avseende
vägledning av kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktsplanens stöd för efterföljande prövningar
såsom detaljplanering och bygglov/förhandsbesked påverkas. Detta är dessutom bevakningsområde för tillsyn
över kommunala beslut genom länsstyrelsen.

Det finns även en tydligare viljeriktning kring bostadsutveckling, som grundar sig i fokus på attraktiva sjönära lägen med möjlighet för Åmål stad att växa runt
Åmålsviken. Dessa ambitioner berörs endast till viss del
i gällande ÖP.
Användning/tillämpning:
Översiktsplanen pekar ut enstaka utbyggnadsområden.
GC-väg mellan Tösse och Åmål har genomförts. Utbyggnadsområde för industri väster om Åmål och E45
omfattas av pågående detaljplanering. Det finns dock
fortfarande utpekade områden för utbyggnad kvar i
planen- föreslagen framtida markanvändning för småindustri i Edsleskog samt framtida utbyggnadsriktning för
bostäder öster om Åmålsviken med infrastrukturkoppling parallellt med järnvägen.
Vissa utpekanden är inte längre aktuella. Ny utpekad
sträckning av E45 i norra delen av Åmål är inte längre
aktuell. Likaså bedöms inte planskild korsning av E45Bengtsforsvägen längre utgöra en alternativ åtgärd för
vägförbättringar.
Även områdena för landsbygdsutveckling i standnära lägen bedöms som inte helt aktuella utifrån användning/
tillämpning då planen vid aktualitetsprövningens start
inte hade resulterat i ett enda genomförande. Politiskt
beslut har fattats om en revidering av LIS-planen och
arbetet har påbörjats.
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Utpekandet och redovisning av områden för vindkraft i
den kommuntäckande ÖP:n (markanvändingskarta och
MKB) bedöms ge en otydlig bild mot tidigare ställningstagande gällande utpekanden av lämpliga områden för
vindkraft och att det ska råda en mycket återhållsam
inställning till mindre vindkraftsetableringar (3-6 verk).
Detta medför en otydlighet i tillämpningen av det tematiska tillägget för vindkraft.
Tillämpningen av översiktsplanen inom den kommunala organisationen bedöms fungera bra men är inte
fullständig. Vid kommuntäckande översiktsplanering är
det även viktigt att söka en bred intern förankring och
att koppla översiktsplanen till budget och de verktyg för
strategisk planering som finns för de olika delarna av
organisationen.
Översiktsplanen bedöms ha brister avseende den
långsiktiga vägledningen för framtida prövningar (se
Planeringsförutsättningar ovan).
Utvecklingsbehov: Det finns idag en tydlig kommunal
viljeriktning att låta Åmål stad växa längs Åmålsviken. I
översiktsplanen finns inte denna viljeriktnng uttalad och
det saknas ställningstaganden kring en sådan utbyggnad. En ny fördjupad översiktsplan för Åmål stad har
föreslagits och för att samla ett planeringsunderlag och
sätta en utvecklingsinriktning för övriga delområden i
kommunen har beslut tagits om att ta fram bygdeanalyser för dessa samhällen.
Gällande översiktsplan bedöms sakna ett tydligt av
ställningstagande kring hushållningsintressen framförallt
avseende hantering av jordbruksmark i relation till kommunala väsentliga intressen.

FÖRDJUPNINGAR OCH
TEMATISKA TILLÄGG
Utifrån genomförd aktualitetsbedömning
rekommenderas:
•

Ny kommuntäckande översiktsplan

•

Ny fördjupning för Åmåls stad som ersätter fördjupningen av Åmål centrum och tätort

•

Revidering av områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen genom framtagande av ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen.

UTREDNINGAR OCH ÖVRIGA
PLANERINGSUNDERLAG
•

Kulturmiljöprogram- nytt kulturmiljöprogram vore
värdefullt att ta fram då ingen tillämpning av befintligt program sker.

•

Bygdeanalyser. För att samla ett planeringsunderlag och sätta en utvecklingsinriktning för övriga
delområden i kommunen föreslås att orts-/eller
bygdeanalyser tas fram för dessa samhällen parallellt med en ny FÖP för Åmåls stad. En ortsanalys
är inget planinstrument och styrs inte via plan- och
bygglagen, utan är ett verktyg för att genom en lokal
process återge en integrerad bild av en plats, livsmiljö
och förhållande till omgivningen. Syftet att arbeta
med orts/bygdeanalyser är att ge en bild av den
byggda miljön och de kvaliteter och/eller brister som
möjliggör eller begränsar en god och hållbar utveckling. Sådana anlyser bedöms kunna utgöra grund för
en del av en kommuntäckande ÖP.

Resultatet av den sammanvägda aktualiteten bedöms
redogöra för ett behov av en ny kommuntäckande
översiktsplan som stöd för den kommunala fysiska
planeringen.

7. PLANERINGSBEHOV
UNDER KOMMANDE
PERIOD
Nedan beskriv närmare de planeringsbehov som kan ses
utifrån aktualitetsprövningen.

BESLUTSUNDERLAG
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LÄSANVISNING

Läsanvisning

Följande förkortningar används i texten:

Översiktsplanen består av en huvudhandling, (detta dokument), och ett tematiskt tillägg, LIS-planen.

DP		
Detaljplan
FÖP		Fördjupad översiktsplan
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
LIS		
MB		
Miljöbalken
MKB 		 Miljökonsekvensbeskrivning
PBL 		 Plan- och bygglagen
ÖP 		 Översiktsplan (kommunomfattande)

I huvuddokumentet redovisas bakgrund och syfte med
arbetet, planeringsförutsättningarna och förslag till framtida
användning av mark- och vattenområden samt hur riksintressena tillgodoses. Planförslaget omfattar också enklare
delstudier av de mindre tätorterna Tösse/Tydje, Ånimskog,
Fengersfors/Fröskog, Edsleskog och centrala delen av Mo.
Vidare redovisas skälen till planens utformning och de åtgärder som kommunen avser vidta för att följa upp planen.
Slutligen ingår en MKB, en beskrivning av miljökonsekvenserna. MKB:n är genmensam för både översiktplanen och
LIS-planen.
Det tematiska tillägget., LIS-planen redovisar mer detaljerat ett antal områden där en utbyggnad av verksamheter
eller boende inom strandskyddsområdet bedöms kunna
innebära långsiktig utveckling av landsbygden. En ändring av
Miljöbalken 2009 gör det möjligt för kommunerna att peka
ut sådana områden i en översiktsplan.
Huvuddokumentet är uppdelat i delavsnitt enligt följande:
Del 1 ”därför gör vi en ny översiktsplan”
I del 1 beskrivs vad en fördjupad översiktsplan är,
kommunens målsättning med planarbetet samt den
formella planprocessen.
Del 2 ”Vad gäller idag? Vilka framtida
behov skall tillgodoses?”
Del 2 redovisar de planeringsförutsättningar som ligger
till grund för planarbetet i form av allmänna intressen,
sektorsanspråk, riksintressen och regionala intressen.
Del 3 ”så här vill vi att kommunen skall
utvecklas”
Del 3 redovisar kommunens ställningstaganden och
riktlinjer för den framtida användningen av mark och
vatten inom området.
Del 4 ”Vad blir konsekvenserna för miljön?”
Del 4 har som huvudinnehåll en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.
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Bakgrund och syfte
Gällande översiktsplan för Åmåls kommun antogs 1991. Sedan dess har
kommunen utvecklats, nya lagar och föreskrifter har kommit till, omvärlden
har förändrats och kraven på en hållbar utveckling har ökat starkt. Länsstyrelsen har därutöver vid flera tillfällen påpekat behovet av en ny översiktsplan
innan ytterligare detaljplaner tas fram.

Kommunen har därför beslutat att låta upprätta en ny kommunomfattande
översiktsplan med beräknat antagande 2013.

Planprocessen, organisation mm
Planprocessen, organisationen och beräknad tidsåtgång för arbetet framgår i
stort av nedanstående diagram.

Kommunstyrelsen är styrgrupp, ansvarig för arbetet, och fattar beslut om
samråd och utställning samt godkänner planen inför antagandet, som görs av
kommunfullmäktige (KF).

Som ledningsgrupp under arbetet fungerar TU, tillväxtutskottet, förstärkt
med byggnadsnämndens (BN) presidium. Löpande avstämning sker mot såväl ledningsgruppen som mot en arbetsgrupp bestående av förvaltnings- och
enhetschefer.

KF

26/2

REMISS/
SAMRÅD,
ALLMÄNHETEN
LST

laga kraft

antagande

Det praktiska arbetet utförs av en ÖP-grupp bestående av Olle Andersson,
enhetschef för Plan-, Infrastruktur- och Näringslivsenheten (PIN), Laila
Nilsson, planingenjör, Dan Gunnardo, miljöchef, och Gudrun Mollwing,
nämndsekreterare. De biträds av konsulten WSP Samhällsbyggnad genom
Björn Johansson, Annika Granath och Åsa Lundgren.

remiss/samråd

samråd

avgränsning
MKB

samråd

utställning

(Länsstyrelsen)

ALLMÄNHET +
FÖRENINGAR
STYRGRUPP

beslut godk.
12/2

beslut utst.
11/9

beslut samråd
25/3

(Kommunstyrelse)

27/2

LEDNINGSGRUPP
(TU+BN Pres)
ARBETSGRUPP
(Förvaltning+
enhchefer)

KONSULT

12/6

28/8

20/11 11/12 29/1
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bearbet.
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planarbete

(WSP)
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Kommunens medborgare, föreningsliv och organisationer bereds under arbetets gång flera möjligheter att ta del av planen och lämna synpunkter.

Tidshorisonten för denna översiktsplan är år 2025. En gång per valperiod bör
planen ses över och revideras eller aktualitetsförklaras.
Efter utställning har planförslaget reviderats i enlighet med upprättat granskningsutlåtande. Revideringarna innebär inga väsentliga ändringar och planförslaget behöver inte ställas ut på nytt. Utlåtandet är gemensamt för ÖP
och det tematiska tillägget LIS-planen. Länsstyrelsens gemensamma granskningsyttrande ingår i ÖP.

Översiktsplanens roll
Innehållet i en översiktsplan regleras av Plan- och bygglagens 3:e kapitel.
Översiktsplanen skall redovisa:
• Grunddragen ifråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden.
• Kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall användas, utvecklas
och bevaras.
• Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och
följa gällande miljökvalitetsnormer.
• Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål,
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.

Med andra ord skall såväl visioner som restriktioner redovisas. Planen skall
ligga till grund för kommunala beslut i olika frågor som detaljplaner och
bygglov, men skall också kunna användas av andra som fattar beslut om åtgärder i den fysiska miljön.
Översiktsplanen är obligatorisk och skall hållas aktuell. Den är inte bindande men ligger till grund för rättsverkande detaljplaner och är vägledande
för efterföljande tillståndsbeslut. Planen upprättas enligt PBL 2011 (SFS
2010:900).
ÖVERSIKTS
PLAN

PLAN
SAMRÅD

UTSTÄLL
NING

ANTAGEN
av KF

PRÖVNING

LAGA KRAFT

Planprocessen enligt PBL.
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Mål och strategier
Kommunen har under 2012 upprättat ”Vision 2020”, som antogs av KF 201210-31. Visionen är allmänt hållen. Åmål är ”Den gästvänliga kommunen” och
kännetecknas av egenskaper som Genuin, Omtänksam, Aktiv och Modig.

Fyra övergripande mål nämns i visionen:
• Den charmiga småstaden (fin och charmig stadskärna, litet centrum,
barnvänligt, bra kontaktvägar, prisvärt boende mm).
• Kultur och evenemang (brett kulturliv; upplevelser, konserter, festivaler, konst, litteratur, konsthantverk mm).
• Näringsliv och samverkan (småskalighet, nybyggaranda, kompetensutveckling, lokala matproducenter, bra dialog, läget).
• Närhet till Vänern och friluftsliv (båtliv, fiske, marina, hamn i centrum, naturen, levande landsbygd, rikt frilufts- och föreningsliv mm).
Från det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götalands län kan ytterligare
övergripande målsättningar hämtas:
• Hållbar utveckling; ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
• Infrastruktur och kommunikationer med hög standard.
• Besöksnäringen är en prioriterad tillväxtfaktor.
Se vidare i ”Västra Götaland – Det goda livet” (2005) och ”Tillväxtprogram
Fyrbodal 2008-2013” från Västra Götalandsregionen.

Kommunens Energi- och klimatstrategi innehåller bland annat följande övergripande policy:
• Energianvändningen inom Åmåls kommun ska kännetecknas av effektivitet och uthållighet ur ett långsiktigt ekologiskt perspektiv.
Översatt till mer konkreta målsättningar för arbetet med ÖP skulle det
kunna formuleras som:
• Näringslivets utveckling skall stödjas genom goda kommunikationer, utbyggt bredband, god planberedskap och goda förutsättningar för nyföretagande i hela kommunen.
• Planen skall bidra till att utvecklingen av goda kommunikationer
underlättas: vägar, järnvägar, kollektivtrafik, sjöfart och IT-infrastruktur.
• Vid all planering skall energieffektiva åtgärder och lösningar eftersträvas.
• 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 attraktiva lägen underlättas.
• Områden med värdefull natur och kulturhistoriskt värdefulla miljöer skall skyddas från olämplig exploatering.
• Åmåls stads skall behålla sin karaktär av trevlig småstad. Nybyggnader skall anpassas till omgivningens skala och externa handelsetableringar skall undvikas.
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En hållbar utveckling
Hållbarhet handlar inte bara om miljömässiga aspekter, utan i lika hög grad
om sociala och ekonomiska. Inte alltid går de ”hand i hand”, det vill säga
en optimal miljömässig hållbarhet kan ha negativa sociala konsekvenser och
vice versa. De flesta beslut kommer att innebära avvägningar mellan olika
aspekter.
Västra Götalandregionens vision ”Det goda livet” sammanfattar inriktningen
på ett bra sätt:

”Ett hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser i ett längre tidsperspektiv.”
Åmåls befolkning är relativt koncentrerad till staden (74 %). Avstånden är
relativt korta och det finns lokal busstrafik. Externa handelsområden saknas.
Tillgången på närbelägna fritids- och rekreationsområden är god. Denna ÖP
och gällande FÖP innebär inga större förändringar av detta mönster. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för en hållbar utveckling.
Målsättningen om en levande landsbygd, inklusive de mindre serviceorterna,
genom etablering av boende och verksamheter kan innebära en ökad biltrafik. Samtidigt förbättras underlaget för lokala servicefunktioner och förutsättningarna för kvarboende ökar. En förbättrad kollektivtrafik kan minska
bilberoendet.

Etablering av nya verksamheter för turism och fritid, till exempel i LIS-områden, ökar kommunens attraktivitet och ger fler människor möjlighet att ta
del av kommunens goda tillgång till natur- och rekreationsvärden. Även här
kan en ökad biltrafik bli följden, vilket får vägas mot ekonomiska och hälsoaspekter.

Riksintressena för mineral i kommunens sydvästra del är en annan fråga där
ekonomiska och miljömässiga aspekter ställs mot varandra och kräver noggranna avvägningar i fråga om exempelvis nya täkttillstånd.
Handlingsplanen som ingår i Energi- och klimatstrategin innehåller följande
åtgärder som planeras, pågår eller genomförts:
• Utbyggnad av fjärrvärmenätet i Åmåls stad
• Minskad användning av fossila bränslen i industri- och servicesektorn
• Insamling av metangas från Östby deponi
• Småskaliga bioanläggningar
• Energirådgivning
• Olika åtgärder inom transportsektorn, till exempel mer cykel- och
gångvägar
• Godsterminal vid järnvägsstationen.
Se vidare i Energi- och klimatstrategin.
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DEL 2
Vad gäller idag?
Vilka framtida behov
skall tillgodoses?
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Hur ser Åmål ut idag?
Åmåls kommun i nordöstra delen av Dalsland är 484 km2 stor (landareal) och
hade vid årsskiftet 2012/2013 12 211 invånare. Av dessa bodde 9 031 (=74%) i
Åmåls stad, i tätorterna Edsleskog 120, Tösse 303, Ånimskog 55, Fengersfors
356 och Fröskog 71, totalt 905. Utanför tätorterna levde sammanlagt 2 273 av
kommunens invånare, motsvarande knappt 19 %.
Den förvärvsarbetande dagbefolkningen (alla som arbetar i kommunen oavsett var de bor) uppgick 2010 till 4 683 personer. Förvärvsarbetande nattbefolkning var vid samma tid 5 095 personer. Pendlingsnettot är således -412
personer, vilket kan tolkas som att man väljer att bo i Åmål även om arbetet
finns någon annanstans.
En stor del av kommunens yta är skogstäckt. Den produktiva skogsmarken
uppgår till 30 000 ha. Åkermark och betesmark täcker cirka 5 400 ha.

Genom kommunen går i nord-sydlig riktning europaväg E45 och stambanan
mellan Göteborg och Karlstad.

Foto: Thomas Hedenbeg

Åmål har varit stad sedan 1643 då drottning Kristina utfärdade privilegiebrevet. Kommunen i dess nuvarande form bildades 1971 då Åmåls stad slogs
ihop med Tössbo kommun.
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Gällande planer
Gällande översiktsplan för Åmåls kommun antogs 1991 och aktualitetsförklarades 2000. Det är ett dokument i två delar: Del 1 Kommunstrategier och
Del 2 Områdesanalyser. Del 1 avslutas med en kommunkarta med rekommendationer för framtida markanvändning. Del 2 innehåller analyser av olika
delområden i Åmåls stad och övriga kommundelar. När föreliggande plan
antagits upphör ÖP från 1991 att gälla.
För Åmåls centrum och Åmåls tätort gäller en fördjupad översiktsplan, antagen 2003. Den är fortfarande aktuell och denna ÖP behandlar därför inte
annat än undantagsvis frågor inom denna FÖP:s planområde.

”Vindbruk Dalsland” är en gemensam vindbruksplan för kommunerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Planen antogs 2011.
I Åmåls kommun anvisas inga områden för vindkraftsparker (7 verk eller
fler). Däremot tillåts gårdsverk och grupper om upp till 6 verk där så bedöms
lämpligt.
FÖP för Åmåls tätort och Vindbruksplanen skall i fortsättningen gälla parallellt med denna ÖP.

Detaljplaner gäller för större delen av Åmåls stad, delar av Edsleskog, Fengersfors, Fröskog, Mo, Tösse, Tössebäcken och Ånimskog. Dessutom finns gällande detaljplaner för fritidsområden vid Nötön och Bjäkebol söder om Åmål
samt Yttre Bodane i Ånimskog. Områdesbestämmelser förekommer inte.

Annat underlag som använts är kommunens program för kulturminnesvård
från 1983 och länsstyrelsens rapport ”Analys av stora opåverkade områden”
från 1998.
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Områden med skydd enligt MB
Områden som rymmer så speciella värden eller har så speciella förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet kan klassas
som område av riksintresse enligt miljöbalken (MB 3 och 4 kap). I ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av
annan tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett
eventuellt motstående lokalt allmänintresse och skall prioriteras i den fysiska
planeringen. Området skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
dess värden.
Kärnvärdena i respektive område redovisas kortfattat nedan. Utförligare beskrivningar återfinns på länsstyrelsens hemsida.

Naturreservat skyddas av reservatsbestämmelser respektive bevarandeplaner
och föreskrifter enligt MB. Natura 2000-områden utgör riksintressen enligt
MB 4:8. Inom dessa områden krävs tillstånd enligt miljöbalken för verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området.

Riksintressen

Åmåls kommun berörs av följande riksintressen:

Naturvård enligt MB 3:6
• NRO 14004 Ljusebjörksmossen, Brurmossen; stort, mångformigt, relativt orört myrkomplex; i Brurmossen rikt fågelliv.
• NRO 14010 Högheden-Baljåsen; representativt odlingslandskap med
lång kontinuitet; art- och individrika växtsamhällen; kärnområde för
vitryggig hackspett; sjön Edslan av högt biologiskt värde.
• NRO 14015 Tösse med Tösse skärgård; relativt opåverkad sötvattenarkipelag; hällar med vulkaniska och sedimentära bergarter; sjöfågelfauna.
• NRO 14021 Sörknattenområdet; Mångformigt berglandskap med långsträckta ryggar av kvartsit; artrik vegetation med många rödlistade arter.
• NRO 14030 Yttre Bodane och Kräklingarna; stort orört skärgårdsområde med många öar, kobbar och skär; fågelrikt med artrik fågelfauna.

Friluftsliv enligt MB 3:6
• FP1 Dalslands sjö- och kanalsystem; stort sammanhängande sjösystem
omgivet av skogar; värdefullt rekreationsområde för båtsport, kanoting,
bad, fiske, strövande mm. Intressanta utflyktsmål.
• FP2 Höghedenområdet; representativ landskapstyp i Dalformationen;
natur- och kulturstudier, skidanläggningen.
• FP3 Vänerns strand- och skärgårdsområden; mångformig och naturskön kust med utsökta tillfällen till båtsport, bad, fiske, natur- och kulturstudier. Potential för fisketurism. Lättillgängligt.

Kulturmiljövård enligt MB 3:6
• P1 Yttre Bodane; fornlämningsmiljö med bl a ett stort antal spridda
bronsåldersrösen; fyrplatsmiljö (Gåsön).
• P2 Forsbacka; bruksmiljö med byggnader av högt arkitekturhistoriskt
värde.
• P3 Edsleskogs prästgård; odlingslandskap med prästgårds- och kyrkogårdsmiljö.
• P4 Nötön-Ustön m fl; fornlämningsmiljö med ett 15-tal spridda bronsåldersrösen.
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• P5 Ekholmen-Drängsholmen; fornlämningsmiljö med spridda bronsåldersrösen och fornborgar.
• P6 Låbyn; välbevarad bymiljö med småskaligt odlingslandskap och
outskiftad bebyggelse.
• P7 Åmåls stad; stadsmiljö som speglar svenskt stadsbyggande under
flera sekler.

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

Kommunikationer enligt MB 3:8
• Väg E45
• Järnvägen Göteborg-Karlstad.
• Väg 164

Yrkesfiske enligt MB 3:5
• Vänern.

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

Totalförsvaret enligt MB 3:9
• Ett område längs Vänerkusten som utgör stoppområde för höga objekt.
Inga höga objekt får uppföras med hänsyn till Såtenäs flygflottiljs intresse av hinderfrihet i anslutning till flygplatsen.

Bräcke ängar
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Natura 2000 enligt MB 4:8

Natura 2000-områden är områden av gemenskapsintresse enligt EU:s artoch habitatdirektiv respektive fågeldirektiv. Natura 2000-områdena utgör riksintressen enligt MB 4:8. Åmåls kommun berörs av följande Natura
2000-områden:
• Baljåsen*, Edsleskog; bergsbranter, naturskog, rödlistade arter. Naturreservat.
• Baståsen*, Ånimskog; ädellövskog i branter, hotade arter. Naturreservat
• Bräcke ängar*, Edsleskog; jordbrukslandskap med ädellövträd. * Naturreservat.
• Grimsheden, Edsleskog; slåtterängar
• Hagarne, Ånimskog; hagmark med artrik flora
• Kingebol, Ånimskog; beteshage med hällmarker, artrikedom
• Salebol, Ånimskog; artrik blandlövhage
• Strand, Edsleskog; artrika odlingsmarker med ädellövträd
• Sörknatten*, Ånimskog; Kuperat bergsområde med artrik flora och fauna, delvis naturskogskaraktär. Naturreservat.
• Yttre Bodane - Kräklingarna*, Ånimskog; strandområde och öar med
hällmarker, rikt fågelliv. Naturreservat.
• Ängarna, vägkanter med hällebräcka (rödlistad).
*) Området sammanfaller med gränser för naturreservat i kommunen, se vidare nedan.

Naturreservat

Åmåls kommun berörs av följande naturreservat samt de ovan märkta Natura
2000-områden (*):
• Brurmossen, Mo; orörda myrar, gammelskog, rik lavflora, rikt fågelliv
• Hafsåsen, Edsleskog-Fröskog; brant skogklädd sluttning, mossor, fåglar
• Kednäs, Edsleskog; igenväxta odlingsmarker, skog
• Orsberget, Edsleskog; kuperat skogsområde, barr- och lövträd, lavar
• Tösse skärgård; 30-tal öar, både kala kobbar och skog, rikt fågelliv

Därutöver planeras ett naturreservat vid Stora och Lilla Bräcke i Ånimskog
(se LIS-område nr 11). Kärnvärdena är kryptogamflora, branta sluttningar
med äldre skog och lövskog med inslag av ädellöv.

Ett förslag från Länsstyrelsen om betydande utökning av Baståsens naturreservat har tagits fram.
Hur riksintressena beaktas beskrivs vidare nedan och i förekommande fall
också i LIS-planen. Riksintressena enligt gällande avgränsningar redovisas
på karta ”Riksintressen och naturreservat enl. länsstyrelsen” på sidan 17.
Åmåls kommun anser att länsstyrelsens avgränsning av riksintresseområdena för friluftsliv enligt MB 3:6 och turism och friluftsliv enligt MB 4:2
inte kan accepteras i sin nuvarande form. Kommunens ställningstagande
redovisas under ”Riksintressen” sid 54-55.
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Strandskydd
Allmänt
Enligt MB 7:13-18 gäller generellt strandskydd vid insjöar och vattendrag.
Syftet är att säkra förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur och växter på land och i vatten.
Det generella strandskyddet är 100 m från strandlinjen vid normalvattenstånd och avser såväl land- som vattenområdet. Området kan utökas efter
beslut av länsstyrelsen. I Åmåls kommun gäller strandskydd mellan 100 och
300 m; det sistnämnda längs Vänern. Översyn av strandskyddet i länet pågår
genom länsstyrelsen och skall vara klart 2014.

Inom strandskyddsområdet får t ex inte nya byggnader uppföras, byggnader
ändras till annat ändamål, grävnings- och andra förberedelsearbeten för bebyggelse utföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar allmänhetens tillträde eller försämrar livsvillkoren för djur eller växter
(MB 7:16).
Om särskilda skäl enligt MB 7:18c föreligger kan kommunen ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Ett av de särskilda skälen kan vara att området
är utpekat i en översiktlig plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden; se nedan. Strandskyddet redovisas på karta ”LIS-områden” här intill.

Landsbygdsutveckling i strandnära områden, LIS

En lagändring 2009 gjorde det möjligt för kommunen att peka ut områden
där en utbyggnad av boende eller verksamheter inom strandskyddsområdet
bedöms kunna innebära långsiktig utveckling av landsbygden. LIS-planen
för Åmåls kommun har utarbetats parallellt med denna ÖP och utgör ett
tematiskt tillägg till den i form av ett separat dokument. Planen omfattar 27
områden vid olika sjöar och vattendrag i kommunen. På karta här intill redovisas läget för samtliga LIS-områden.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. De
används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. De beskrivs närmare
i miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla
högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten. Miljökvalitetsnormer
kan införas för hela landet eller för ett geografiskt område, till exempel ett län
eller en kommun. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt
nå de nationella miljömålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på
krav i olika direktiv inom EU.
För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477),
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660),
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554),
• omgivningsbuller (SFS 2004:675),
• havsmiljön (SFS 2008:56).

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

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

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

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet

Miljökvalitetsnormer för vatten används för att ange krav på vattnets kvalitet i flera olika avseenden. Bestämmelser om kvalitet och status på yt- och
grundvatten finns i vattenförvaltnings-förordningen (SFS 2004:660). Vattenkvaliteten bedöms utifrån en mängd olika kvalitetsfaktorer och uttrycks
som mått på vattnets yt- eller grundvattenstatus. De grundläggande kvalitetskraven, som uttrycks i form av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla
vattenförekomster ska uppnå minst god kemisk yt- eller grundvattenstatus
samt god ekologisk status senast den 22 december 2015. Yt- och grundvattenförekomster i Åmåls kommun med fastställda miljökvalitetsnormer redovisas
i tabeller här intill.
Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och
kvicksilverföreningar är ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus” i samtliga vattenförekomster. Detta gäller över hela landet och beror på en hög halt av
kvicksilver och kvicksilverföreningar i marken, bland annat orsakade av atmosfäriskt nedfall. Problemen förvärras av försurning. Målsättningen är att
halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten inte bör
öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till
grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus
inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009.
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Vattenförekomst

Ekologisk
status 2009

MKN Ekologisk
status

Risk

Kemisk status
2009

MKN Kemisk
status

Risk

Backälven

God

God 2015

-

God

God 2015

-

Björkesjö

God

God 2015

Försurning

God

God 2015

-

Buvattnet

God

God 2015

Försurning

God

God 2015

-

Djup

God

God 2015

Försurning

God

God 2015

-

Edslan

God

God 2015

-

God

God 2015

-

Edsleskog

God

God 2015

-

God

God 2015

-

Flat

God

God 2015

Försurning

God

God 2015

-

Forsnäsån (mynnar
i Käppesjö)
Forsnäsån (utlopp i
Käppesjö)
Furusjön

God

God 2015

-

God

God 2015

-

God

God 2015

-

God

God 2015

-

God

God 2015

-

God

God 2015

-

Måttlig

Övergödning/ vandringshinder
Osäker nulägesbedömning

God

God 2015

God

God 2015

-

Kasenbergsån
Knarrbysjön

God

God 2021
(vandringshinder)
God 2015

Käppesjö

God

God 2015

Osäker nulägesbedömning

God

God 2015

-

Nedre Kalven

God

God 2015

Försurning

God

God 2015

-

Sandön

God

God 2015

-

God

God 2015

-

Snäcke kanal
(SE655229-130857)
Snäcke kanal
(SE654545130844)
Snäcke kanal
(SE653810-131022)
Svanefjorden

God

God 2015

God

God 2015

-

God

God 2015

Osäker nulägesbedömning

God

God 2015

Måttlig

God 2021

Nulägesstatus måttlig

God

God 2015

Prioriterade ämnen och miljögifter
i omgivningen
-

God

God 2015

-

God

God 2015

-

God

God 2015

Försurning

God

God 2015

-

Måttlig

God 2021

Nulägesstatus måttlig

God

God 2015

-

God

God 2015

-

God

God 2015

-

Vänern - Norra
Viken
Vänern Dalbosjön - Åmål

Måttlig

God 2021
(flödesregleringar)
God 2015

Flödesregleringar/
övergödning
-

God

God 2015

-

God

God 2015

Åmålsån
(SE655955-131429)
Åmålsån
(SE655407-131876)

Måttlig

Vandringshinder

God

God 2015

God

God 2015

-

Ånebäcken

Måttlig

God 2021
(vandringshinder)
God 2021(vandringshinder, övergödning,
flödesregleringar)
God 2021

Prioriterade ämnen och miljögifter
i omgivningen
-

-

God

God 2015

-

Ånimmen

God

God 2015

-

God

God 2015

-

God

God 2015

Osäker nulägesbedömning

God

God 2015

-

Måttlig

God 2021
(flödesregleringar)
God 2015

Flödesregleringar

God

God 2015

-

Flödesregleringar

God

God 2015

-

Nulägesstatus måttlig

God

God 2015

-

Nulägesstatus måttlig

God

God 2015

-

-

God

God 2015

-

-

God

God 2015

-

Tansjön
Verkälven
Vänern - Dalbosjön

Ärr
Ömmeln

God

Måttlig

SE652618-131066

God

SE652999-130656

Måttlig

SE653293-130667

Måttlig

SE653076-131193

God

God 2021
(vandringshinder)
God 2021 (måttlig
nulägesstatus)
God 2015

SE654186-130476

God

God 2015

Fastställda miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk ytvattenstatus för berörda vattenförekomster enligt VISS.
Vattenförekomst

Kemisk status

MKN Kemisk status

Kvantitativ status

MKN Kvantitativ status

Edsleskog

God

Sandön

God

God 2015

God

God 2015

God 2015

God

God 2015

Fastställda miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster.
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Interkommunala frågor
Säffle kommun

Avfallsanläggningen vid Östby drivs gemensamt av Säffle och Åmåls kommuner. Se vidare under kapitel Planeringsförutsättningar och strategier, Infrastruktur.
Naturreservatet Brurmossen ligger ungefär till hälften i Säffle kommun.

Riksintresset enligt MB 4:2, Vänern med öar och strandområden, berör även
Säffle. Säffle kommun har i sin ÖP (pågående arbete 2012-2013) föreslagit att
området skall minskas till en zon 300 m från strandlinjen och att inom denna
zon anläggningar för turismen och friluftslivet i vissa lägen skall kunna byggas.

Bengtsfors kommun

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

Melleruds kommun

Riksintresset för naturvård enligt MB 3:6 och Natura 2000-området Yttre
Bodane-Kräklingarna sträcker sig en bit in i Melleruds kommun. Riksintressena för friluftsliv enligt MB 3:6, Dalslands sjö- och kanalsystem samt
Vänerns strand- och skärgårdsområden, fortsätter in i Mellerud.
Mellerud berörs också av riksintressena för turism och friluftsliv enligt MB
4:2, Vänern samt Området Dalsland-Nordmarken.

I Melleruds ÖP från 2010 saknas konkreta ställningstaganden avseende riksintressena.

Allmänt

Vid lov- eller tillståndsprövning av åtgärder som kan beröra angränsande
kommuner eller i områden nära kommungränsen kommer samråd att ske
med berörd kommun. Detta är särskilt viktigt när riksintressen berörs.
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Planeringsförutsättningar och
strategier
Befolkning och bostäder
Nuläge
Kommunens invånarantal uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till 12 211 personer. Motsvarande siffra år 2000 var 12 840. På tolv år har således befolkningen minskat med 629 personer eller 5%. Utvecklingen under denna tid har
inte varit enbart negativ som framgår av nedanstående diagram. Sedan 2004
har dock siffrorna minskat något varje år.

ANTAL
PERSONER

Kommunen har låtit Statisticon AB upprätta en befolkningsprognos för åren
2012-2021. Den utgår från ett fortsatt negativt flyttnetto (mer utflyttade än
inflyttade) och ett likaså negativt födelsenetto (fler döda än födda) och visar
på en beräknad folkmängd 2015 om 11 860 invånare och 2021 om 11 484
invånare. Det innebär en fortsatt minskning med 6% mellan 2012 och 2021.
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Befolkningsutveckling för åren 2000-2012 och befolkningsprognos fram till 2021.

Några av de viktigaste orsakerna till den fortsatt negativa utvecklingen är att
antalet barn minskar, att yngre människor lämnar kommunen för studier och
arbete på annan ort samt en generellt åldrande befolkning. Rapporten ”Befolkningsprognos 2012-2021 Åmåls kommun” innehåller utförlig information
om detta.
Bostadsbyggandet i kommunen har under senare år legat på en mycket låg
nivå. Under 2011 och 2012 färdigställdes 7 enfamiljshus och 6 radhusbostäder i Åmål, men inga nya lägenheter kom till.
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I gällande detaljplaner finns resurser på mark som ägs av kommunen eller
byggföretag. Det är i huvudsak tomter för enfamiljshus (E), men även radhus
(R) eller flerbostadshus (F).
• Åmål, Östra/Västra Åsen: 35-40 E
• Åmål, Västra Åsen/Hanebol: 25-30 E + F, R
• Åmål, Näsudden: cirka 150 E, F, R
• Åmål, Måkeberg: cirka 200 F
• Tösse: 18 E
• Tössebäcken: 23 E (i detaljplan, överklagad)
• Fröskog: 7 E
• Fengersfors: 7-8 E
• Ånimskog: 13 E
• Edsleskog: 14 E i området norr om väg 164.
Utöver detta studeras olika möjligheter till förtätning med bostäder inom den
befintliga bebyggelsen i Åmåls stad.

Fritidsbebyggelsen i kommunen är i första hand belägen längs Vänerkusten
med koncentrationer kring Åmålsviken, Tösse/Tydje, etc. Spridd fritidsbebyggelse finns även vid övriga större sjöar i kommunen.
Måkeberg framtidsvision.

Framtida behov

Det kan konstateras att gällande detaljplaner för Åmåls stad har utrymme
som motsvarar i storleksordningen 800 - 1 000 invånare. Med dagens utbyggnadstakt kommer planerna att räcka långt över ÖP:s tidshorisont. Det
finns därför inte anledning att i denna ÖP konkret peka ut ytterligare utbyggnadsområden för bostäder förutom föreslagna LIS-områden.
Efterfrågan på tomter i stadens västra del är mycket låg, men på senare tid har
ett påtagligt intresse för sjönära tomter öster om Norra Viken/Åmålsviken
samt söderut från Höganäs framförts. Kommunen ser dessa områden som
en tillgång för framtida utveckling och vill därför redan nu peka ut dem som
lämpliga för framtida utbyggnad av bostäder.
Enligt vård- och omsorgsförvaltningen finns ett behov av gruppbostäder och
senior-trygghetsboenden, vilket man i första hand vill tillgodose i befintliga
fastigheter i Åmål.
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I den tillhörande LIS-planen redovisas ett antal strandnära områden för bostäder på olika platser i kommunen som kan bidra till en ökad inflyttning av
människor som söker ett vattennära boende av hög kvalitet.

Näringsliv och sysselsättning
Nuläge
Tillverkningsindustrin har förhållandevis stor betydelse i kommunens näringsliv och produktionen spänner från sågblad till högteknologiska komponenter. Bland de större företagen finns Euromaint Rail (underhåll av järnvägsmateriel), Spicer Nordiska Kardan (drivaxlar till fordon), Svenska Elektro
Magneter (elektronik ) Elasto (plastprodukter), Håkanssons Sågblad (metallsågblad), Megtec Systems (rullväxlar till pappersindustrin i Åmål) samt Moelven (trävaror) i Ånimskog.

Andra större arbetsplatser finns främst hos kommunen med offentlig service,
vård och omsorg.
Handeln är i huvudsak koncentrerad till de centrala delarna och Nygårdsområdet i Åmål med viss sällanköpshandel längs Åmåls infarter. Offentliga och
privata tjänster är mestadels belägna i Åmåls centrum. Det nya området Måkeberg utgör en del av centrumutvecklingen och kommer att erbjuda lokaler
för handel och service.

Handelsindex för dagligvaror är 101 och för sällanköpsvaror 75. Det innebär i princip att Åmålsborna handlar alla dagligvaror ”hemma” men 25% av
sällanköpsvarorna någon annan stans, exempelvis via internet eller i externa
köpcentra.
Handel och service i övriga delar av kommunen redovisas i delstudierna av de
mindre tätorterna.
Kommunens förutsättningar med lång Vänerkust och skogar och sjöar i inlandet gör att turism och fritidsverksamheter är en näringsgren med relativt
stor omfattning, framför allt sommartid. Det är också en gren med goda möjligheter till framtida tillväxt.
Sysselsättningen (förvärvsarbetande dagbefolkning, totalt 4683 personer
2010), fördelade sig på följande sätt:
Jordbruk, skogsbruk 3,0%

Industri 21 %
Oﬀentliga tjänster 37 %
Byggverksamhet 5,0%

Handel 11 %

Privata tjänster 19 %

Transport 4 %

Fördelning av den förvärvsarbetande dagbefolkningen i kommunen.
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Jämfört med riket som helhet har Åmål större andel sysselsatta inom industri
respektive offentliga tjänster och färre inom privata tjänster.

Arbetslösheten (öppet arbetslösa) låg i vid årsskiftet 2012/2013 på 4,6% jämfört med riket 3,8%.

Framtida behov

Ledig industrimark finns för närvarande i gällande planer för Nygårdsområdet i
stadens sydvästra del i en omfattning av cirka 50 ha. Området är välbeläget intill
E45 och med stickspår till järnvägen.
Järnvägsområdet, före detta SJ:s verkstäder ligger centralt i Åmål och bedöms
kunna bereda plats för ytterligare företag. Området ägs av Jernhusen och arean
är totalt cirka 15 ha.

För handelsverksamheter finns god tillgång till lediga lokaler i centrum av
Åmål. Önskemål om etablering av något externt köpcentrum föreligger inte,
och kommunen har inget intresse av att stödja en sådan utveckling. Vid Guttane söder om Säffle planeras ett köpcentrum, som kan påverka köptroheten hos
Åmålsborna.
Generellt bedöms verksamheter med anknytning till turism och friluftsliv kunna utvecklas starkt i framtiden. Kommunen har gott om välbelägna, lättillgängliga och attraktiva platser, och genom de lättnader i strandskyddsbestämmelserna som LIS-planen kan innebära underlättas en sådan utveckling i hög grad.
Från offentlig service i form av vård och omsorg respektive utbildning föreligger
för närvarande inga uttalade behov av mark för utbyggnad. En stor utredning
om skolans framtid pågår förnärvarande, bland annat föranledd av ett minskande elevunderlag.

Infrastruktur - kommunikationer och teknisk försörjning
Nuläge
Åmål har ett gott läge med avseende på kommunikationer med omvärlden. Genom kommunen passerar Europaväg 45 och stambanan mellan Göteborg och
Karlstad. Mot Bengtsfors och västkusten leder länsväg 164.
Resecentrum Åmål.

E45 har nyligen byggts om till mötesfri landsväg söder om Ånimskog och norrut från Åmål.
Inom Åmåls tätort är gång- och cykelvägnätet relativt väl utbyggt. En särskild
cykelkarta har upprättats av kommunen.

Stambanan byggs för närvarande ut söderifrån till Öxnered. Norrut har den
så kallade ”Vålbergsrakan” mellan Grums och Karlstad diskuterats, som skulle
förkorta restiden till Karlstad med cirka 20 minuter. Inga beslut är fattade ännu.
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Åmål har en av relativt få handelshamnar vid Vänern. Utskeppningen under
perioden 2007-2011 uppgick till cirka 115 000 ton, huvudsakligen stenprodukter. Ingen införsel sker sjövägen för närvarande.
Åmåls stad försörjs med vatten från Åmålsviken i Vänern via vattenverket vid
Örnäs. Råvattenintaget ligger i Vänern ute vid Fogdens fyr. Reservvattentäkt
för Åmål saknas

Avloppet leds via reningsverket på Räveln till ett utsläpp 500 m ut i Åmålsviken. Föreskrifter för skyddsområde för vattentäkten är för närvarande hos
Länsstyrelsen för fastställande.

Såväl vattenverket som reningsverket har mycket god reservkapacitet. Vattenverket levererar f n 120 m3/tim av möjliga 300 och belastningen på reningsverket uppgår till 6000 pe (personenheter) av 11600 möjliga.
En sjöledning från Örnäsudden över Åmålsviken försörjer de nya bostadsgrupperna vid Kilsviken med vatten och avlopp.
I övriga mindre orter finns vattentäkter och reningsanläggningar av varierande slag. Se närmare i delstudierna. Förslag till skyddsområden för vattentäkterna har tagits fram.
En stor del av centralorten (centrum, industrin, flertalet offentliga byggnader,
ÅKAB:s hyresfastigheter mm) försörjs med fjärrvärme från en fliseldad central vid Nygård. Centralen drivs av norska Statkraft.

Östby miljöstation är gemensam återvinningscentral och deponi för Åmåls
och Säffle kommuner. Deponin är i sluttäckningsfas. Östby kommer även
fortsättningsvis att vara gemensam återvinningscentral och mellanlager.
Vid Östby produceras biogas som leds till reningsverket där också biogas produceras som energikälla för el och värme.
Kommunen har ett väl utbyggt kopparbaserat bredband. Nätet har dock delvis låg kapacitet. Kommunala fastigheter har delvis fiberanslutning. Cirka 95
% av invånarna har tillgång till internet.

Elförsörjningen ombesörjs av Vattenfall. Kommunen genomkorsas av ett
antal högspänningsledningar, vilka redovisas på kartorna sid 13, 45 och 73.
Svenska Kraftnät har ledningsrätten för 400 kV-ledningarna.

Framtida behov

En omdragning av E45 väster om Åmål har diskuterats i en förstudie från
2002. En korridor redovisas i FÖP för Åmål från 2003. Sedan dess har läget justerats och den nu föreslagna dragningen redovisas i denna plan. Det
kan innebära en ny sträckning mellan Östra/Västra Åsen och Kasenberg. En
planskild korsning mellan E45 och väg 164 mot Bengtsfors har diskuterats.
Finansieringen är inte klar och inga beslut är tagna.
För E45 mellan Åmål och Ånimskog pågår planarbete i form av vägplan med
syftet att göra om den i nuvarande sträckning till mötesfri landsväg. Sträckan
avses att åtgärdas i två etapper; först Ånimskog-Tösse (inom den närmaste
5-årsperioden) och sedan Tösse-Åmål.
Önskemål om gång- och cykelväg mellan Åmål och Tösse respektive Fengersfors och Fröskog har framförts.

Åmåls läge i regionen innebär att såväl Karlstad som Trollhättan/Vänersborg
ligger inom acceptabelt pendlingsavstånd, särskilt vid en förbättring av järnvägsförbindel-serna såväl norrut som söderut skulle kunna förbättra Åmåls
läge som pendlingsort till såväl Karlstad som Vänersborg-Trollhättan. Kommunen ser det därför som angeläget att stambanan förbättras norrut från Öx-
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nered med mötesspår för att öka kapaciteteten. Likaså är det av stor betydelse
att ”Vålbergsrakan” kan förverkligas.
Ytterligare förbättringar av de regionala kommunikationerna stärker Åmåls
möjligheter att erbjuda attraktiva boendemöjligheter, exempelvis i sjönära lägen (se LIS-planen).
För djuphamnen föreligger inga konkreta behov av utbyggnad men det är
angeläget att farleden och hamnområdet vidmakthålls och skyddas. En direkt förbindelse mellan järnvägsstationen och djuphamnen med kombitrafik
(spårbunden + lastbil) genom befintlig tunnel har diskuterats. Den skulle avlasta gatunätet men är beroende av godstrafikens utveckling..
Arbetet med förbättring av vattentäkter och avloppsrening i de mindre orterna, inklusive skyddsområden för vattentäkterna, bör påskyndas, både av
miljöskäl och för att skapa förutsättningar för ytterligare bostadsutbyggnad i
attraktiva strandnära lägen.

En kommunal va-ledning från Åmål till Tösse och vidare till Ånimskog har
diskuterats och kan öppna möjligheter för utbyggnad av dessa orter. Ledningen är tänkt att dras landvägen längs E45, men något läge är inte bestämt. För
att underlätta en fortsatt utbyggnad öster om Åmålsviken och Norra Viken
kan en ny va-anslutning längs banvallen erfordras.

Fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i centralorten planeras. Möjlighet finns
för anslutning av fler abonnenter, också i villaområden, och planer finns på att
komplettera verket med ytterligare en flispanna.
Vindkraftsplanen för Dalsland, antagen 2011-09-28, pekar inte ut några områden i Åmåls kommun som lämpliga för vindkraftsparker (≥ 7 verk). Mindre anläggningar och gårdsverk kan prövas. Se närmare i vindkraftsplanen.
Energimyndighetens revidering av riksintressena för vindkraft 2012 har inte
medfört några ändringar för Åmål.
Ansökan om etablering av vindkraftverk (6 verk i så kallad box-layout) i
Kingebol resp Fröskog behandlas f n av länsstyrelsen. Verken får en höjd av
cirka 200 m. För anslutning av ett större antal vindkraftverk krävs utbyggnad
av elnätet.

Någon ny deponi inom kommunen kommer inte att anläggas utan avfall som
måste deponeras kommer att skickas till extern deponi. Gemensam avfallsplan för Säffle och Åmål kommer att tas fram under 2013. Östby skall finnas
kvar som återvinningscentral.
Bredband: Befintligt kopparbaserat nät behöver byggas ut med fibernät i såväl
tätbebyggda som glesbebyggda områden.

Förslag till ”Program för elektronisk kommunikation” är under upprättande
och avses bli föremål för beslut under 2013. Syftet är att skapa förutsättningar
för mer och kraftfullare bredband i kommunen. Målet är att skapa ett gemensamt fiberbaserat bredbandsnät som binder samman samtliga kommundelar
och områden/fiberföreningar, vilket avses realiseras i första hand av fiberföreningar och bredbandsaktörer i samarbete med kommunen. Ekonomiskt stöd
kan bli aktuellt i vissa lägen.
För närvarande föreligger inga planer på utbyggnad av högspänningsnätet
inom kommunen.
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Turism och friluftsliv
Nuläge
Genom sitt läge och sina naturtillgångar erbjuder Åmåls kommun utomordentligt goda och utvecklingsbara förutsättningar för turism och friluftsliv.
Goda kommunikationer, rimliga avstånd till storstadsregioner som Oslo och
Göteborg och ett rikt utbud av anläggningar och aktiviteter är några av faktorerna. Genom lagändringarna som ligger till grund för LIS-planen kan ytterligare ett antal anläggningar i attraktiva strandnära lägen tillskapas.
Bland de viktigare anläggningarna och tillgångarna bör nämnas:
• Åmål: Örnäsområdet med bad, camping och idrottsplats
• Åmål: Mörtebols travbana
• Åmål: Hanebols friluftsområde
• Åmål: gästhamn och marina
• Edsleskog: Höghedens sportanläggning
• Mo: Forsbacka golfbana
• Tösse: skärgård med inomskärs båtled
• Ånimskog/Fröskog: Ånimmen och Ärr, biled till Dalslands kanal
• Ånimskog: Rotösundsleden (båtled)
• Fröskog-Ånimskog: Sörknatten med Pilgrimsleden

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

Framtida behov

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

Framtida behov

Det är rimligt att förvänta sig ett ökat tryck mot attraktiva naturområden,
särskilt längs Vänerkusten och vid flera av de övriga sjöarna i kommunen,
både genom besöksnäringarna och önskemål om bosättning i strandnära lägen.
Utvecklingen av bostäder och arbetsplatser måste balanseras mot behovet av
att kunna bevara just det som gör platsen eller landskapet attraktivt. I tillhörande LIS-plan behandlas ett antal förslag till utbyggnad inom strandnära
områden. Innebörden av detta är att i övriga strandområden gäller enbart
MB:s generella regler och de särskilda skäl till dispens som redovisas i MB
7:18c, till dess att LIS-planen ses över nästa gång.

Vänern från Rolfskärr stugby.

I del 3 av denna ÖP anges riktlinjer för hantering av lovpliktiga ärenden i de
delar av kommunen som inte berörs av detaljplaner, LIS-planer eller andra
förordnanden.
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Hushållningsintressen
Nuläge
I miljöbalkens tredje kapitel redovisas ett antal hushållningsintressen utöver
riksintressen. Nedan och på intilliggande karta redovisas några sådana intressen som de presenteras i tillgängligt underlagsmaterial.

Brukningsvärd jordbruksmark är enligt miljöbalken av nationellt intresse och
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. I Åmåls kommun utgjorde 30-40 % av markytan åker- eller
betesmark 2006 enligt Sveriges nationalatlas.

Värdefull jordbruksmark redovisas i kartan enligt dåvarande Lantbruksnämndens inventering som den återgivits i ÖP 91. Marken är där klassad som
A-område och B-område utifrån dess värde ur produktionssynpunkt. I Åmåls
kommun finns ett område i Tösse som är klassat som A-område.

Stora opåverkade områden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt påverka områdenas karaktär. Länsstyrelsen Västra Götaland har
1998 tagit fram ett planeringsunderlag avseende stora opåverkade områden.
Genom en GIS-analys har man identifierat områden som är större än 2000
ha där det råder en frånvaro av större exploateringsföretag såsom större vägar, järnvägar, hamnar, vindkraftverk, flygplatser, kraftledningar, grus - och
bergtäkter m.m. Planeringsunderlaget ska utgöra en hjälp för kommunerna i
deras översiktsplanering och i diskussionen om hur sådana områden ska definieras. De identifierade områdena har således inte några fastställda gränser.
Ekologiskt särskilt känsliga områden ska enligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
I ÖP 91 finns sådana områden redovisade som är av två slag och som avgränsats av Naturskyddsföreningens lokalavdelning:

- Områden med särskilda ekologiska värden. Områden som är särskilt ömtåliga och samtidigt inrymmer särskilda ekologiska värden, och områden som
hyser hotade arter. Områdena bidrar i hög grad till att skapa mångformighet
i naturen och därmed också ökad ekologisk stabilitet. Många ingående växtoch djurarter är för sin fortlevnad beroende av särskilda hänsyn eller speciella
livsmiljöer av viss kvalité, täthet och areal.
- Områden med instabila ekologiska förhållanden. Störda eller påverkade
områden, där ytterligare påverkan kan ge oacceptabla skador på ekosystemet.
Exempel på sådana områden är försurningskänsliga/ skadade sjöar och markoch vattenområden särskilt påverkade av olika föroreningar, t.ex närsalter.

Framtida behov
Tillgängligt underlag som redovisar hushållningsintressen utöver riksintressen inom Åmåls kommun är gammalt och har inte uppdaterats utifrån
nuvarande förhållanden och ny kunskap. För att kunna hantera hushållningsintressena på ett relevant sätt inom den kommunala planeringen och i
vägningen av intressen behöver underlaget uppdateras.

36 Översiktsplan (ÖP) 2013 | Åmåls kommun

Berget

Låbysjön
Låbyn

Ömmeln
Strandhulten
Byskogen

Nedre Kalven

Mo

Prästerud

E45
Berga

Edslan

Spakebol
164

Åmål

Edsleskog

ND
LA
RM
ND
LA
LS

DA

Knuterud

VÄ

Knarrbysjön

Hult

Käppesjö

E45

Fengersfors

Rönningen

Fröskog
Tösse

Vänern

Tössebäcken

Ärr

Östersbyn

Västanå

Skäggebol

Kullen

Ånimskog

Ånimmen

ÖP 13

Sjötorp

Översiktsplan (ÖP)
Åmåls kommun, Västra Götalands län

HUSHÅLLNINGSINTRESSEN

Knollen

Stora opåverkade områden
enl. Länsstyrelsen

E45

Jordbruksmark
A-område / B-område

Ängen

Ekologiskt särskilt känsliga områden
enl. ÖP 91
Områden med särskilda
ekologiska värden
0

1

2

4 km

Områden som är störda ur
ekologisk synpunkt

37

DEL 2

Vattenmiljöfrågor
Nuläge
Den långa Vänerkusten och den stora rikedomen i övrigt av sjöar och vattendrag präglar landskapet i Åmåls kommun. Förutom att utgöra viktiga miljöer
för djur- och växtliv är vattnet av stor betydelse för turismen i kommunen.

Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur fiskevårds- och naturvårdssynpunkt. Vänerns storlek med Norra Europas största
sötvattensskärgård som hyser över 50 arter av häckande sjö- och våtmarksfåglar samt ett stort antal skyddsvärda fiskarter och fiskstammar bidrar till det
höga värdet. Två delområden av Vänern inom Åmåls kommun är dessutom
klassade som nationellt särskilt värdefulla vatten ur kulturmiljösynpunkt.
17 försurade sjöar kalkas regelbundet.

Ursprungliga bestånd av flodkräfta förekommer i ett flertal sjöar och vattendrag inom kommunen. Åmålsåns fvof (fiskevårdsområdesförening) och Övre
och Nedre Kalvens fvof har gått samman och bildat ett skötselområde för att
gemensamt bevara och att förbättra det bestånd av flodkräfta (Astacus astacus)
som finns i området.
I kommunen finns två grundvattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer. Dessa redovisas i kartan på s. 24.

Framtida behov

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

Vänern har norra Europas största sötvattensskärgård.
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Kulturmiljö och kulturmiljövård
Nuläge
De äldsta spåren av mänsklig invandring och verksamhet är från tiden omkring 8000 f Kr, när landskapet blev isfritt. I och med uppkomsten av jordbruk och boskapsskötsel under yngre stenåldern, 3 000-1 500 f Kr, började
människan påverka landskapets utseende, i första hand i anknytning till sjöar
och vattendrag. Från denna tid och senare perioder finns rikligt med fornlämningar i form av hällkistor, rösen, högar mm.

Tösse-Tydjeområdet är den del av kommunen som tidigast togs i anspråk för
jordbruk och bosättning och därmed också har den rikaste förekomsten av
fornlämningar.
Områden av riksintresse för kulturminnesvården redovisas i text under kapitlet Riksintressen. Samtliga fornlämningar med tillhörande fornlämningsområden är skyddade genom kulturmiljölagen (Kulturmiljölagen (1998:950)),
som är en bevarandelagstiftning.

I ”Program för kulturminnesvård, Åmåls kommun”, upprättat 1983, utpekas
utöver riksintressena följande områden av särskild betydelse:
• Näs gård vid Knarrbysjön, välbevarat före detta länsmansboställe,
vackert beläget.
• Fröskogs kyrka; träkyrka från 1728 med takmålningar.
• Kristinedal och Viken, herrgård, f d säteri, gårdsbruk och torpställen i
tilltalande odlingslandskap vid Ärrsjön.
• Mo kyrka, träbyggnad från 1881.
• Tydjebyn, 2 gravfält med stensättningar och rösen från järnåldern,
medeltida kyrkogård.

Tydjebyns gravfält.
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• Tösse kyrkor; medeltidskyrkan med ursprung från 1300-t och nya kyrkan från 1848, prästgård från 1840-talet, samt Strömsbergs herrgård
med mangårdsbyggnad från 1671 och tillhörande park, gravfält med
stensättningar från järnåldern.
• Västra Vitlanda, Tösse, bruksgård med mangårdsbyggnad från 1782,
driftsbyggnader och park.
• Ånimskogs kyrka, ursprungligen från 1200-t, ombyggd och restaurerad på 16- och 1700-talet.
• Ressbyn, Ånimskog, fornlämningsområde med ett 25-tal rösen och
stensättningar från brons- och järnålder.
• Knyttkärr- Bjäkebol, fornlämningsområde med rösen och stensättningar.

Trafikverket har i ”Vägar med kulturmiljövärden i Dalsland” pekat ut några
kulturhistoriskt värdefulla vägsträckningar:
• Väg 2227 Sannerud-Vassviken, Ånimskog (klass 1+)
• Väg 2230 Krusebol-Östra Bodane, Ånimskog (1+)
• Väg 2255 Hollsten-Edsleskog (1+)
• Väg 2231 vid Fröskogs kyrka (1)
• Väg 2242 Edsleskog-Byggerud (2).

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

Framtida behov

Riksintresseområdena P4 Tösse-Tydje skärgård och P5 Yttre och Östra Bodane är attraktiva kustområden vid Vänern som helt eller delvis också är av
riksintresse för naturvård och friluftsliv, vilket kan innebära intressekonflikter mellan bevarandeintressen och möjligheter att skapa anläggningar för utveckling av turism och friluftsliv.

För de ovan nämnda områdena av särskild betydelse för kulturminnesvården bör programmet från 1983 ses över och aktualiseras och planerings- eller
skyddsåtgärder i form av områdesbestämmelser eller dylikt övervägas. Sedan
1983 kan också ytterligare områden ha blivit intressanta att ta med i sammanhanget. Tidstypisk välbevarad bebyggelse från olika perioder under 1900-talet har på senare tid rönt mer uppmärksamhet.
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Mätning av buller
Då ljudtrycksnivåerna varierar anges
de som ekvivalent ljudnivå över en
viss tid. Maximalnivån anger ljudnivån
vid en enskild ljudhändelse. För trafikbuller anges i Sverige i regel den
ekvivalenta ljudnivån över ett dygn,
kompletterad med uppgifter om
maximalnivån, främst nattetid. Buller
från flygtrafik mäts i en dygnsviktad
ekvivalentnivå som kallas flygbullernivå, FBN.
Olika sätt att mäta
Maximal ljudnivå anger högsta ljudtrycksnivån under en viss tidsperiod.
Mätinstrumentet har tidsupplösningarna ”fast” och ”slow”.
Ekvivalent ljudnivå avser en medelljudnivå under en given tidsperiod.

Hälsa och säkerhet
Nuläge
Enligt PBL skall vid planläggning beaktas att marken är lämplig för ändamålet bland annat med hänsyn till” människors hälsa och säkerhet” samt ”risken för olyckor, översvämning och erosion”. På kartan ”Hälsa och säkerhet”
sammanfattas de områden och företeelser som kan innebära risker för hälsa
och säkerhet.

Buller och vibrationer

Bulleralstrande verksamheter i kommunen är framför allt vägtrafiken på E45
och väg 164, järnvägstrafiken på Bergslagsbanan och industriverksamhet i
Åmål och Ånimskog.
De flesta industrierna är samlade på Nygård och vid Järnvägsområdet i Åmål.
Problem med bullerstörningar av omgivande bebyggelse har inte påtalats.

Av Naturvårdsverket rekommenderade riktvärden för trafikbuller som vid
nybyggnad av bostäder inte bör överstigas är:
• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
• 45 dB(A) maxnivå inomhus nattetid
• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad
• 70 dB(A) maxnivå vid uteplats vid bostad.
Flygbuller från flygningar från Såtenäs flygflottilj förekommer inom kommunen.
Vid Brevik söder om Åmål finns en gokartbana. Användningen har begränsats på grund av risk för bullerstörningar. I kommunen finns fem skjutbanor
som drivs av föreningar. De är väl lokaliserade ur störningssynpunkt.
Vibrationer från framför allt järnvägstrafik kan i sällsynta fall medföra störningar för människor och/eller skador på byggnader. Bergslagsbanan passerar
Ånimskog, Tösse och centrala Åmål.

Riktlinjer från Trafikverket och Naturvårdsverket anger att vibrationer inte
bör överskrida 0,4 mm/s (RMS 1-80Hz) vid bostäder och vårdlokaler.

Dag
kl 07-18

Kväll kl 18-22
samt söndag
och helgdag
kl 07-18

Natt
kl 22-07

Högsta ljudnivå i dBA läge
”FAST”
Momentana ljud
nattetid kl 22-07

60

55

50

-

50

45

402)

55

40

35

35

50

Områdesanvändning 1)

1)

Vid de fall kringliggande område ej utgörs
av angivna områdestyper bör bullervillkoren
anges på annat sätt, till exempel ljudnivå vid
stadsplanegräns eller på ett visst avstånd
från anläggningen.
2)
Värdet för natt behöver inte tillämpas för
utbildningslokaler.
3)
Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.

Arbetslokaler för ej bullrande
verksamhet
Bostäder och rekreationsytor
i bostäders grannskap samt
utbildningslokaler och vårdbyggnader
Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där
naturupplevelsen är en viktig
faktor 3)

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dBA.

Radon

En kommunomfattande radonkartering utfördes 1987 av Västsvenska Berg.
Områden med hög radonhalt eller risk för hög radonhalt ”eventuella högriskområden”, redovisas översiktligt på kartan ”Hälsa och säkerhet”. Tolkningen
är mycket grov, och som underlag för eventuella beslut hänvisas till detaljerad
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karta som finns på kommunens miljöenhet. Beteckningen ”eventuella högriskområden” används för att markera områden där berggrunden utgörs av lerskiffer tillhörande Dalslandsgruppen, dels områden där flera högre radioaktiva
anomalier ligger tätt enligt en flygmätning 1969. Dessutom har beteckningen
använts för att markera jordarter med hög genomtränglighet. Redovisning av
områden med normalrisk saknas.
För närvarande gäller nedanstående gränsvärden för markradon:
• Högriskområden ; >50 KBq/m3 radonhalt i jordluften; radonsäkert utförda byggnader.
• Normalriskområden; 10-50 kBq/m3 radonhalt; radonskyddat utförande.
• Lågriskområden; <10 kBq/m3 radonhalt, inga krav på utförande av
byggnader.

Översyn av klassificeringen pågår och kan komma att medföra ändringar.

Förorenad mark

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

Strålning

Genom kommunen passerar högspänningsledningar.

Längs större kraftledningar (130-400 kV) skall ny bebyggelse lokaliseras med
beaktande av riskerna för strålning från de magnetfält som omger ledningen.
Generella föreskrifter om skyddsavstånd saknas, då avståndet är beroende av
hur belastad ledningen är. Socialstyrelsen och Svenska Kraftnät rekommenderar att man i bostäder inte skall utsättas för starkare fält än 0,4 mikrotesla.
Vid till exempel 400 kV bör avståndet vara cirka 130 m. Vid lokalisering i
närheten av högspänningsledning bör Svenska Kraftnät alternativt Vattenfall
Eldistribution AB konsulteras, som kan göra en beräkning utifrån de lokala
förhållandena.

Starkströmsföreskrifterna reglerar avstånd till spänningsförande ledningar ur
elsäkerhetssynpunkt. Det innebär exempelvis att avstånd mellan ledare 400 kV
och byggnad skall vara ≥ 10 m. Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter skall
beaktas vid all framtida planering och byggande. Svenska Kraftnät rekommenderar skyddsjordning av alla metalliska byggnadsdelar inom 20 m från
spänningssatt kraftledning. Säkerhetszoner krävs mellan vindkraftverk och
högspänningsledningar. Enligt Trafikverkets underlag är risken för störningar
från elektromagnetiska fält längs järnvägen försumbar vid avstånd >30 m.

Risk- och sårbarhetsanalys

Uppdatering av kommunens dokument i frågan pågår. Aktuell version saknas.
Exempel på identifierade risker är:
• Vägtrafik inkl transporter med farligt gods
• Järnvägstrafik inkl transporter med farligt gods
• Naturgasledning
• Gasolanläggningar
• Miljöhanterings- och kemiföretag
• Översvämningar
• Bensinstationer i tätorten
• Höga flöden i Åmålsån.

Översiktsplan (ÖP) 2013 | Åmåls kommun

43

DEL 2

Farligt gods

Väg E45 är primär transportled för farligt gods. Väg 164 utgör sekundär
transportled för farligt gods från cirkulationsplatsen vid E45 och till avfarten
mot Bodane cirka 1,2 km västerut. Vid nybyggnad eller annan åtgärd inom
150 m från dessa vägar skall normalt en riskbedömning göras.
På järnvägen transporteras också farligt gods genom och till kommunen.

Verksamheter med miljöpåverkan

Inom kommunen finns ett antal miljöpåverkande industri- och andra verksamheter som kan påverka miljön i form av buller, vibrationer och utsläpp till
luft och vatten.

De största och mest betydelsefulla av dessa är klassade enligt MB som så
kallade A- eller B-anläggningar. Dessa anläggningar är: Stena Recycling,
Spicer Nordiska Kardan och SEM i Åmål samt Moelven Tom Heurlin i
Ånimskog och kommunens anläggningar: djuphamnen, reningsverket och
Östby miljöstation. Därtill finns 5 kvartsittäkter i kommunens sydvästra del
samt en ryolittäkt i Hässelbacka utanför Tösse. Samtliga dessa täkter är Banläggningar. Dessa A- och B-anläggningar regleras genom tillstånd från
mark- och miljödomstolen (A) eller länsstyrelsen (B).

Översvämning

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

+47.01

3. Framtida 100-årsnivå

+46.23

2. Framtida 200-årsnivå

4. Medelvattennivå

+46.56

+44.34

Innebörden av detta är att exempelvis rekreationsområden och utomhus fritidsaktiviteter kan placeras ända ner på nivå 4, fritidshus ner till nivå 3 och
permanentbostadshus ner till nivå 2. I de två sistnämnda fallen krävs en sannolikhetsreducering och konsekvenslindring. Samhällsviktiga funktioner
skall alltid lokaliseras över dimensionerande nivåer.

Inom ramen för denna ÖP med tillhörande LIS-plan har det inte varit möjligt att i detalj undersöka relativt grovt avgränsade utbyggnads- eller LISområden med avseende på ovanstående nivåer. Detta får anstå till kommande
detaljplanering eller lovprövning.
Va-systemet i Åmåls stad kan beröras av högvatten i Vänern. Vid nivåer över
+45.67 finns risk för bräddning.

Ras och skred
Risk för ras och skred har utretts längs Åmålsån och redovisas bl a i en rapport
från 2004. (Åmåls kommun Översiktlig stabilitetskartering. Räddningsverket/Sweco VBB 2004-01-31). Undersökningen gäller Åmålsån från Västra
Åsen till utloppet, ett stycke av Kasenbergsån och ett område vid Näsvikens
småbåtshamn.Förhållandena längs berörd del av Åmålsån, längs en begränsad del av Kasenbergsån vid E45 och vid Näsviken bedöms inte uppfylla stabilitetsrekommendationerna. Utpekade områden är mycket begränsade och
går inte att redovisa på kartorna i denna ÖP. Se närmare i rapporten, som
finns på kommunens miljökontor.
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Framtida behov

Genom Karlstads Universitet bedrivs ett fortsatt arbete med att utreda konsekvenserna av stigande vattennivåer på grund av klimatförändringar.
Ovanstående tänkbara störningar och risker beaktas i samband med kommande planering och tillståndsgivning. Se närmare under ”Hälsa och säkerhet” sid 52 i Del 3.
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Framtida användning av mark
och vatten; regler och
rekommendationer
Under denna rubrik, med tillhörande kartor, redovisas förslag till den framtida användningen av mark och vatten i kommunen med tyngdpunkt på de förändringar
som föreslås i förhållande till dagens situation. Förslaget skall ligga till grund för
fortsatt detaljplanering eller annan tillståndsprövning.
Vidare redovisas förslag till de riktlinjer och rekommendationer som skall gälla vid
prövning av förfrågningar om bygglov, planläggning eller annan tillståndsprövning. Avsnittet omfattar även de regler som tillämpas utifrån gällande lagstiftning
som Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB), Kulturminneslagen (KML)
med flera.
Slutligen redovisas enkla delstudier för tätorterna Edsleskog, Fröskog-Fengersfors,
Ånimskog, Tösse och Mo.

Bostäder

Som framgått ovan finns såväl i Åmål som i Edsleskog, Fengersfors, Fröskog,
Tösse och Ånimskog ett antal lediga tomter för i första hand enbostadshus.
Efterfrågan har varit låg, vilket kan bero på den ekonomiska situationen och/
eller den negativa befolkningsutvecklingen, men också på att områdena av
olika skäl inte upplevs som attraktiva.

Utöver vad som sägs i gällande FÖP föreslås nu för Åmåls del möjligheter att
på sikt skapa attraktiva områden i sjönära lägen. I första hand kan detta ske
genom en fortsatt utbyggnad på östra sidan av Åmålsviken och Norra Viken.
Inledande etapper till detta redovisas närmare i tillhörande LIS-plan. Erforderliga skyddsavstånd till järnvägen skall beaktas.
Detaljplanen för Måkeberg i centrala Åmål vann laga kraft 2012. Den omfattar totalt cirka 200 lgh i flerbostadshus med planerad byggstart 2013-14.
Måkeberg innebär en utbyggnad av Åmåls centrum mot vattnet med handel
och bostäder.
I Edsleskog föreslås ett LIS-område för bostäder norr om bebyggelsen vid
vägen mot Strand.

För Fengersfors del anvisas en möjlighet till utbyggnad av bostäder nordväst
om samhället, relativt nära Knarrbysjön. Liknande förslag framfördes i en
studie 2008. I Fröskog finns möjligheter till strandnära boende på såväl östra
som västra sidan av Ärrsjön.
Planlagt område för bostäder i Ånimskog är outnyttjat. Delstudien undersöker andra lägen som kan vara mer attraktiva.

I Tössebäcken är detaljplanen för ett område nära Vänern färdigställd (överklagad februari 2013). Ytterligare strandnära områden längre söderut kan bli
aktuella.
I Mo finns en outnyttjad detaljplan för bostadshus mitt emot kyrkan.
Se närmare i kapitel Delstudier, Del 3.

Enligt vård- och omsorgsförvaltningen föreligger ett behov av gruppbostäder
och trygghetsboenden, som främst skall tillgodoses i befintliga fastigheter i
tätorten.
För fritidsboende redovisas några förslag till områden i strandnära lägen i
LIS-planen.
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Nedanstående rekommendationer avser såväl permanent som fritidsbebyggelse.

Begreppet ”Samlad bebyggelse” har numera i PBL ändrats till ”Sammanhållen bebyggelse”, men innebörden är likartad: ”bebyggelse på tomter som
gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.”
Kommunen har en redovisning av sammanhållen bebyggelse som kontinuerligt ses över.
Rekommendationer
• Nya hus, enstaka eller i grupp, skall placeras och utformas med stor hänsyn
till landskapet, terrängen, platsens kulturvärden och befintlig bebyggelse.
• Lokalisering av upp till 5 hus kan normalt prövas med stöd av denna ÖP
och förhandsbesked. I känsliga lägen kan planprogram och en va-utredning
alternativt detaljplan krävas som underlag för beslut.
• Vid mer än 5 hus bör detaljplan upprättas som bland annat belyser påverkan
på omgivningen, trafikfrågor, vatten- och avloppsförsörjning och i känsliga
lägen ställer krav på utformning.
• Behov av skyddsavstånd mellan nya bostäder och gård med djurhållning eller
betesmarker skall beaktas. Riktlinjerna i ”Bättre plats för arbete” skall utgöra
vägledning.
• All ny sammanhållen bebyggelse skall vara ansluten till gemensam va-anläggning. Enskilda avloppsanläggningar skall utföras enligt Naturvårdsverkets
allmänna råd NFS 2006:7 och enligt riktlinjer från kommunens bygg- och
miljönämnd.
• Vid nybyggnad intill 150 m från led med farligt gods skall riskbedömning
göras.

Näringsliv och service

Utöver planlagda områden i Nygårdsområdet i Åmål kan ytterligare industrimark på sikt tillkomma väster om E45. Järnvägsområdet i Åmål är en resurs
som i framtiden kan bli tillgänglig också för andra företag.
I Edsleskog redovisas ett förslag till mark för företagsetablering i närheten av
Åmåls Skicenter.
Moelven i Ånimskog bedöms ha tillräckligt utrymme för framtiden på nuvarande fastighet.

I Fengersfors anvisas plats för ytterligare mindre etableringar i anslutning till
bruket. Fortsatt utveckling av konst- och kulturcentrat Not Quite i brukets
lokaler skall underlättas.
De verksamheter som bedöms ha störst utvecklingspotential är sådana med
anknytning till turism och friluftsliv. Se vidare under rubrik Turism och friluftsliv.
Rekommendationer
• Vid nyetablering eller utbyggnad av verksamheter skall riktlinjerna i ”Bättre
plats för arbete” utgöra vägledning.
• Nybyggnader skall placeras och utformas med stor hänsyn till landskapet,
terrängen och omgivande bebyggelse.
• Trafikangöring skall utformas så att trafiksäkerheten inte försämras. För ny
anslutning till allmän väg krävs Trafikverkets tillstånd.
• Enklare nyetableringar kan ske med planutredning och va-utredning som underlag för prövning. I känsliga lägen (miljö, trafik etc) kan detaljplan krävas.
• Vid nybyggnad intill 150 m från led med farligt gods skall riskbedömning
göras.
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Infrastruktur

För E45 genom Åmål föreslås korridor för en ny sträckning av vägen längre
västerut mellan Östra/Västra Åsen och Kasenberg. Förslaget finns även redovisat i FÖP för Åmåls tätort, i något annorlunda läge. Korsningen mellan
E45 och väg 164 kan på sikt bli planskild; i samma läge som befintlig cirkulationsplats. Åtgärder som kan påverka dessa planer skall undvikas.
Det är angeläget att stambanan genom kommunen kan förbättras och utvecklas, t ex med mötesspår och genom att medge högre hastigheter. Planerings- eller andra åtgärder i närheten av stambanan skall därför utföras
med beaktande av risken för störningar från järnvägen i form av buller och
vibrationer.
Vidare föreslås en ny gång- och cykelförbindelse över Norra Viken längs den
befintliga järnvägsbanken, något som tillsammans med va-ledningar i samma
sträckning kan förbättra möjligheterna till permanent bosättning i attraktiva
lägen på östra sidan viken.
Möjligheterna att skapa gång- och cykelförbindelser mellan Åmål och Tösse
respektive Fengersfors och Fröskog bör studeras.

För Åmåls stad bedöms försörjningen med vatten och avlopp ha fullgod kapacitet och standard under överskådlig tid. Möjligheten att ansluta Tösse och
på sikt eventuellt även Ånimskog med va-ledningar till Åmål bör utredas
närmare, liksom va-ledningar över Norra Viken till de nya bostadsgrupperna
på östra sidan. Tänkbara lägen för ledningar bör läggas ut som reservat.
Föreslagna områden för vindkraft i Fröskog och Kingebol redovisas på markanvändningskartan. Ansökningarna behandlas för närvarande av miljödomstolen.

Utbyggnad av bredband inom kommunen förutsätts kunna genomföras enligt
upprättat ”Program för elektronisk kommunikation”.
Rekommendationer
• Vid nybyggnad i närheten av större vägar skall Naturvårdsverkets riktlinjer
för trafikbuller tillämpas.
• Vid nybyggnad eller annan etablering inom 150 m från primär eller sekundär
transportled för farligt gods skall (E45, länsväg 164, stambanan GöteborgKarlstad) skall riskbedömning göras och samråd ske med räddningstjänsten.
• Vid etableringar i närheten av stambanan Göteborg-Karlstad skall järnvägens
intressen prioriteras och risker för störningar i form av buller och vibrationer beaktas.
• Det är angeläget att såväl E45 som järnvägen utvecklas genom statliga insatser så att kommunikationerna både inom och till/från kommunen förbättras.

Turism och friluftsliv

Turism och friluftsliv är en för kommunen viktig näringsgren. Goda möjligheter till friluftsliv är viktigt ur folkhälsosynpunkt och även något som kan
locka människor att bosätta sig i kommunen.
Bland annat i samband med förarbetena till denna plan har ett antal förslag
till nya eller utveckling av befintliga anläggningar för turism och friluftsliv
förts fram, de flesta i strandnära lägen.
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Lägen för ett antal sådana redovisas i detalj i LIS-planen och översiktligt här:
• Utveckling av Örnäs camping och Näsvikenområdet med ytterligare
stugor, servicefunktioner, båtbryggor och sjöbodar enligt studie framtagen av fritidsförvaltningen.
• Stugby vid sydänden av Nedre Kalven, nära Forsbacka, väg 164 och
Daltrail.
• Utveckling av camping och bad vid Furusjön i Ånimskog.
• Semesterby med restaurang och gästhamn-marina vid Hytteviken i
Ånimskog.
• Uthyrningsstugor mm i norra delen av Fengersfors vid Knarrbysjön.
• Utveckling av lägergården vid Stora Strand vid Ärrsjön.
• Stugby vid södra änden av Edslan.
• Utveckling av befintlig stugby med fiskecamp mm vid Rolfskärr, Tösse
skärgård.
Förutom dessa anläggningar finns idag Skicenter vid Högheden, gokartbanan vid Brevik, travbanan vid Mörtebol, ridhuset vid Finserud, golfbanan
vid Forsbacka med flera som redovisas på karta Turism och friluftsliv; alla
anläggningar vars framtida existens och utveckling måste säkerställas.
Rekommendationer:
• Nybyggnader skall placeras och utformas med stor hänsyn till landskapet,
terrängen och omgivande bebyggelse.
• Trafikangöring skall utformas så att trafiksäkerheten inte försämras. För ny
anslutning till allmän väg krävs Trafikverkets tillstånd.
• Enklare nyetableringar kan ske med planutredning och va-utredning som
underlag för beslut. I känsliga lägen (miljö, trafik etc) kan detaljplan krävas.
Likaså krävs detaljplan i områden av riksintresse eller regionalt intresse för
kulturminnesvård, friluftsliv eller naturvård. Planen skall belysa hur etableringen kan genomföras utan att motstående intressen påverkas negativt.

Kulturmiljövård

Förutom riksintressena (sid 16-18) har kommunen i sitt kulturminnesvårdsprogram pekat ut ett antal områden som är bevarandevärda ur kulturhistorisk
synpunkt (sid 39-41). I samtliga områden är det angeläget att områdets kvaliteter och karaktär inte påverkas negativt av nybyggnader, vägdragningar eller andra åtgärder. Rekommendationer för områden av riksintresse redovisas
separat på sid 54.
Rekommendationer:
• Ny bebyggelse, vägdragning eller andra åtgärder skall lokaliseras och utformas med största hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.
• Nybyggnader skall beträffande placering, formspråk, kulör och materialval
anpassas till traditionell omgivande bebyggelse.
• Utpekade byggnader och byggnadsmiljöer är särskilt värdefulla och får inte
förvanskas. De skall vårdas och underhållas. PBL 8§13 och §14 skall tillämpas.
• Respektavstånd till fornlämningar skall beaktas.
• Utpekade kulturhistoriskt värdefulla vägsträckningar skall beaktas vid tillståndsprövning för bebyggelse och andra åtgärder längs vägarna.
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Vatten
Kommunens vattenförekomster är en viktig tillgång för turism och friluftsliv,
möjligheten till ett attraktivt boende, dricksvattenförsörjning och för ekosystemen. Införandet av miljökvalitetsnormer ger kommunen ett verktyg för
att uppnå och bibehålla en hög vattenkvalitet. Kommunens vidare utveckling
ska uppnås utan att miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet riskerar att inte
hållas.
Rekommendationer
• Nybebyggelse, vägdragning eller andra åtgärder som medför någon belastning från dagvattenavrinning, avlopp eller annat utsläpp, på en ytvattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer skall lokaliseras och utformas så
att den ekologiska och kemiska statusen inte försämras och/ eller så att en
förbättrad status inte förhindras.
• Nybebyggelse, vägdragning eller andra åtgärder som medför någon belastning från dagvattenavrinning, avlopp eller annat utsläpp, på en grundvattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer skall lokaliseras och utformas
så att den kemiska och kvantitativa statusen inte försämras och/ eller så att
en förbättrad status inte förhindras.
• Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar gäller hög skyddsnivå vid
vattenförekomsterna Vänern, Furusjön, Snäcke kanal, Knarrbysjön, Edslan och
Nedre Kalven.

Övriga områden

För övriga delar av kommunen som inte berörs av förändrad användning av
mark och vatten enligt ovan, riksintressen eller förslag till LIS-områden enligt tematiskt tillägg gäller nedanstående regler och rekommendationer:
Rekommendationer
• Strandskydd enligt MB 7 :13-18 gäller.
• Ny bebyggelse, vägdragning, fastighetsbildning och andra åtgärder skall lokaliseras och utföras så att brukningsvärd jordbruksmark inte onödigtvis tas i
anspråk eller att rationellt skogsbruk inte hindras. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
om tillfredsställande alternativ saknas.
• Stora opåverkade områden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan påverka deras karaktär. Ny bebyggelse, vägdragning och andra
åtgärder bör endast medges för samhällsviktiga verksamheter.
• Ekologiskt särskilt känsliga områden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

Hälsa och säkerhet
Under kapitel Planeringsförutsättningar och strategier/Hälsa och säkerhet
redogörs för olika risker och miljöfaktorer som kan påverka hälsa och säkerhet. Rekommendationer beträffande trafikbuller återfinns under rubriken
Infrastruktur.
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Rekommendationer
• Inför byggande på mark med radonrisk skall radonhalten undersökas och vid
behov byggnaden utföras radonskyddad eller radonsäker. Om radonhalten i
mark med radonrisk inte undersökts, skall byggnaden utföras radonsäkert.
• Områden med risk för översvämning enligt planeringsnivåer i ”Stigande vatten” får inte bebyggas
• I områden med risk för ras eller skred skall beslut om ev åtgärder föregås av
geoteknisk undersökning
• Vid åtgärder i eller nära områden med konstaterade eller befarade markföroreningar skall marken undersökas och åtgärder föregås av sanering anpassad till tänkt användning.
• Vid byggande i närheten av högspänningsledningar skall starkströmsföreskrifterna samt Svenska Kraftnäts och socialstyrelsens rekommendationer
avseende skyddsavstånd beaktas.

Riksintressen

Enligt PBL skall i en ÖP redovisas hur kommunen avser tillgodose riksintressena. Åmåls kommun berörs av en rad riksintressen, som redovisas på sid
16-18 och karta sid 17. Generellt gäller att områden med skydd enligt MB
3:6 skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. När oförenliga riksintressen sammanfaller, vilket kan
inträffa väster om Ånimmen och Ärr, (värdefulla ämnen och material kontra
naturvård och/eller friluftsliv) skall ”företräde ges åt det eller de ändamål som
på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning…” (MB 3:10).
Som framgår av kartorna är det stora delar av kommunen som berörs av riksintressen, särskilt avseende friluftsliv, men även naturvård och kulturmiljövård enligt MB 3:6 respektive MB 4:2.

Det får inte innebära ett hinder för utvecklingen av dessa delar av kommunen. Områdena är mycket attraktiva för exempelvis lokalisering av boende
och verksamheter längs Vänern och sjösystemen och har goda förutsättningar
för kommunikationer nära E45. Ett flertal LIS-områden har också pekats ut
i dessa områden.
Inför den pågående riksomfattande översynen av riksintressena vill Åmåls
kommun därför göra följande ställningstagande:

Åmåls kommun anser att avgränsningen av områdena av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 och för friluftsliv och turism enligt MB 4:2 längs Vänerns stränder och längs östra sidan av sjöarna Ånimmen och Ärr bör minskas
på land till en zon 500 m från stranden enligt vidstående karta. Riksintresseområdet längre från stranden, väster om Vänern och öster om Ånimmen
och Ärr, har inte i samma utsträckning de kvaliteter som utgör områdenas
kärnvärden. Området närmast stränderna samt väster om Ånimmen och Ärr
är av betydligt större intresse för friluftsliv och turism. Dock behöver tillgängligheten till strandområdet, särskilt längs Vänern, förbättras. Ursprunglig avgränsning verkar schablonmässigt gjord längs väg 45 och järnvägen.
Varje enskilt ärende inom område av riksintresse kräver generellt avvägningar
mellan exploaterings- och bevarandeintressen. Avvägningen skall göras med
beaktande av de kärnvärden som redovisas för varje område.

Nedanstående rekommendationer gäller tills vidare för områden av riksintresse enligt länsstyrelsens avgränsning.
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Riksintressen för friluftsliv enligt MB 3:6 samt turism och rörligt friluftsliv
enligt MB 4:2

Dessa intresseområden sammanfaller geografiskt till stora delar; dels längs
hela Vänerstranden, dels omkring Ånimmen och Ärrsjön. Därutöver är ett
område kring Knarrbysjön och Bräcketjärn av riksintresse för såväl friluftsliv
som naturvård enligt MB 3:6. Rekommendationerna avser den av kommunen
föreslagna avgränsningen av områdena.
Rekommendationer
• Nybyggnad, vägdragning eller annan anläggning som kan medföra påtaglig skada på riksintresset medges ej. Bostads- eller fritidshus, enstaka eller i
grupp, samt anläggningar för turismens och det rörliga friluftslivets behov kan
prövas med stöd av planutredning eller detaljplan, som visar att riksintresset
inte påtagligt skadas och landskapsbilden inte påverkas negativt.
• Områdenas kärnvärden (se ovan sid 16) får inte påverkas negativt.

Riksintresse för naturvård enligt MB 3:6

Områdena redovisas på sid och sammanfaller delvis med naturreservat, delvis
med riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 och 4:2.
Rekommendationer
• Nybyggnad, vägdragning eller annan anläggning som kan medföra påtaglig
skada på riksintresset medges ej. Enstaka bostads- eller fritidshus i omedelbar anslutning till befintlig bebyggelse, övrig komplettering av befintlig
bebyggelse samt anläggningar med koppling till naturvård och friluftsliv kan
medges. Prövning skall ske med stöd av planutredning eller detaljplan, som
visar att riksintresset inte påtagligt skadas och naturvärden och landskapsbild
inte påverkas negativt.
• Områdenas kärnvärden (se ovan sid 16) får inte påverkas negativt.

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

Rekommendationer
• Nybyggnad eller andra åtgärder som kan medföra påtaglig skada på möjligheterna att bedriva yrkesfiske medges ej.

Riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3:6

Områdena sammanfaller delvis med riksintressena för naturvård och/eller
friluftsliv (längs Vänern och i Edsleskog).
Rekommendationer
• Nybyggnad, vägdragning eller annan anläggning som kan medföra påtaglig skada på riksintresset medges ej. Bostads- eller fritidshus, enstaka eller i
grupp, samt anläggningar för turismens och det rörliga friluftslivets behov kan
prövas med stöd av planutredning eller detaljplan, som visar att riksintresset
inte påtagligt skadas.
• Nybyggnad skall lokaliseras och utformas så att den underordnar sig landskapsbilden och anpassas till lokal byggnadstradition.
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Riksintresse för värdefulla ämnen och material enligt MB 3:7
Avser förekomster av kvartsit i kommunens sydvästra del.

Rekommendationer
• Nybyggnad eller andra åtgärder som kan påverka framtida möjligheter till
mineralutvinning negativt, medges ej. I områden av riksintresse för friluftsliv
eller naturvård skall i varje enskilt fall en avvägning ske så att en långsiktig
hushållning med marken främjas på lämpligaste sätt. Vattenkvaliteten i sjöar
eller grundvatten får inte påverkas negativt. Samråd skall i förekommande
fall ske med angränsande kommun.

Riksintresse för kommunikationer enligt MB 3:8

Avser väg E45 och järnvägen Göteborg-Karlstad.
Rekommendationer
• Etableringar eller andra åtgärder i anslutning till E45 eller järnvägen Göteborg-Karlstad får inte negativt påverka trafiksäkerheten eller vägens /järnvägens funktion. Risk för störningar i form av buller eller vibrationer skall
beaktas. Risk för olyckor vid transporter med farligt gods skall beaktas.

Riksintressen för totalförsvaret enligt MB 3:9

Avser ett område längs Vänerkusten som utgör s k ”stoppområde”, ett område
där inga höga objekt får uppföras med anledning av Såtenäs flygflottiljs intresse av hinderfrihet i anslutning till flygbasen.
Rekommendationer
• Inom stoppområdet får inga höga objekt uppföras som kan påverka hinderfriheten för Såtenäs flygflottilj.
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Delstudier
I likhet med gällande ÖP från 1990 innehåller denna ÖP kortfattade delstudier av samhällena Edsleskog, Fengersfors, Fröskog, Mo, Tösse och Ånimskog. Dessa delstudier och berörda avsnitt av LIS-planen bedöms vara tillräckliga för att ligga till grund för kommande beslut i lovärenden och frågor
om framtida användning av mark och vatten.
I de flesta av orterna finns planlagda, byggklara tomter som är lediga. Det kan
dels bero på bristande efterfrågan men också på att läget upplevs som mindre
attraktivt.

Åmål

Vidstående karta skall ses som en komplettering till gällande FÖP från 2003
och visar några av de förslag och tankar som finns utöver vad som redovisas i
FÖP:en. Förslagen återfinns i texten om bostäder, näringsliv etc på sid 46-48.
För bostäder visas framtida utbyggnadsriktningar på östra sidan av Norra Viken och Åmålsviken, och en möjlig gc-väg och va-ledning längs järnvägsbanken över viken. Skydds- och säkerhetsavstånd till järnvägen med avseende på
buller, vibrationer och säkerhet skall beaktas vid fortsatt detaljplanering. Vidare illustreras en framtida möjlighet att lokalisera industri och verksamheter
väster om E 45. För trafiken redovisas en eventuell planskild korsning mellan
E45 och väg 164, ett vägreservat för ny sträckning av E45 mellan Eliseberg
och Kasenberg, och en tänkbar framtida sträckning av gc-väg söderut mot
Tösse.
Ett genomförande av ovanstående åtgärder torde delvis ligga utanför planens
tidshorisont.

Vidare markeras de LIS-områden i stadens närhet som återfinns i LIS-planen.
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Edsleskog
Förutsättningar
Edsleskogs samhälle i kommunens nordvästra del omfattas för närvarande av en detaljplan från 1976. Den
avser bland annat bostadsområdet norr om väg 164
med totalt 39 tomter, varav 2013 14 st är obebyggda,
framför allt de längst från sjön.
Gällande ÖP från 1990 innehåller en ideskiss med
bland annat fortsatt utbyggnad av bostäder norrut. Ett
Leader-projekt från 2009 tittade bland annat på utveckling av turism i anslutning till värdshuset.

Edsleskog ligger inom områden av riksintresse för friluftslivet och naturvården enligt MB 3:6. Väg 164 är av
riksintresse för kommunikationer. Öster om samhället ligger naturreservatet Bräcke ängar. Strandskydd
200 meter gäller utanför detaljplanelagt område.

Nuläget

Invånarantalet i samhället uppgår 2013 till 120. Så
gott som samtliga bor i enfamiljshus eller liknande.
ÅKAB har 4 lägenheter i Edsleskog.

Kommunalt vatten och avlopp finns med vattentäkt i
form av borrad brunn och vattenverk och ett nytt reningsverk.
Vid Källerud finns en fotbollsplan. Söder om samhället ligger Åmåls Ski Center med lift och skidbackar
vid Högheden. Vandringsleden ”Pilgrimsleden” passerar genom Edsleskog.

Framtiden

I bostadsområdet norr om väg 164 finns 2013 fortfarande 14 outnyttjade tomter kvar i kommunens ägo,
vilket torde bero på läget i öster långt från sjön. ÖP
och LIS-planen föreslår därför ett nytt område norrut
på skogsmark längs Edslan, med utrymme för 10-12
tomter för enfamiljshus i sluttningen mot sjön.
Vidare föreslås en möjlighet att bygga stugor för uthyrning vid Björkhem, söder om vägen, i ett läge med
utsikt över sjön.

Planen tillgodoser även ett önskemål om mark för
småindustri vid foten av skidbacken. Platsen har tidigare använts som timmerupplag och parkering.

Serviceinrättningar omfattar skola (friskola i C-form
årskurs 1-6), värdshuset, kyrkan och bygdegården.
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Fengersfors
Förutsättningar
Fengersfors utveckling är tätt förknippad med bruket,
som grundades 1796 och sedan dess har präglat samhället. Driften upphörde 1977. Byggnader och maskiner är
till stor del bevarade och av stort kulturhistoriskt värde,
vilket redovisats i olika rapporter och utredningar.
Större delen av Fengersfors omfattas av en byggnadsplan
från 1955 och i övrigt av detaljplaner av varierande ålder.
Planen från 1955 upprättades med tanke på industrins
expansionsbehov och är nu föråldrad.
I gällande planer finns 7-8 lediga tomter för enfamiljshus
i samhällets södra del.

Ideskissen i ÖP 1990 föreslår bland annat utbyggnad av
bostäder mot söder och nordväst och på del av den gamla
planen. 2008 genomfördes ett projekt ”Från brukssamhälle till framtidsby” med en vision om ortens framtida
utveckling.
Själva tätorten berörs inte av några riksintressen. I norr
och öster finns inventerad lövskog. Knarrbysjön och
Knarrbybäcken är fiskevårdsområden. Strandskydd 200
meter gäller utanför detaljplanelagt område.

Nuläge

För närvarande bor 356 personer i Fengersfors. Flertalet
bor i egna enfamiljshus. ÅKAB har 39 lägenheter.
Servicen omfattar lanthandel, skola årskurs 1-6 och bygdegård. Vidare finns en idrottsplats med två bollplaner
och en badplats vid Knarrbysjön med campingmöjlighet.

På bruket finns ett livligt centrum för konst och konsthantverk, som bedrivs av ett konstnärskollektiv under
namnet ”Not Quite”. Här finns även restaurang och café
sommartid. I de gamla industribyggnaderna finns gott
om tomma lokaler för utveckling av verksamheten.
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Råvatten tas ur Knarrbysjön och bereds i vattenverket.
Reningsverket söder om bebyggelsen i form av två biodammar har relativt låg standard och bygg- och miljönämnden har ålagt kommunen att förbättra reningen.

Framtiden

I LIS-planen visas på en möjlighet till utbyggnad av
bostäder åt nordväst i sjönära läge.
Genom planändring kan ett större centralt område
ges annan användning. Visionen från 2008 anger här
bostäder, äldreboende och förskola. Under planarbetet
har också lägenheter för äldre, gästboende och en ny
förskola efterlysts. Förutsättningarna för en planändring och intresset för en exploatering bör utredas.
Behov av en separat gång- och cykelväg mellan
Fengersfors och Fröskog har påtalats av boende i orterna.
En del av campingplatsen vid sjön föreslås tas i anspråk för campingstugor och uppställningsplatser för
husbilar. Redovisas också som LIS-område.

Vid ”Not Quite” finns utrymme för expansion med
ytterligare verksamheter med anknytning till de befintliga. Området är ett potentiellt förorenat område i
riskklass 1 och en expansion bör föregås av undersökningar och ev sanering. Det är angeläget att brukets
framtida utveckling sker på ett sätt som gör att de kulturhistoriska värdena tillvaratas. Anläggningen bör tas
med i en kommande översyn av kommunens program
för kulturminnesvård. I samband med ev detaljplaneläggning bör skyddsbestämmelser utfärdas. Möjligheter till bidrag till skydds- och bevarandeåtgärder bör
undersökas.
Kravet på avloppsreningen innebär sannolikt ett nytt
reningsverk på samma plats.
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Fröskog
Förutsättningar
Fröskogs centrala delar omfattas av några äldre detaljplaner för bostadsändamål; den äldsta en avstyckningsplan från 1930-talet. Här finns för närvarande
7 avstyckade, lediga tomter. Därtill medger planerna
att ytterligare ett 30-tal tomter kan avstyckas. Utanför
detaljplan finns ytterligare 3 tomter.

Delar av planområdet för bostäder mellan vägarna
2236 och 2231utgör inventerad lövskog.
ÖP 1990 föreslår en utbyggnadsmöjlighet för bostäder
åt sydväst.
Fröskog berörs av riksintressen för friluftsliv enligt
MB 3:6 samt turism och friluftsliv enligt MB 4:2. Vidare ingår Fröskog i ett regionalt bevarandevärt odlingslandskap. Delar av området är inventerad lövskog
eller sumpskog. Sjön Ärr är fiskevårdsområde. Se vidare kartan för område 14 i LIS-planen.

Nuläge

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

Framtiden

LIS-planen föreslår en möjlighet till komplettering
med enstaka hus åt sydväst, på ängsmark vid Hensbyn
med utsikt över sjön. Vidare redovisas ett förslag till
utbyggnad av gästhamnen vid Knarrbyåns mynning,
kompletterad med gästboende. På östra sidan av sjön
redovisas ytterligare LIS-områden för såväl bostäder
som uthyrningsstugor.

sid 6

23 F
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Tösse med Tössebäcken
Förutsättningar
För Tösse och Tössebäcken gäller ett antal detaljplaner av olika ålder. Den senaste, för ett område
i norra delen av Tössebäcken, antogs 2012 men är
överklagad.

Gällande planer innehåller totalt 18 avstyckade, obebyggda tomter för bostäder. Den överklagade planen
vid Tössebäcken omfattar 23 tomter.

I ÖP 1991 föreslås bland annat en utbyggnad av bostäder sydost om skolan, som delvis genomförts, och
en utökning av fritidsbebyggelsen vid Tössebäcken
mot nordväst, vilket inte förverkligats.

Tösse ingår i områden av riksintresse för friluftsliv
enligt MB 3:6 och turism och friluftsliv enligt MB
4:2. Del av Tössebäcken berörs av riksintresse för
kulturmiljövård enligt MB 3:6. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket enligt MB 3:5.
Ytterligare riksintressen är E45 och järnvägen; kommunikationer enligt MB 3:8. Strandskydd 300 meter gäller utanför detaljplanelagt område.
Delar av samhället berörs av eventuellt högriskområde för radon; se karta ”Hälsa och säkerhet”.

Nuläge

Tösse har 303 invånare; det övervägande flertalet boende i enfamiljshus. Bebyggelsen vid Tössebäcken består
av såväl permanentbostäder som fritidshus.

Lokala servicefunktioner består av skolan,(årskurs 1-6),
vårdhemmet Solsätershemmet, café och bygdegård. Butik och bensinstation finns vid E45 cirka 1 km västerut.
Vid skolan finns en fotbollsplan och söder om bebyggelsen ett elljusspår.

Mellan Tösse och Tössebäcken är vattentäkt och reningsverk belägna. Råvattnet kommer från två grundvattenbrunnar. Problem med kvaliteten har förekommit. Reningsverket har problem med inläckage, vilket
har undersökts och skall åtgärdas våren 2013.

Framtiden
Öster om järnvägen finns planlagd mark för småindustrier och liknande verksamhet. Före detta järnvägsområdet söder om stationen är också en resurs för annat
ändamål.

LIS-planen pekar på en möjlighet till ytterligare bostadsbebyggelse vid Vänern söder om Tössebäcken, vilken skulle kunna anslutas till kommunalt va. Vid Tybyudden ytterligare 6 km söderut föreslås komplettering
med enstaka hus kunna ske i strandnära läge.

Befintlig och planerad bebyggelse i Tössebäcken skall
anslutas till reningsverket i tre etapper med början norrifrån.

27 Tö
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Ånimskog
Förutsättningar
För Ånimskogs centrala delar gäller tre detaljplaner
från 1963 - 1996 som omfattar större delen av industriområdet och bostadsbebyggelsen väster om E45.
Planen från 1993 innehåller 12 lediga, avstyckade
tomter i ortens norra och sydvästra del. Utanför plan
finns ytterligare 3 tomter.
ÖP 1990 föreslår fortsatt utbyggnad av bostäder västerut.
Orten ingår i områden av riksintresse för friluftslivet
enligt MB 3:6 och turism och friluftsliv enligt MB
4:2. E45 är av riksintresse för kommunikationer enligt
MB 3:8 och primär transportled för farligt gods. Järnvägen är också av riksintresse för kommunikationer.
Strandskydd intill 200 meter från Furusjön gäller.

Bildande av naturreservat vid och nordöst om Furusjön camping pågår.

Nuläge

I ortens centrala delar bor 55 personer i enfamiljshus
och ÅKAB:s 14 radhuslägenheter.

Servicefunktionerna utgörs av närbutik med servering
och bygdegården.
Vid Furusjön cirka 1,5 km norrut finns campingplats
med servering (sommartid), badplats och fotbollsplan.
Moelven Tom Heurlin AB är ortens större arbetsplats
med 15-20 anställda. Produktionen består av bearbetade trävaror.

En mindre del av samhället försörjs med vatten från
en grundvattenbrunn väster om E45, från vilken vattnet leds till tornet öster om vägen. Brunnens läge intill
jordbruksmark är mindre lämpligt. Avloppsvatten leds
till två biodammar, där vattnet efter sedimentering
leds ut i recipient.

Framtiden
Uttalade behov av ytterligare mark för bostäder eller
verksamheter föreligger inte. Moelven Tom Heurlin
AB bedöms ha tillräckligt utrymme för framtida behov på nuvarande fastighet.
Vid Furusjöns camping föreslås ett par mindre LISområden för uthyrningsstugor.

Sökande efter ny vattentäkt skall starta 2013. Avloppsreningen bör förbättras. Inga beslut är dock tagna.

28 Åni
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Området kring vägkorsningen utpekas i kommunens
radonkarta som eventuellt högriskområde för radon.

Mo
Förutsättningar

Kommunalt vatten och avlopp saknas.

Vid korsningen av väg 2257 och vägen mot Forsbacka
finns ett detaljplanelagt område som omfattar före
detta skolan, bygdegården, fotbollsplanen och en outnyttjad möjlighet att bygga flerbostadshus.

Nuläge

Mo socken hade vid årsskiftet cirka 300 invånare.
Flertalet arbetar i Åmål eller i det lokala jord- och
skogsbruket.

Skissen i ÖP 90 föreslår utbyggnad av bostäder i det
område som är detaljplanelagt. Någon utbyggnad har
inte skett i avsaknad av behov och intressenter.

Förutom kyrkan och bygdegården finns inga egentliga
servicefunktioner i Mo.

Redovisad del av Mo berörs inte av några riksintressen.

Framtiden

Avsaknaden av intressenter och uttalade behov innebär att det för närvarande inte finns förutsättningar att
bygga bostäder enligt gällande detaljplan.

Bebyggelsen består av kyrkan, bygdegården och enfamiljshus och gårdar, delvis i form av sammanhållen
eller samlad bebyggelse (se kapitel Framtida användning av mark och vatten; regler och rekommendationer/Bostäder).

Tillkommande bebyggelse förväntas främst ske i form
av enstaka bostadshus på olika ställen i socknen. De
allmänna rekommendationerna på sid 48 ff.

Turistattraktioner väster om Mo är Forsbacka golfbana och Daltrail med dressintrafik på den gamla järnvägen mellan Åmål och Årjäng.

MO
Framtida markanvändning
Mo

kyrka

fotbollsplan

Gällande detaljplan

MO

Bostäder, planlagt område

f.d skola

Skala 1:5 000 (A4)
0

100

200 m

2257

ledig mark
för bostäder

Sand

Stommen

Björkås

70

Översiktsplan (ÖP) 2013 | Åmåls kommun

DEL 3

Riktlinjer för hantering av bygglov
utanför planlagt område
Hittills tillämpade riktlinjer har benämnts ”Landsbygdsbestämmelser i
Åmål”. Ändringar av PBL efter 2000 gör att riktlinjerna måste formuleras
om. I lagtexten återfinns föreskrifterna i PBL 9:6 och 9:7. De avser en- och
tvåbostadshus och gäller för områden utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Nedan redovisas kommunens tolkning av föreskrifterna.
Kommunen har vidare möjlighet att begränsa eller utöka bygglovplikten genom planbestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Samlad bebyggelse

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

Sammanhållen bebyggelse

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

Mindre tillbyggnad

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

Komplementbyggnad

Komplementbyggnad i form av uthus, förråd, gäststuga, garage och liknande
fristående byggnader som placeras i närheten av huvudbyggnaden får uppföras utan krav på bygglov om dess byggnadsarea är max 50 m 2. Den får dock
aldrig vara större än huvudbyggnaden. Sådan komplementbyggnad får uppföras en gång per fastighet. Om det finns flera komplementbyggnader, bör
sammanlagda ytan inte överstiga huvudbyggnaden.

Tillbyggnad av komplementbyggnad

Tillbyggnad av komplementbyggnad upp till en total byggnadsarea om 50 m 2
får utföras utan bygglov.

Avstånd till gräns

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

Övrigt

Strandskydd: Dispens krävs inte för tillbyggnad eller för komplementbyggnad på beslutad tomtplats som placeras bakom huvudbyggnaden. Regeln för
komplementbyggnad är ett undantag som gäller t o m 2014; därefter beslutar
länsstyrelsen om nytt undantag.
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Avlopp: Nytt eller ändring av avlopp kräver ansökan om tillstånd till miljökontoret.
Allmän väg: Tillstånd av Trafikverket krävs för placering närmare allmän väg
än 12 m (vid E45 30 m).
I övrigt hänvisas till PBL 9:6 och 9:7. Tidig kontakt med PIN-enhetens
bygglovsavdelning eller bygg- och miljönämnden rekommenderas.

Fornlämningar: Fornlämningar och fornlämningsområden är skyddade enligt KML. Vid åtgärder i närheten av fornlämningar och fornlämningsområden skall alltid kommunens miljö- och byggkontor kontaktas.

Genomförande
För att genomföra de åtgärder som föreslås i denna ÖP krävs i allmänhet
följdåtgärder i form av efterföljande planer och beslut av olika slag. Nedan
redovisas dessa följdåtgärder och vem/vilka som svarar för att åtgärden vidtas.
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Område

Åtgärd

Utförs av

Bostäder

Vid en kommande översyn av FÖP
för Åmåls tätort studera förutsättningarna för framtida utbyggnad öster om
Åmålsviken-Norra Viken.

Åmåls kommun.

Näringsliv

Utreda möjligheterna till ytterligare
industrimark på Nygårdsområdet i läget
för borttagen kraftledningsgata.
Utreda behov av och möjligheter till
ytterligare mark för industri och verksamheter vid Nygård väster om E45.
Undersöka möjligheterna till ytterligare
etableringar inom järnvägsområdet i
Åmål.

Åmåls kommun; det
sistnämnda i samråd
med Trafikverket.

Infrastruktur
VA

Utreda möjlig sträckning för va-ledningar från Åmål till Tösse och ev Ånimskog
samt över järnvägsbanken till östra
sidan av Norra Viken/Åmålsviken.

Åmåls kommun.

E45

Upprättande av vägplaner för E45,
mötesfri väg sträckan Åmål-Ånimskog
och för omläggning väster om Åmåls
stad, inklusive planskild korsning med
väg 164.

Trafikverket i samråd
med Åmåls kommun.

Allmänna vägar

Upprustning av det mindre allmänna
vägnätet genom bärighetshöjande
åtgärder, tjälsäkring och ny ytbeläggning.

Trafikverket i samråd
med Åmåls kommun.

Kulturmiljövård

Översyn och uppdatering av kulturmiljövårdsprogram.

Åmåls kommun.

Hälsa och säkerhet

Uppdatering av risk- och sårbarhetsanalysen.

Räddningstjänsten.

LIS-områden

I förekommande fall upprätta detaljplan
med tillhörande utredningar.

Intressent/exploatör
i samråd med Åmåls
kommun.

Fengersfors

Utreda förutsättningarna för ny detaljplan som ersättning för 1955 års byggnadsplan för att möjliggöra utveckling
av boende, camping, Not Quite mm.

Åmåls kommun
tillsammans med
berörda sakägare.
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vad blir konsekvenserna
för miljön?
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INLEDNING
Miljöbedömningens syfte och krav på innehåll
Miljöbedömningar av planer eller program görs för att på ett tidigt stadium
i planprocessen integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling
främjas. Genomförandet regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken.
Miljöbedömningen är en process som identifierar och värderar miljöaspekter
på planen genom bland annat samråd med allmänhet, organisationer, myndigheter och andra intressenter. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) utgör
den dokumenterande delen av miljöbedömningsprocessen. I MKB beskrivs
och bedöms konsekvenserna av planens genomförande. Fokus ligger på de
delar av planförslaget som bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivningen ingår i översiktsplanen som en bilaga till
planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att antas av kommunen utan fungerar som beslutsunderlag vid antagande av planen. En beskrivning av sociala och ekonomiska konsekvenser görs på s. 108. Denna
beskrivning utgör inte en del av miljökonsekvensbeskrivningen enligt miljöbalken.
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UTGÅNGSPUNKTER OCH METOD
Miljöbedömningens avgränsning
Avgränsning i sak
Identifiering av översiktsplanens strategier och riktlinjer
De mål och riktlinjer som är formulerade i översiktsplanen skall utgöra utgångspunkt i all planering av den fysiska miljön. Riktlinjerna, som i vissa fall
är övergripande och i andra fall är knutna till geografiskt avgränsade områden, är utformade för att bidra till att de uppsatta målen uppnås. Mål och
strategier för översiktsplanen redovisas på s. 8 i planhandlingen. Riktlinjerna
redovisas dels på plankartan dels i planens textdelar.
Kortfattat bedömdes riktlinjer för nedanstående områden vara av sådan karaktär att de kan medföra betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningens fokus kommer därför ligga på att beskriva konsekvenserna av
dessa.
• Nya bebyggelseområden inkl. LIS-områden
• Ny industribebyggelse av betydelse
• Ny och befintlig infrastruktur av betydelse
• Vatten och avlopp
Under samråd med Länsstyrelsen fanns även förslag om att översiktsplanen
skulle redovisa läget för en ny avfallsdeponi. Arbetet med en avfallsplan pågår
för närvarande i samarbete med Säffle kommun och antas under 2013. En ny
avfallsdeponi är i dagsläget inte aktuell.

Identifiering av miljöaspekter som påverkas
En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma avseende: biologisk mångfald,
befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar
och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter.

Avgränsningen av de miljöaspekter som bedöms viktiga att belysa i konsekvensbeskrivningen har utgått från översiktsplanens syfte och riktlinjer, miljöbalkens och plan- och bygglagens lagkrav samt länsstyrelsens synpunkter
efter samråd den 14 juni 2012. Efter samrådsmötet avgränsades översiktsplanens huvudsakliga miljöpåverkan till att vara inom följande huvudområden:
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• Vattenmiljö
• Hälsa
• Klimat
• Hushållning med naturresurser

Avgränsning i tid
Miljöbedömningens avgränsning i tid sträcker sig till 2025 som även är tidshorisonten för översiktsplanen.

Avgränsning i rum

Den rumsliga avgränsningen utgörs i huvudsak av kommunens administrativa gränser. Där översiktsplanens förslag får miljökonsekvenser utanför dessa
gränser kommer konsekvenserna att beskrivas där de uppstår. Avgränsningen
kan då behöva följa naturgivna gränser och innefatta även grannkommuner
och påverkan i ett regionalt perspektiv.
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Metod för genomförande av miljöbedömningen

Planens betydande miljöpåverkan för respektive miljöaspekter beskrivs nedan
och värderas gentemot vedertagna bedömningsgrunder. Vid värderingen har
underlagsmaterial samt erfarenhetsbaserade bedömningar använts.

Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för bedömningen av miljöpåverkan
av planens syfte, generella och områdesspecifika riktlinjer på de områden som
var identifierade efter bland annat samråd med länsstyrelsen.
Konsekvenserna av planens riktlinjer kommer att bedömas och redovisas i
text. I miljökonsekvensbeskrivningen används begreppen påverkan, effekt,
konsekvens och åtgärd.
• Påverkan är det fysiska intrång som planens riktlinjer medför.
• Effekt är den förändring i miljön som påverkan medför, exempelvis förlust av ett skogsområde, buller eller föroreningar i luften.
• Konsekvensen är en värdering av de effekter som uppkommerför allmänna och enskilda intressen, människors hälsa eller biologisk mångfald.
• Åtgärder vidtas för att undvika eller för att minimera negativa konsekvenser.
I denna miljökonsekvensbeskrivning har miljökonsekvenser bedömts enligt
följande fyragradiga skala:
• positiva
• inga eller försumbara konsekvenser
• små negativa
• stora negativa konsekvenser.

Utredningsalternativ

Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och
geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Med rimliga alternativ menas olika alternativa sätt att uppnå målen med planen eller programmet.

Åmåls kommun har en negativ befolkningsutveckling varför markanspråken
är små och en stor del av utvecklingen kan ske inom redan befintliga planer
och program. Vid samråd med Länsstyrelsens diskuterades möjligheten att
utöver nollalternativet beskriva ytterligare ett jämförelsealternativ som skulle utgå från det då pågående visionsarbetet för kommunen. Visionsarbetet
mynnade dock inte i något alternativt scenario för befolkningsutveckling eller markanvändning och har därför inte bedömts möjligt att använda för att
skapa ett rimligt jämförelsealternativ.
De alternativ som beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen är därför nollalternativet och planförslaget.

Alternativ genomförande

I alternativ genomförande bedöms en utveckling vid ett fullständigt genomförande av förslagen i översiktsplanen. Dessa beskrivs utförligt i planbeskrivning och plankarta.

Nollalternativet

I miljöbalkens 6 kap. definieras nollalternativet för planer eller program som
”en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om
planen, programmet eller ändringen inte genomförs”. Nedan beskrivs vilken
utveckling som har bedömts kunna ingå i nollalternativet.
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Nollalternativet innebär att kommunen inte genomför övergripande markplanering under planperioden. Nuvarande översiktsplan från 1991 fortsätter då
att gälla som planeringsunderlag tillsammans med de fördjupade översiktsplaner som finns framtagna. Detta innebär att kommunens utveckling saknar
inriktning och blir mer slumpartad. Det blir svårare att främja en hållbar
utveckling och exploateringen kan bli mer okontrollerad. En framtida planering utan en uppdaterad ÖP kan även bli mer kostsam och tidskrävande för
kommunen.
I nollalternativet förutsätts befolkningsmängden minska enligt gällande befolkningsprognos som anger att kommunen tappar 742 invånare 2011-2021
på grund av utflyttning och låga födelsetal. Det minskade invånarantalet kan
ge upphov till att servicefunktioner på mindre orter måste läggas ner och att
invånarna blir hänvisade till mer centralt belägna servicecentra längre från
bostadsorten.
Givna förutsättningar för såväl nollalternativet som för en utveckling enligt
den nya översiktsplanen är bland annat den pågående klimatförändringen.
Vissa samhällsbeslut som påverkar miljöns utveckling gäller också oberoende
av planens tillkomst. Dit hör exempelvis de åtgärdsprogram för luft- och vattenkvalitet som är fastställda. Ytterligare sådana program eller andra ingripande samhällsbeslut kan tillkomma under planperioden.
Utvecklingen i Åmåls tätort blir i stora delar samma med eller utan en ny
översiktsplan. Utvecklingen för Åmåls centrum och Åmåls tätort beskrivs i
gällande FÖP från 2003 och denna ÖP föreslår inga stora förändringar vad
gäller markanvändningen där. Även i övriga tätorter och byar, Edsleskog,
Tösse, Ånimskog, Fengersfors, Mo och Fröskog finns utrymme i redan planlagd mark för utvecklingen och skillnaden mellan nollalternativet och en ny
översiktsplan är liten.

I nollalternativet kommer andelen strand som är bebyggelsepåverkad i stort
sett bestå på nuvarande nivå. Statistik från 2004 visar att av kommunens
stränder var totalt 82 km, eller 11 %, bebyggelsepåverkade; varav längs Vänern 27 km eller 21%. Viss bebyggelse kan tillkomma även i nollalternativet
inom ramen för den vanliga dispensprövningen.
E45 förbi Åmål föreslås få en ny sträckning väster om Åmål mellan Östra/
Västra Åsen och Kasenberg. Detta arbete är en del av nollalternativet men ingår även i översiktsplanen. Miljökonsekvenserna av vägen kommer att utredas
mer i detalj inom Trafikverkets planeringsprocess.

Arbete pågår med skyddsområden för vattentäkter och är oberoende av en ny
översiktsplan. Vid Lilla Bräcke i Ånimskog pågår bildandet av ett kommunalt
naturreservat. En gemensam avfallsplan för Säffle och Åmål kommer att tas
fram under 2013. Östby ska finnas kvar som återvinningscentral.

Bedömningsgrunder och indikatorer för miljöpåverkan

I detta avsnitt redogörs för de bedömningsgrunder och indikatorer som använts för att konsekvensbedöma översiktsplanens förslag. Bedömningsgrunderna och indikatorerna utgörs av nationella, regionala och kommunala mål
och riktlinjer.

Miljömål

Det övergripande målet, det sk generationsmålet, för den nationella miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.
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Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen
ska nås inom en generation. Miljöpolitiken ska fokusera på att:
• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och
deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt
som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga
ämnen.
• En god hushållning sker med naturresurserna.
• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv
med minimal påverkan på miljön.
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt.
Dessutom har riksdagen antagit 16 miljömål/miljökvalitetsmål som beskriver
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som
är ekologiskt hållbara på lång sikt.
De nationella miljömålen är regionaliserade av Länsstyrelsen i samverkan
med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer. De
regionala miljömålen ska vara utgångspunkt för miljöarbetet på regional och
lokal nivå. I Västra Götaland har 15 av de 16 miljömålen anpassats till regionens förutsättningar. Miljömålet om fjäll är inte aktuellt för Västra Götaland.
I januari 2008 fastställdes nya regionala miljömål för Västra Götaland. Åmåls
kommun har inte antagit några lokala miljömål.
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen. De sexton miljökvalitetsmålen presenteras nedan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. De
används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem och beskrivs närmare
i miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla
högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten. Miljökvalitetsnormer
kan införas för hela landet eller för ett geografiskt område, till exempel ett län
eller en kommun. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt
nå de nationella miljömålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på
krav i olika direktiv inom EU.
För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)
• havsmiljön (SFS 2008:56)

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

Annan hänsyn och riktvärden för översiktlig planering
Bedömningsgrunder för buller

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

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

Riskhänsyn vid fysisk planering
Hantering av risker är kopplad till den fysiska planeringen genom att det i
plan- och bygglagen (PBL, 1987:10) och miljöbalken (MB) finns omnämnt
att risker för människors hälsa och säkerhet ska beaktas. Enligt PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
boendes och övrigas hälsa. Hänsynstaganden omfattar bland annat risk för
översvämningar, risk för ras, risker i närhet till kommunikationsleder samt
risker i anslutning till industriell verksamhet. För mer detaljerad beskrivning
hänvisas till planförslaget.
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Dagvatten
Krav på dagvattenhantering ställs i miljöbalken, Boverkets byggregler samt i
Naturvårdsverkets föreskrifter. Områden som utnyttjas för öppen dagvattenhantering ska i översikts- och detaljplan avsättas som naturmark eller parkmark. Om det inom ett planområde inte går att reservera tillräcklig plats för
lokalt omhändertagande av dagvatten ska det av planhandlingarna framgå var
dagvattenhanteringen kan eller ska ske.
Kommunala riktlinjer
I översiktsplanens del 2 redogörs för gällande planer och förordnanden. Hänsyn ska tas till dessa strategier och dokument vid all planläggning inom kommunen.
• Översiktsplan för Åmåls kommun
• Fördjupad översiktsplan för Åmåls centrum och Åmåls tätort.
• Vindbruk Dalsland
• Program för kulturminnesvård
• Kommunens program för välfärd och folkhälsa
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MILJÖKONSEKVENSER
Planens strategiska områden och övergripande riktlinjer

I översiktsplanens del 3 ”Hur ska Åmåls kommun utvecklas vidare” beskrivs
planens förslag till framtida användning av mark och vatten med tyngdpunkt
på de förändringar som föreslås i förhållande till dagens situation. Nedan
beskrivs kort de strategiska områden och övergripande riktlinjer som bedöms
kunna medföra betydande miljöpåverkan. För utförligare beskrivning hänvisas till planbeskrivningen.

Befolkning och bostäder

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

Näringsliv och sysselsättning

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

Infrastruktur

För E45 genom Åmål föreslås en korridor för nysträckning av vägen längre
västerut mellan Östra/Västra Åsen och Kasenberg. Korsningen mellan E45
och väg 164 kan på sikt bli planskild; i samma läge som befintlig cirkulationsplats. Åtgärder som kan påverka dessa planer skall undvikas.

Det är angeläget att stambanan genom kommunen förbättras och utvecklas,
t ex med mötesspår och genom att medge högre hastigheter. Planerings- eller
andra åtgärder i närheten av stambanan skall därför utföras med beaktande av
risken för störningar från järnvägen i form av buller och vibrationer.
Vidare föreslås en ny gång- och cykelförbindelse över Norra Viken längs den
befintliga järnvägsbanken, något som tillsammans med va-ledningar i samma
sträckning kan förbättra möjligheterna till permanent bosättning i attraktiva
lägen på östra sidan viken.
Möjligheterna att skapa gång- och cykelförbindelser mellan Åmål och Tösse
respektive Fengersfors och Fröskog bör studeras.

Möjligheten att ansluta Tösse och på sikt eventuellt även Ånimskog med valedningar till Åmål bör utredas närmare, liksom va-ledningar över Norra Viken till de nya bostadsgrupperna på östra sidan. Tänkbara lägen för ledningar
bör läggas ut som reservat.
I Vindbruk Dalsland anvisas inga områden för vindkraftparker (7 verk eller
fler) i Åmåls kommun. Däremot tillåts gårdsverk och grupper om upp till 6
verk där så bedöms lämpligt. Tre områden för vindkraft i Fröskog och Kingebol där ansökningar för närvarande behandlas av mark- och miljödomstolen
omfattas av översiktsplanen och redovisas på markanvändningskartan.
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Förslag till ”Program för elektronisk kommunikation” är under upprättande
och avses bli föremål för beslut under 2013. Syftet är att skapa förutsättningar
för mer och kraftfullare bredband i kommunen. Målet är att skapa ett gemensamt fiberbaserat bredbandsnät som binder samman samtliga kommundelar
och områden/fiberföreningar, vilket avses realiseras i första hand av fiberföreningar och bredbandsaktörer i samarbete med kommunen.

Effekter och konsekvenser
Nya bebyggelseområden
Nollalternativet

I nollalternativet hänvisas bebyggelse till lediga tomter i befintliga detaljplaner, företrädesvis i anslutning till tätorterna. Enstaka hus eller anläggningar
kan komma till i strandnära lägen med den möjlighet till dispens som råder generellt inom strandskyddsområdet. Utvecklingen på landsbygden i ett
nollalternativ bedöms ha sämre förutsättningar utan en LIS-plan. Detta kan
ge upphov till både positiva och negativa konsekvenser beroende på vilken
miljöaspekt som avses.
För hälsoaspekten bedöms utvecklingen i nollalternativet bli negativ då möjligheten till attraktiva bostäder på landsbygden och utveckling av nya turistmål minskar. Serviceunderlaget kan minska och därmed möjligheterna att
arbeta, gå i skola och uträtta vanligare ärenden nära sin bostad. De allmänrättsliga intressena kan till viss del påverkas positivt utan en LIS-plan då
strändernas tillgänglighet kvarstår som idag.

För natur-, kultur- och vattenmiljön kan det istället bli positiva konsekvenser utan en LIS-plan då naturmark inte tas i anspråk för byggnationerna.
Vikande serviceunderlag på landsbygden med fortsatt avfolkning som trolig
följd kan dock medföra negativa konsekvenser för natur- och kulturmiljövärden som är knutna till odlingslandskap och bebyggelsemiljöer där en fortsatt
skötsel är avgörande för bibehållna värden.

När det gäller belastning från dag- och avloppsvatten på sjöarna kan konsekvenserna bli både negativa och positiva. Där befintlig bebyggelse har en
delvis otillräcklig hantering av dag- och avloppsvatten hade en utveckling av
bebyggelsen kunnat skynda på en utbyggnad av sådan infrastruktur. I andra
lägen kan konsekvenserna bli positiva då sjöarna inte tillförs dag- och avloppsvatten från etableringar i tidigare obebyggda eller glest bebyggda områden.
För klimataspekten innebär nollalternativet att bostäder företrädesvis byggs
i anslutning till tätorterna där avståndet till arbete och service skulle kunna minska bilberoendet vilket skulle medföra positiva konsekvenser genom
minskade utsläpp.

Planförslaget
Naturmiljö
Översiktsplanens största påverkan på naturmiljön ligger i utpekandet av 28
LIS-områden för bebyggelse av bostäder, fritidshus och/ eller anläggningar
för olika typer av verksamhet främst inom turistnäringen. Även om bebyggelsetrycket för närvarande är lågt i kommunen innebär utpekandet av LISområden en kanalisering av byggandet till mer sjönära områden i landsbygd.

Under urvalsprocessen av LIS-områden har förslagen bedömts mot uppställda kriterier i LIS-planen och hänsyn har då tagits till skyddade och på annat
sätt utpekade naturmiljöer med höga naturvärden så att dessa som regel inte
omfattas av LIS. Undantaget är riksintresseområden där en bedömning har
gjorts huruvida de riksintressanta värdena inom området berörs eller inte. Det
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kan också finnas mindre miljöer inom LIS-områdena som har höga naturvärden, men som bedöms kunna bevaras inom området även vid en utveckling
enligt förslagen.

De huvudsakliga effekterna av planförslagets utpekande av LIS-områden bedöms bestå i att områden som kan ha viss betydelse för spridning, föryngring
och födosök för lokala grupper eller bestånd av allmänt förekommande djuroch växtarter tas i anspråk. Indirekta effekter kan utgöras av ingrepp i miljöer
utanför själva LIS-området genom siktröjning och ”städning” av naturmiljöer,
en ökad efterfrågan på vattenanläggningar som bryggor, sjösättningsramper
och liknande. Ökad mänsklig aktivitet i närheten av och på sjöarna kan medföra störning på känsliga djurarter och avhålla från häckning och föryngring.
LIS-område 10 Vänern-Hytteviken bedöms ha höga värden för djur- och
växtliv, men har i översiktsplanearbetet ansetts tillföra kommunen en verksamhet som underlättar uppfyllandet av mål gällande turismnäringens utveckling och nyttjandet av Vänern som en resurs som kan bidra till kommunens utveckling. Området är idag till större delen orört och nås endast via
sjövägen. I anslutning till området ligger flera avgränsade naturmiljöer med
höga naturvärden och i skärgården utanför finns inventerade fågelskär. Ett
ianspråktagande av detta område bedöms medföra stora negativa konsekvenser för naturmiljön.

Konsekvenserna av översiktsplanens förslag till LIS-områden i övrigt bedöms
bli små negativa då motsvarande miljöer förekommer i hög utsträckning runt
sjöarna i kommunen och förutsättningarna för djur- och växtlivet därför kan
bibehållas.
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Kulturmiljö
Ett ökat byggande som i första hand styrs av närheten till vatten medför att
delvis nya bebyggelsemönster uppstår som bryter mot de traditionella och saknar ett historiskt sammanhang. Till övervägande del har dock LIS-områdena
pekats ut i anslutning till befintlig bebyggelse och för att motverka en negativ
påverkan på landskapsbilden anger översiktsplanens rekommendationer att
nya hus, enstaka eller i grupp, skall placeras och utformas med stor hänsyn till
landskapet, terrängen, platsens kulturvärden och befintlig bebyggelse.

En utveckling av landsbygden kan också medföra att människor får fortsatt
möjlighet att bo kvar och försörja sig vilket ökar förutsättningarna för ett öppethållande av marken. Detta kan bidra till att upprätthålla och tydliggöra
kulturmiljövärden i landskapet.
Under urvalsprocessen av LIS-områden har hänsyn tagits till skyddade och
på annat sätt utpekade kulturmiljöer med höga kulturmiljövärden så att dessa
som regel inte omfattas av LIS. Undantaget är till riksintresseområden där
en bedömning har gjorts huruvida de riksintressanta värdena inom området
berörs eller inte. Det kan också finnas mindre miljöer inom LIS-områdena
som har höga kulturvärden, men som bedöms kunna bevaras inom området
även vid en utveckling enligt förslagen.

LIS-område 10 Vänern-Hytteviken bedöms ha höga värden för kulturmiljön, men har i översiktsplanearbetet ansetts tillföra kommunen en verksamhet som underlättar uppfyllandet av mål gällande turismnäringens utveckling
och nyttjandet av Vänern som en resurs som kan bidra till kommunens utveckling. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6 §
miljöbalken (Yttre Bodane). Värdet utgörs av en fornlämningsmiljö med bl a
ett stort antal spridda bronsåldersrösen, som genom sina lägen i ett bergigt
skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar på Vänerns i stort sett oförändrade vattennivå, har ett ovanligt högt pedagogisk värde. Denna del av Vänern
har av samma skäl klassats av Riksantikvarieämbetet som nationellt särskilt
värdefullt vatten ur kulturmiljösynpunkt. Området omfattas vidare av kommunens kulturmiljöprogram. I det föreslagna LIS-området ligger fem fornlämningar som utgör stensättningar och hällristningar. Ett ianspråktagande
av området bedöms medföra stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.
Konsekvenserna för kulturmiljön av översiktsplanens förslag till LIS-områden i övrigt bedöms bli små negativa till positiva.
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Vattenmiljö
De föreslagna LIS-områdena berör tio vattenförekomster med fastställda
miljökvalitetsnormer. I översiktsplanen anges även en bebyggelseinriktning
för Åmåls tätort vid Norra Viken och Åmålsviken samt vid Lövås. Dessa
berör tre vattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer.
Norra Viken har måttlig ekologisk status orsakad av flödesregleringar. Av
detta skäl har miljökvalitetsnormen fastställts till god ekologisk status med
tidsfrist till 2021. Viken har även en hög näringsbelastning vilket anges som
en risk för att miljökvalitetsnormen för ekologisk status inte ska kunna uppnås till 2021.

Genom Åmål rinner Åmålsån vars ekologiska status i den del som mynnar i
Vänern är måttlig på grund av vandringshinder, övergödning och flödesregleringar. Av detta skäl har miljökvalitetsnormen fastställts till god ekologisk
status med tidsfrist till 2021.

Bebyggelseområdena bedöms främst kunna orsaka effekter på vattenförekomsterna vad avser ökad näringsbelastning då bebyggelse i större utsträckning
planeras längre från befintliga VA-anläggningar i tätorterna och närmare recipienterna. Utbyggnaden medför även en ökad andel hårdgjorda ytor i nära
anslutning till recipienterna. Särskilda rekommendationer har formulerats för
vatten och avlopp i översiktsplanens LIS-plan. Dessa innebär bland annat
att möjligheten att ansluta befintliga angränsande fastigheter med äldre avloppsanläggningar skall beaktas. Därmed kan man i vissa fall uppnå en bättre
VA-lösning än idag och bidra till en bättre vattenkvalitet.
Ett ökat bebyggelsetryck vid vatten kan medföra indirekta effekter på vattenmiljöerna genom ett ökat byggande i vatten av t ex bryggor, pirar och andra
vattenanläggningar. Dessa typer av anläggningar kräver normalt en anmälan
eller tillståndsansökan enligt miljöbalken. Ökad aktivitet på sjöarna kan orsaka ökad bullerpåverkan och ökade utsläpp av exempelvis bränsle och andra
kemikalier från fritidsbåtar, vattenskotrar med mera.
Översiktsplanens förslag om nya bebyggelseområden bedöms få små negativa
till positiva konsekvenser för vattenmiljön.
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Hälsa
Översiktsplanens föreslagna bebyggelseområden ligger huvudsakligen i
landsbygd eller i anslutning till kommunens mindre tätorter. Dessa är sällan
utsatta för buller i sådan omfattning att det finns risk för att gällande riktvärden inte kan hållas. Däremot kan boende i befintlig bebyggelse uppleva ökad
bullerstörning trots att riktvärdena hålls genom att trafik till och från den nya
bebyggelsen tillkommer. På samma sätt utgör påverkan från luftföroreningar
inte något problem utanför större tätorter.
Åmål, Tösse och Ånimskog ligger nära järnvägen eller E45 och hyser därför
bullerutsatta områden. Här sker dock utvecklingen inom ramen för gällande
detaljplaner och översiktsplanens förslag skiljer sig inte från nollalternativet i
detta avseende.

Vissa bebyggelseområden föreslås i områden som eventuellt kan utgöra högriskområden för markradon. Dessa områden är relativt omfattande i delar av
kommunen och bygger på kartering av förekommande bergarter och jordarter. Den digitala redovisningen är även grovt översatt från äldre kartmaterial.
Översiktsplanens rekommendationer anger att man inför byggande på mark
med radonrisk ska undersöka radonhalten och vid behov ska byggnaden utföras radonskyddad eller radonsäker.
Översiktsplanens förslag till bebyggelseområden med angivna rekommendationer bedöms medföra försumbara till positiva konsekvenser för hälsa.

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

Hushållning med naturresurser
LIS-planen innebär att skogsmark och jordbruksmark och andra naturresurser tas i anspråk för att förverkliga planen. Mark som tas i anspråk kan
även påverka jaktvårdsområden och jakträtter. I förhållande till kommunens
markresurser i övrigt och med tanke på att utbyggnadsförslagen är förhållandevis småskaliga bedöms inte effekterna på hushållningen med naturresurser
bli så stor.
I översiktsplanens generella rekommendationer för övriga delar av kommunen som inte berörs av förändrad markanvändning anges att ny bebyggelse,
vägdragning, fastighetsbildning och andra åtgärder skall lokaliseras och utföras så att brukningsvärd jordbruksmark inte onödigtvis tas i anspråk eller att
rationellt skogsbruk inte hindras. Vidare ska ny bebyggelse, vägdragning och
andra åtgärder i stora opåverkade naturområden medges endast för samhällsviktiga verksamheter.
Konsekvenserna för hushållningen med naturresurser av planförslaget bedöms som små negativa.
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Industribebyggelse
Nollalternativet

I nollalternativet hänvisas industribebyggelse till ledig mark inom befintliga
detaljplaner. Kommunens planberedskap för eventuella förfrågningar gällande större industrietableringar blir sämre i nollalternativet. En sämre planberedskap kan få negativa konsekvenser för hushållningen med naturresurser
eftersom etableringar då kan styras till sämre lokaliseringar. För övriga miljöaspekter bedöms nollalternativet inte medföra några konsekvenser.

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

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

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

Klimat
Etableringen av ett industriområde på den föreslagna platsen utanför tätortens centrum medför en ökning av person- och godstransporter till och från
området. Samtidigt är platsen vald i anslutning till befintliga industrietableringar vilket möjliggör ett underlag för kollektivtrafik för persontransporter
till och från arbetsplatser.

Förslaget om industriområde på den aktuella platsen bedöms medföra små
negativa konsekvenser.

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

Infrastruktur
Nollalternativet

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

Planförslaget
Natur- och kulturmiljö
En ny dragning av E45 väster om Åmål medför fysiska intrång i natur- och
kulturmiljöer. Översiktsplanen bekräftar sträckningen som kommer att studeras vidare inom ramen för den formella vägplaneringsprocessen. Längs med
sträckan finns intressanta natur- och kulturmiljöer som behöver tas hänsyn
till, bland annat Åmålsån, lövskogar och fornlämningar. Vägdragningar medför barriäreffekter i landskapet för både djur- och människor. För djurlivet kan
detta innebära att populationer isoleras från varandra och att utbytet mellan
dessa minskar vilket kan medföra svårigheter för vissa populationer att fortleva. I det kulturhistoriska landskapet kan barriäreffekterna bestå i att kulturhistoriska samband mellan olika platser och miljöer försvinner eller blir svårare
att tolka.

Tre områden för vindkraftetableringar (3-6 verk) föreslås i översiktsplanen.
Generella konsekvenser för vindkraft beskrivs i Vindbruk Dalsland och
återges här. De föreslagna områdena ligger inom ett landskapsavsnitt som i
Vindbruk Dalsland beskrivs som Sjölandskapet och som karaktäriseras enligt
följande. ”I sjölandskapet har bergen en stor roll i landskapet och de formar
tydliga landskapsrum. Landskapsrummen är begränsade av skogsklädda höjder vilket ger ett småskaligt intryck och samtidigt begränsad sikt. Det är ett
varierat landskap med gårdsmiljöer och mindre samhällen. Landskapet har
brukats och påverkats av människor under lång tid vilket ger en högre tolerans
för nya objekt. Landskapet innehåller även bruksmiljöer och odlingslandskap
med stort pedagogiskt värde för att förstå landskapets historiska utveckling.
Skalförhållanden mellan vindkraftverk och landskapsrum måste beaktas vid
eventuell vindkraftsetablering.”
Inom utpekade områden kan det förekomma fornminnen och kulturmiljölämningar. Det är framförallt markarbeten, såsom väg- och ledningsetab-lering,
som kan påverka lämningarna. Eventuell påverkan och konsekvens-bedömning för förekommande fornlämningar och kulturminnen måste utredas i
samband med prövning enligt PBL eller MB. Den generella bedömningen är
dock att det ofta går att undvika påverkan på lämningarna och kulturmiljöer.
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Vindkraftverket som sådant påverkar inte flora eller vattenförhållandena inom
ett område och endast i begränsad omfattning markförhållanden. Inte heller
sker utsläpp som skulle kunna påverka själva naturmiljön negativt. Däremot
kan följdverksamheter såsom etablering av vägar, ledningar och fundament
medföra påverkan på bland annat hydrologiska förhållanden som bör utredas
i det enskilda fallet.

De föreliggande riskerna för fågellivet vid både sjö- och landbaserade anläggningar, förutom störning av häckande fåglar, är kollisionsrisken samt risk för
att rastande fåglar skräms bort från vindkraftsområdena.
Studier visar att fåglars flyttvägar påverkas av vindkraftverk och att för exempelvis sträckande ejder påbörjas väjning för vindkraftverk på redan ett par
kilometers avstånd. De studier som utförts visar att kollisioner är ovanliga,
och huvudsakligen är ett problem för örnar, vråkar och andra så kallade termikflygare (som utnyttjar luftströmmarna i sin flygning). Erfarenheter från
studier av hur en storskalig vindkraftsetablering i skogslandskap påverkar
fåglar saknas.

Då osäkerheten kring vindkraftens påverkan på fågellivet är stor krävs att
försiktighetsprincipen iakttas. För att undvika konflikter med fåglar bör en
buffertzon på mellan 500 och 1500 meter hållas mellan verk och kända fågelområden så som Natura 2000-områden utpekade enligt fågeldirektivet.

Vid studier som utförts av Vindval har det visat sig att fladdermöss ofta stannar till vid verken för att jaga de insekter som samlas tack vare verkens värmeutstrålning. Det är vid svaga vindar när insekter ansamlats som fladdermöss
lockas att jaga högre upp i höjd med rotorbladen.
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Störst risk för fladdermöss att förolyckas finns troligen längs vissa kuster och i
andra områden som har rik tillgång på insekter. Studier har visat att flyttande
arter drabbas hårdare än andra. När fladdermöss på sträckflykt passerar enstaka
vindkraftverk, flyger de oftast på så låg höjd att risken för kollisioner bedöms
som liten. Vad som händer när fladdermöss passerar stora vindkraftsparker är
ännu helt okänt. Fladdermöss har en långsammare reproduktionstakt vilket gör
dem extra känsliga för ökad dödlighet jämfört med fåglar. Utifrån ovanstående
resonemang är det därför viktigt att i den fortsatta planeringen klargöra om och
var stråk för fladdermössen finns, för att undvika att placera verk där.
Gång- och cykelvägar föreslås från Åmål i riktning mot Tösse och längs med
järnvägsbanken över Åmålsviken. En breddning av järnvägsbanken för att få
plats med gc-vägen medför intrång i bottenmiljöer och byggandet kan orsaka
tillfälliga effekter såsom grumling. Hur stora konsekvenserna blir av detta beror på bottenmiljöernas känslighet, förekomsten av vattenlevande organismer
och tidpunkten för arbetena. Åtgärden måste föregås av en anmälan alternativt
tillståndsansökan för vattenverksamhet.
Sträckningen för VA-ledningen mellan Tösse-Åmål-Ånimskog har inte studerats närmare i detta skede. Här kan konstateras att schaktning för ledningar
innebär fysiskt intrång i natur- miljöer med tillfälliga eller permanenta effekter.
Hur stora konsekvenser detta får beror på detaljplaneringen. Värt att uppmärksamma i tidigt skede är att det öster om E45 på denna sträcka ligger ett område
av riksintresse för kulturmiljövård rikt på fornlämningar. Schaktning genom
fornlämningsrika områden är problematiska och kräver stor hänsyn. Fornlämningar är skyddade av lagen om kulturminnen.

Översiktsplanens förslag om ny infrastruktur bedöms medföra små negativa
konsekvenser för natur- och kulturmiljö.

Vattenmiljö
En VA-ledning på sträckan Åmål-Tösse-Ånimskog medför större möjligheter
att få en tillräcklig hantering av avloppsvatten för ett stort antal hushåll i kommunen.
Byggande i vatten kan bli aktuellt vid en dragning av en gång- och cykelväg
respektive VA-ledning längs med befintlig banvall över Åmålsviken. Detta
medför att bottenmiljöer tas i anspråk och att tillfälliga effekter såsom grumling, buller och vibrationer påverkar vattenmiljön. Hur stora konsekvenserna
blir beror på bottenmiljöernas känslighet, utförande och tidpunkt för genomförandet.

Översiktsplanens förslag om ny infrastruktur bedöms medföra små negativa till
positiva konsekvenser för vattenmiljön.

Hälsa
Kommunikationsstråken E45 och stambanan mellan Göteborg och Karlstad
ska säkras enligt översiktsplanen. Detta innebär att buller och vibrationer måste beaktas vid nybyggnad och etableringar i närheten av dessa stråk. Översiktsplanens rekommendationer anger att Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller ska tillämpas. Utöver förslaget om industrimark väster om E45 vid Åmål
finns i översiktsplanen inga ytterligare förslag om byggnation eller etableringar
i kommunikationsstråkens närområden. Det finns däremot i befintliga detaljplaner ledig mark för etablering av industri och bostadsbebyggelse i vägen och
järnvägens närhet, t.ex. i Tösse och Ånimskog.
E45 utgör primärled för farligt gods. Vid etableringar i inom 150 meter från vägen ska riskbedömning utföras. Länsstyrelsens riskpolicy för farligt gods skall
beaktas.
En ny sträckning av E45 väster om Åmål flyttar vägen längre från bostadsbebyggelsen vilket bedöms medföra positiva konsekvenser för hälsoaspekter beroende av buller, vibrationer och luftföroreningar.
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Anläggandet av gång och cykelvägar i viktiga pendlingsstråk möjliggör en
minskad användning av biltransporter till förmån för gång- och cykeltrafik.
Detta ger förutsättningar för ökad hälsa genom att det underlättar motion i
vardagen.

Tre områden för vindkraftverk föreslås i översiktsplanen. Generella konsekvenser för hälsa redovisas i Vindbruk Dalsland och återges här. Vindkraftverk alstrar två sorters ljud: aerodynamiskt ljud som framför allt kommer från
bladen och ett mekaniskt ljud som kommer från främst växel. Hos moderna
serietillverkade aggregat är normalt det aerodynamiska bullret från bladen dominerande.

Boverket har angett ett riktvärde på maximalt 40 dB(A) utomhus vid bostäder.
För vissa områden där ljudmiljön är särskilt viktig och naturliga ljud dominerar,
t.ex. fjäll och skärgårdar, bör värdet vara lägre än 40 dB(A). Risk för att närboende störs av buller är oftast störst på kvällar och nätter då bakgrundsljudet
från andra ljudkällor är lägre och markinversioner gör att vindkraftverken går
trots att det är vindstilla i marknivå. I sådan situation är det möjligt att sänka
varvtalet eller stoppa verken.
Solljus som ger reflexer mot främst rotorbladen kan vara mycket störande och
synas på långt håll. Dock kan dessa problem förebyggas och skall inte behöva
förekomma idag. Vindkraftverk ger upphov till en roterande skugga som rör sig
snabbt och kan skapa irritation. Rörliga skuggor på en vägg inomhus, eller i ett
rum, kan efter en tid ge stressreaktioner. Hur skuggorna påverkar omgivningen
beror bland annat på navhöjd, vädersträck, topografi, siktförhållanden, avstånd
och solen.
Det enklaste sättet att undvika störande skuggor är att placera verken i väderstreck och på avstånd som inte ger störningar. Det finns idag olika tekniker för
att förhindra störande skuggor om detta skulle uppkomma. Verken kan även
programmeras så att de stängs av under vissa tider då risker för störande skuggor kan uppkomma.
Översiktsplanens förslag om infrastruktur bedöms medföra positiva konsekvenser för hälsa.

Klimat
Vindkraftverk producerar elenergi från en förnyelsebar energikälla. I översiktsplanen föreslås tre områden för vindkraft där ansökningarna för närvarande
behandlas av mark- och miljödomstolen. Inom Åmåls kommun planeras annars
inte några vindkraftparker enligt vindbruksplan Dalsland. Planen bidrar därmed inte i någon högre utsträckning till att etablera förnyelsebara energikällor
vilket skulle kunna ge positiva effekter genom minskade utsläpp av klimatgaser.
Ytterligare etableringar kan dock komma att ske på enskildas initiativ.
Anläggande av gång- och cykelstråk mellan större målpunkter möjliggör en
minskad användning av bil för jobbpendling vilket skulle bidra till minskade
utsläpp av klimatgaser.
En ny sträckning av E45 med standardhöjning möjliggör högre hastigheter på
vägen vilket orsakar högre utsläpp av klimatgaser från biltrafiken.

Utbyggnad av en elektronisk infrastruktur bidrar till att minska bilbehovet genom ökade möjligheter att arbeta och uträtta ärenden hemifrån på landsbygden.
Konsekvenserna för klimatet av översiktsplanens förslag om infrastruktur bedöms bli försumbara till positiva.

Hushållning med naturresurser
Översiktsplanens förslag kan påverka hushållningen med naturresurser genom
ianspråktagande av mark, fragmentering av mark eller genom att brukandet av
marken försvåras.
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Förslagen om infrastruktur i form av ledningar och vägar påverkar huvudsakligen genom fragmentering av skogs. eller jordbruksmark. Fragmenteringen
kan medföra effekter som att restytor som är svåra att bruka på ett resurseffektivt sätt uppstår. Konsekvenserna kan bli att ekonomin i att bruka marken
blir sämre. Förslagen om infrastruktur är få och ligger företrädesvis längs
befintliga kommunikationsstråk. Nysträckning av E45 bedöms lokalt kunna
medföra stora konsekvenser för hushållningen med naturresurser. En VAledning föreslås på en betydligt längre sträcka men behöver inte innebära
några större inskränkningar i markanvändningen efter själva anläggandet.
Vindkraftsutbyggnaden kan påverka kommunens naturresurser genom ianspråktagande av mark för själva verket men även för följdföretag som tillfartsvägar osv. Vid en vindkraftetablering påverkas inte pågående markanvändning inom vare sig skogseller jordbruket i någon större utsträckning. För att
hushålla med mark och minska intrånget i produktiv skogseller jordbruksmark bör en samordning ske av vägar fram till vindkraftverken och beﬁntliga
bruksvägar i området.

Det finns idag inga kända vetenskapliga studier som har fokuserat på hur
vindkraftsetableringar påverkar möjligheterna till jaktutövning. Det finns
emellertid omfattande studier om hur vindkraften påverkar djurlivet och då
framför allt fåglar både till havs och på land. Utifrån dessa studier kan man
översiktligt bedöma hur jakten inom vissa områden skulle kunna påverkas.

Flertalet fågelstudier som genomförts i världen pekar på att fåglar undviker
vindkraftverk genom att ändra flygstråk. Ett ändrat flygmönster kan eventuellt för vissa områden innebära att möjligheten till fågeljakt påverkas negativt
eller helt uteblir. När det gäller vindkraftens påverkan på klövvilt är underlagsmaterialet mer knapphändigt. Det finns studier genomförda på tamrenar
både i Sverige och i Norge. Vid båda studierna visade renarna inga tecken på
att påverkas av vindkraften. Studier på övrigt klövvilt saknas. Erfarenheter
från andra infrastrukturprojekt t.ex. etablering av vägar och liknande projekt
visar att flertalet viltarter tillvänjs den nya störningskällan och att de efter en
tid även kan dra nytta av vägrenar, diken m.m. i sitt födosök.
Tidigare regler med krav på detaljplanelagt område kring vindkraftverk har
begränsat jaktarealen, eftersom det krävs skottlossningstillstånd för att få lov
att skjuta inom detaljplanelagt område. Enligt nu gällande regler fordras normalt inte detaljplan vid uppsättning av vindkraftverk (krav på detaljplan gäller endast vid konkurrens om markanvändningen), vilket innebär att konflikt
mellan jakträtt och vindkraftverk normalt inte uppstår.
Konsekvenserna för hushållningen med naturresurser av översiktsplanens
förslag om infrastruktur bedöms bli små negativa.

Förslag på åtgärder för att minska miljöpåverkan

Detaljplaneläggning inom LIS-områden bör föregås av en naturvärdesbedömning.
Där etableringar i strandnära lägen kan förväntas leda till ökade anspråk på
vattenmiljön genom bryggor, småbåtshamnar, pirar med mera bör detaljplaneringen omfatta även vattenområden så att senare anspråk kan hänvisas till
områden för detta.
I de fall naturmiljöer med högre värden ligger i nära anslutning till ett LISområde och det finns risk för påverkan av detta, till exempel siktröjning i
ett värdefullt skogsområde, bör även detta område detaljplaneläggas och ges
skyddande detaljplanebestämmelser.

Arkeologiska utredningar kan bli aktuella inför detaljplaneläggning och exploatering.
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Miljökvalitetsnormer
Konsekvenserna för miljöaspekter som även omfattas av miljökvalitetsnormer
redogörs för under respektive avsnitt. Här görs dock en samlad bedömning
av förslagens konsekvenser för möjligheten att hålla miljökvalitetsnormerna.

Luft

Översiktsplanens förslag medför en kanalisering av bebyggelse till tätortsnära
landsbygd. Detta medför troligen ett ökat bilberoende vilket medför ökade
luftutsläpp totalt sett. Att halterna av luftföroreningar blir så höga att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas är framförallt ett problem i tätorter med
hög trafiktäthet i kombination med slutna gaturum. Den nya bebyggelsen
bedöms inte medföra någon ytterligare risk för att gränsvärdena för olika
luftföroreningar ska överskridas eftersom den planeras i områden där utspädningseffekten är stor och trafiktätheten låg.
En nysträckning av E45 innebär att vägen flyttas längre bort från tät bebyggelse vilket kan innebära positiva effekter på ansamlingen av luftföroreningar
och minska risken för att gränsvärdena överskrids.

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet enligt förslaget möjliggör för fler att
cykelpendla på kortare avstånd. Detta bedöms medföra positiva effekter på
luftföroreningshalterna.
Sammantaget bedöms översiktsplanen inte medföra risk för att miljökvalitetsnormerna för luft inte kan hållas.
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Yt- och grundvattenkvalitet

Miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattenkvalitet är fastställda utifrån ett flertal faktorer som påverkar ekologisk och kemisk status. I Åmåls
kommun utgör övergödning, flödesregleringar och vandringshinder vanliga
faktorer som påverkar vattenförekomsternas status. Översiktsplanens förslag
bedöms främst kunna påverka övergödningsproblematiken.

Översiktsplanens förslag medför en kanalisering av bebyggelse till tätortsnära
landsbygd i strandnära lägen. Särskilda rekommendationer och riktlinjer gäller för VA i dessa områden. Med dessa rekommendationer bedöms den föreslagna bebyggelsen inte behöva medföra risk för att miljökvalitetsnormerna
inte kan hållas. Vid vatten som redan idag har en måttlig ekologisk status till
följd av hög näringsbelastning är det särskilt viktigt att följa upp behandlingen av dag- och avloppsvatten för att inte riskera att miljökvalitetsnormerna
inte kan hållas.
Arbetet med att fastställa skyddsområden för vattentäkter pågår i kommunen
och bör påskyndas. Detta medför ökat skydd för grundvattentäkter och bedöms bidra till möjligheten att hålla miljökvalitetsnormerna för grundvatten.
Här skiljer sig dock inte översiktsplanen från nollalternativet.
Sammantaget bedöms översiktsplanen inte medföra risk för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattenkvalitet inte kan hållas.
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UPPFYLLELSE AV NATIONELLA MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och fjorton etappmål.

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
I målet står också att arbetet med att lösa de svenska miljöproblemen inte
ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till andra
länder.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet
av målen.

Etappmålen anger steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera
miljökvalitetsmål. Ett etappmål antogs av riksdagen år 2009 för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Tretton etappmål beslutades av regeringen i april 2012 inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och
biologisk mångfald.
Hur översiktsplanen påverkar uppfyllelsen av de nationella miljömålen redovisas med följande läsanvisningar:
Blått: miljömålet påverkas både positivt och negativt

Grönt: miljömålet påverkas positivt

Rött: miljömålet påverkas negativt

Svart: miljömålet påverkas inte
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Begränsad klimatpåverkan

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala
målet kan uppnås.”

En kanalisering av boendet till landsbygden för att möjliggöra arbetstillfällen, bostäder och service med en viss spridning inom hela kommunen innebär att transporterna på vägarna kommer att öka under den
kommande planperioden. Utbyggnaden av bredband på landsbygden kan
innebära att möjligheten att arbeta hemifrån ökar vilket i sin tur genererar mindre resor. LIS-planen kan stärka närliggande serviceanläggningar
såsom matbutiker, skolor och barnomsorg kan då bidra till minskade
transporter, men även det motsatta kan inträffa med ökade transporter
till LIS-områden för rekreation och friluftsliv.
Lokalt ger trafikutsläppen upphov till hälsoeffekter orsakade av till exempel utsläpp av partiklar, men utsläppen leder även till nedsmutsning och
korrosion. Regionalt ger trafikutsläppen upphov till skador på naturen
genom utsläpp av kväveoxider, svaveldioxider och kolväten, samt hälsoeffekter på grund av exempelvis partiklar. De globala effekterna utgörs av
en förstärkt växthuseffekt och påverkan på ozonskiktet. Utsläppen av till
exempel koldioxid, metan, dikväveoxid påverkar växthuseffekten negativt. Den största globala effekten kommer från koldioxidutsläppen (CO2).
Den negativa trenden av ökade utsläpp motverkas något av en förbättrad
avgasrening och nya alternativa bränslen för fordonsparken i stort. Transportmängderna ökar dock överlag i en större takt än vad den tekniska
utvecklingen minskar utsläppen.

Frisk luft

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

En viss ökning av trafik förväntas till och från föreslagna
bebyggelseområden och industrietableringar, men inte i en sådan omfattning och på sådana ställen som föranleder hälsovådliga halter av luftföroreningar.
Förslagen om gång- och cykelvägar kan å andra sidan möjliggöra ett
minskat resande med bil i mer tätbebyggda områden där luftföroreningar
i högre grad utgör ett problem.
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Bara naturlig försurning

”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning
ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.”
Försurande utsläpp härrör från transporter, energianläggningar, industri
och jordbruk. Översiktsplanens förslag om vindkraft för att öka andelen
energi från förnyelsebara källor och förslag om elektronisk infrastruktur
för att minska transportbehovet bidrar positivt till miljömålet. Samtidigt
föreslås en spridd bebyggelse och en levande landsbygd som för närvarande bidrar till bilberoendet och ökade transporter.
Den största delen av de försurande ämnen som faller ner över Sverige har
förts hit med vindarna från andra länder och från internationell sjöfart.

Giftfri miljö

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

Säker strålmiljö

”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska
skyddas mot skadliga effekter av strålning.”

Översiktsplanen föreslår områden för vindkraft som bidrar
till omställningen till en högre andel förnyelsebar energi. På detta sätt
minskas beroendet av kärnkraft som bidrar till strålningsriskerna.
Översiktsplanen föreslår vidare rekommendationer angående radon och
avstånd till högspänningsledningar.

Ingen övergödning

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”
Översiktsplanen anger rekommendationer för VA-lösningar samt föreslår
åtgärder för förbättrad VA-teknik som medför att problemen med övergödning kan minska.
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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.”

Utpekandet av LIS-områden i kommunen innebär ett mer strandnära
byggande. Strandmiljöer kommer därmed att tas i anspråk i högre utsträckning än tidigare. Detta medför ett ökat tryck även på de vattenmiljöer vars stränder nyttjas för bebyggelse. Det kan handla om önskemål
om att bygga bryggor, bastur, båthus eller anlägga stränder i anslutning
till det strandnära boendet. Samtidigt vidtas åtgärder för att säkerställa
en god VA-hantering även för redan befintlig bebyggelse vilket kan bidra
till en bättre vattenkvalitet över lag.

Grundvatten av god kvalitet

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag.”

Ett arbete pågår för att säkerställa vattentäkterna i kommunen. Detta
bidrar positivt till miljömålet.

Myllrande våtmarker

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

Översiktsplanens förslag bedöms inte påverka miljömålet.

Levande skogar

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

Översiktsplanens förslag tar skogsmark i anspråk vilket påverkar både
produktion och miljövärden även om det är i en förhållandevis liten
omfattning. LIS-områden för verksamheter inom turism och friluftsliv
bidrar till att tillgängliggöra skogarna och bidra till att sociala värden
värnas.

Ett rikt odlingslandskap

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

LIS-planen ger ökade möjligheter till försörjning på landsbygden vilket
ökar förutsättningarna fortsatt brukande av marken som är en nödvändighet för att upprätthålla naturvärden beroende av öppna marker. Samtidigt medför en del av förslagen att odlingsmark tas i anspråk för fritidsbebyggelse, uthyrningsstugor, campingplatser med mera som bidrar till
att utarma kvaliteterna i marken som odlingsmark.
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God bebyggd miljö

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas
på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas.”
LIS-planens förverkligande med bostäder i strandnära lägen påverkar
miljömålet positivt genom en ökad möjlighet till en god och hälsosam
livsmiljö. Förhoppningen är även att LIS-områdena ska ge underlag till
en bibehållen servicenivå på landsbygden i form av t.ex. skolor och barnomsorg. En ökad mängd trafik kan uppkomma i tidigare ostörda områden
i samband med LIS-planen vilket kan ge upphov till bullerstörningar.
Detta innebär att miljömålet motverkas något.

Inom miljömål om God bebyggd miljö anges att nyttjande av förnyelsebara energikällor, dit vindkraften hör, ska främjas. Dessutom anger miljömålet att den bebyggda miljön ska erbjuda en god boendeoch fritidsmiljö.
Det är viktigt att etableringen av vindkraft sker på ett sådant sätt att
bullerproblematik inte uppkommer, att upplevelsevärden inte försämras,
tillgängligheten för friluftslivet inte försämras etc.
Översiktsplanen föreslår att kulturmiljövårdsprogrammet uppdateras för
att stödja och stärka arbetet med kulturmiljövård inom kommunen.

Översiktsplanen föreslår rekommendationer angående radon, översvämningsområden, markföroreningar och säkerhetsavstånd till högspänningsledningar.

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.”
Översiktsplanens förslag medför att livsmiljöer för djur- och växter tas i
anspråk och företrädesvis i strandnära lägen där särskilda betingelser råder och som generellt sett medför att stränderna har höga värden för djuroch växtliv. Samtidigt har överväganden gjorts för att undvika intrång
i miljöer av särskild betydelse för djur- och växtlivet. I vissa fall medför
förslagen ett tillgängliggörande av natur- och kulturmiljöer vilket bidrar
till miljömålets skrivning om människans tillgång till dessa miljöer.
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OSÄKERHETSFAKTORER
Denna bedömning grunder sig på ett begränsat antal nyckeltal och bedömningsgrunder och osäkerheterna är därmed stor. Planens låga konkretiseringsnivå ger
även upphov till osäkerheter i bedömningen. De bedömningar som gjorts av översiktsplanen bygger på översiktliga riktlinjer för utveckling av kommunen och inte
förslag till utbyggnadsplaner för enskilda områden. Detta innebär att konsekvenser för enskilda områden inte bedöms i detta skede utom i de fall då de sammanfaller med konsekvenser för hela planen för att de har sådan strategisk betydelse.
Mer detaljerade och exakta bedömningar av konsekvenser för enskilda områden
kommer annars att göras vid upprättande av MKB:er i samband med kommande
planeringsskeden, d.v.s. fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.
Andra osäkerhetsfaktorer är en arbetsmarknad som förändras med konjunkturerna och samhällsutvecklingen och som är avgörande för befolkningsutveckling och
bebyggelsetryck. Politiska beslut och ny kunskap inom exempelvis miljöområdet
kan ändra förutsättningarna för översiktsplanens förslag eller påverka beteenden
så att förväntade effekter av förslagen inte uppstår.

UPPFÖLJNING
Enligt miljöbalken 6 kap, 18 §, måste alla planer och program som omfattas av
kravet på miljöbedömning av planer och program följas upp. Ansvaret för uppföljningen har den kommun eller myndighet som beslutar om antagandet av planen
eller programmet.

Syftet med uppföljningen är att den part som antar planen eller programmet tidigt ska skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet
planen eller programmet faktiskt medför. ”Det skall göras för att myndigheten
eller kommunen tidigt skall få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som
tidigare inte har identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas”.
Uppföljningen begränsas till betydande miljöpåverkan – både negativ och positiv.
Förslagsvis har kommunen genom planmyndigheten det övergripande ansvaret
för att uppföljningen genomförs. Övervakningen kan ingå i befintliga övervakningsprogram på regional och kommunal nivå. När det gäller att se till att miljökvalitetsnormer uppfylls är det kommunen som ska se till att dessa uppfylls.
Nedanstående miljöaspekter bedöms kräva uppföljning vid genomförandet av
översiktsplanen:

Natur- och kulturmiljö
• Uppföljning av indirekta effekter på natur- och kulturmiljön i LIS-områdenas omgivning.
Vattenmiljö
• Uppföljning av konsekvenserna på näringsbelastningen till Åmålsån och
Åmålsviken (Norra Viken enl. VISS).

Hälsa
• Trafikbullerberäkningar avseende de prioriterade kommunikationsstråken
E45 och stambanan inom och angränsande bostadsområden. Syftet med
detta är att följa upp om riktvärdena kommit att överskrida förväntade nivåer och om eventuella föreslagna bullerdämpande åtgärder vidtagits och
fått den effekt man förväntat sig.
• Uppföljning av i vilket utsträckning utpekandet av LIS-områdena har bidragit till ett bättre serviceunderlag i berörda orter.
Klimat
• Beräkning av trafikalstring från nybyggnationer och uppföljning av eventuella konsekvenser för trafiksystemet efter färdig utbyggnad.
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Sociala och ekonomiska konsekvenser
Detta kapitel belyser översiktsplanens sociala och ekonomiska konsekvenser utifrån nationella och kommunala mål inom välfärd och folkhälsa. Bedömningen
har utgått från indikatorer på måluppfyllelse och med beaktande av barn-, jämställdhets och funktionshindersperspektiv.

Bedömningsgrunder
Folkhälsomål

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de elva övergripande målområdena för folkhälsa (Propositionen 2002/03:35). Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen. Folkhälsa berör och påverkas av många samhällsområden,
varför det är viktigt med gemensamma målområden som vägledning. Genom
översiktsplanen finns goda möjligheter till diskussion kring dessa strukturella
samband. Vidare utgör översiktsplanen en viktig möjlighet att påverka riktningen för de strukturella sambanden.
En god hälsa för alla är en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. Det finns
stora skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Därför är fokus på de strukturella faktorerna i samhället viktigt.
Social gemenskap, möjlighet till delaktighet, engagemang och handlingskraft
kan påverka folkhälsan i en positiv riktning, att känna sig trygg är viktigt för alla
och en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. En samhällsplanering
som bidrar till trygga miljöer och sociala tjänster av hög kvalitet kan skapa förutsättningar för mer jämlika levnadsvillkor. Trygg ekonomi, tillgång till bostad,
utbildning och transporter är andra viktiga faktorer.
För den översiktliga fysiska planeringen anser kommunen att följande nationella
mål är särskilt viktiga att beakta.

Delaktighet och inflytande i samhället
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Om individer eller grupper upplever att de inte kan
påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet.
I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med jämlika
möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande.

För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet ska särskild vikt läggas
vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för
ekonomiskt och socialt utsatta personer samt vid barns, ungdomars och äldres
möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället.
Offentliga mötesplatser och stödjande miljöer behöver finnas där människor från
alla åldrar och befolkningsgrupper kan mötas på jämlika villkor. Detta är viktigt
inte minst för att minska ensamhet, utanförskap och för att motverka fördomar
och främlingsfientlighet. Kommunen är den aktör som tydligast har ansvaret
för att arbeta med utveckling av mötesplatser.

Ekonomiska och sociala förutsättningar
De ekonomiska villkor befolkningen lever under har stor betydelse för hälsan.
Valmöjligheter för ekonomiskt svaga hushåll, hur man upplever tryggheten i sin
närmiljö samt hur personer med funktionsnedsättningar har möjlighet att nyttja
trafiksystemet är angelägna faktorer i samhällsplaneringen. Tillgång till kommersiell och social service på den egna orten och tillgång till kollektivtrafik blir
en avgörande förutsättning för att nå arbete, kultur och sociala aktiviteter. Boendet är en grundläggande faktor för god hälsa. Upplevelse av trygghet i närmiljön
har stor betydelse för hur människor använder den offentliga miljön. Även kultur
och kulturmiljövärden har stor betydelse för känsla av identitet och samhörighet.
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Barns och ungas uppväxtvillkor
Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa
och välbefinnande. Föräldrarnas livssituation påverkar i stor utsträckning
barnens uppväxtvillkor. Samhället har ett ansvar för att stödja barn och ungdomar för att om möjligt kompensera för skillnader i livsvillkor. Att följa
FN:s barnkonvention, är ett viktigt medel och att ta med barnperspektivet i
planer och beslut i kommunen. Barn och ungdomar är mer känsliga än vuxna
för luftföroreningar, buller och andra miljöfaktorer. Säkra och trygga bostads- och fritidmiljöer är viktiga för barn, liksom miljöer som främjar fysisk
aktivitet. Genom insatser inom dessa områden kan barns och ungas hälsa
främjas och skillnader i uppväxtvillkor utjämnas. Vuxna har ett ansvar för att
barns behov beaktas i planeringen och barn och ungdomar behöver få möjlighet att vara delaktiga i samhällsplaneringen.
Miljöer och produkter
Målområdet Miljöer och produkter är relativt brett och omfattar vitt skilda
typer av miljöer och exponeringssituationer. Det handlar om hela vår fysiska
omgivning – luft, mark, vatten samt den bebyggda miljön. Boende, transporter, produktion och konsumtion av varor ger också upphov till många faktorer
som på olika sätt påverkar hälsan. Även skadeperspektivet innefattas i målområdet och syftar till att skapa säkerhet i olika typer av miljöer som t.ex.
trafikmiljö, arbetsmiljö, bostad, skola och fritid. En långsiktigt god folkhälsa
är beroende av en hälsofrämjande och säker yttre miljö.
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet har stor betydelse för hälsan, både genom att främja och bevara god hälsa och genom att förebygga sjukdomar. Därför är insatser för att
öka människors vilja och möjlighet till fysisk aktivitet viktig. Speciellt för
grupper med stillasittande livsstil skulle det medföra en kraftig förbättring av
folkhälsan. Det är viktigt att människors utemiljö inbjuder till och underlättar för fysisk aktivitet i vardagen.

Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention skall barns bästa sättas i främsta rummet. Enligt
konventionens fyra grundprinciper som ska väga tungt och vara vägledande i
tolkningen av konventionens krävs att:
• Alla barn och ungdomar ska behandlas lika, ingen ska diskrimineras
oavsett kön, ras, handikapp, ålder mm (artikel 2).
• Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som rör dem (artikel 3).
• Barns rätt till liv och utveckling till det yttersta av sin förmåga ska
säkerställas (artikel 6).
• Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem, att ge barn och
ungdomar möjligheter att påverka (artikel 12).

Jämställdhetsperspektiv

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det övergripande målet indelas i fyra delmål:
• En jämn fördelning av makt och inflytande.
• Ekonomisk jämställdhet.
• En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

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

En femtedel av alla som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär eller läs- och skrivsvårigheter. För
att göra det möjligt för alla att vara delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga, har kommunen ett ansvar att de hinder som finns identifieras och i
möjligaste mån undanröjs.
För att vi ska kunna skapa ett samhälle där alla kan delta oavsett funktionsförmåga måste alla som planerar och arbetar med den byggda miljön, från
övergripande nivå ner till detaljer, redan från början ha funktionshindersperspektivet med i allt arbete.

Indikatorer på måluppfyllelse

Utifrån ovanstående målsättningar och perspektiv kan man härleda indikatorer på planförslagets medverkan till måluppfyllelsen. Indikatorerna kan formuleras som frågeställningar kring planeringsprocess och planförslag.

Delaktighet och inflytande
• Har planeringsprocessen främjat delaktighet och inflytande för alla
grupper i samhället?
• Har barn haft inflytande över frågor som rör dem?
• Har processen främjat en jämn fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor?
• Medverkar planförslaget till att skapa mötesplatser där människor i alla
åldrar och från olika befolkningsgrupper kan mötas på lika villkor?

Bedömning
Planeringsprocessen har omfattat sockenvisa möten med allmänhet och föreningar. Detta har inneburit goda möjligheter för kommunens invånare att
komma till tals. Mötena har hållits ute i socknarna vilket underlättar deltagandet för dem som bor längre från centralorten.

Möjligheten att utvärdera utfallet vad gäller kvinnligt och manligt deltagande
är begränsad då någon könsfördelad statistik inte har förts över deltagandet.
När det gäller barns inflytande är en metod för planeringsarbete att genomföra en barnkonsekvensanalys (BKA). En sådan analys har inte utförts inom
ramen för arbetet med översiktsplanen.

Sammanfattningsvis har planeringsprocessen underlättat för allmänheten i
stort att delta med synpunkter och infallsvinklar. Några särskilda ansatser
för att nå prioriterade grupper har dock inte gjorts. Huruvida dessa ändå har
kommit till tals är svårt att bedöma eftersom någon sådan utvärdering inte
har gjorts.

Ekonomiska och sociala förutsättningar
•
•
•
•
•

Ökar tillången till kommersiell och social service på den egna orten?
Bidrar planen till ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män?
Ökar tillgången till kollektivtrafik?
Medverkar planförslaget till trygghet i närmiljön?
Stärker planförslaget tillgången till kultur och kulturmiljövärden?

Bedömning

Genom utpekandet av LIS-områden bedöms möjligheterna att bevara kommersiell och social service på den egna bostadsorten öka genom att attraktiva
bostadsmiljöer och fler tillfällen till försörjning kan erbjudas.
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När det gäller resvanor finns det undersökningar som visar på att män i genomsnitt reser längre och har större tillgång till bil medan kvinnor utnyttjar
kollektivtrafik i större utsträckning (Boverket 2007).
Statistik för Åmåls kommun (SCB, 2013) visar att utpendlingen är större för
män än för kvinnor. Detta kan stödja uppfattningen att män reser längre än
kvinnor även i Åmål. Huruvida kvinnorna i Åmål i större utsträckning tar
kollektivtrafik är svårare att säga något om utifrån den statistik som finns
tillgänglig.

Tillgången till kollektivtrafik har inte närmare studerats inom ramen för
översiktsplaneringen, men förslag om nya gc-vägar bedöms vara positivt ur
jämställdhetssynpunkt, eftersom det erbjuder trygga alternativ till bil på kortare sträckor.
Män i Åmål är enligt statistiken (SCB 2013) i betydligt högre grad än kvinnor verksamma inom jordbruk, skogsbruk och fiske (män 7%, kvinnor 2%).
Det är betydligt fler män (434 personer) än kvinnor (198 personer) som är
egenföretagare eller företagare i eget AB.

Att utveckla en jord- eller skogsbruksfastighet genom att utnyttja marken
för bebyggelse eller turistverksamhet kan därför antas i första hand gynna
mäns förmåga att försörja sig. Samtidigt kan LIS-områdena, om de bidrar
till att upprätthålla servicenivån på mindre orter, gynna kvinnors möjlighet
till arbetstillfällen.
Översiktsplanearbetet har identifierat ett behov av att uppdatera kulturmiljöprogrammet vilket ökar möjligheten att stärka kulturmiljöerna i kommunen.
Möjligheten för ytterligare utveckling av verksamheten vid konst- och kulturcentrat Not Quite i Fengersfors ökar kulturnärvaron i kommunen.

Barns och ungas uppväxtvillkor
• Bidrar planförslaget till säkra och trygga bostads- och fritidsmiljöer
för barn?

Bedömning
En kanalisering av boende till landsbygd medför många gånger möjlighet till
goda uppväxtmiljöer för barn. Samtidigt kan boende utanför tätorterna medföra mindre säkra trafiksituationer och svårare att ta sig till och från de aktiviteter som erbjuds barn. Frågan behöver belysas i senare planeringsskeden.

Miljöer och produkter
• Minskar planförslaget risken för skador i olika typer av miljöer?

Bedömning
Genom översiktsplaneringen skaffar sig kommunen en bättre bild av kunskapsläget vad gäller de fysiska förutsättningarna på olika platser och kan
därmed styra bebyggelse och verksamheter till de områden där de är bäst
lämpade. Detta ger i sig en större möjlighet att minska risken för skador.
Översiktsplanen betonar vikten av arbetet med att fastställa vattenskyddsområden för kommuens dricksvattenförekomster vilket bedöms bidra till att
risken för ohälsa genom dåligt dricksvatten minskar. Rekommendationer för
byggande i anslutning till kraftledningar och radonriskområden har utarbetats.
Förslag om åtgärder på E45 förbi Åmål och satsningen på gång - och cykelvägar är också positiva för att öka säkerheten.
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Fysisk aktivitet
• Inbjuder utemiljöer till och underlättar fysisk aktivitet i vardagen?

Bedömning
Planförslaget innebär en satsning på gång- och cykelvägar inom och mellan
tätorter. Detta bedöms inbjuda till och underlätta fysisk aktivitet i vardagen.
När det gäller förslagen om nya bebyggelsemiljöer går inte översiktsplanen
in på detaljer i utformningen av dessa varför frågan lämnas till senare planeringsskeden.
Inom flera av de LIS-områden som föreslås medges verksamheter med inriktning mot turism och friluftsliv vilket underlättar fysisk aktivitet och rekreation på fritid och under semester.

Tillgänglighet
• Bidrar planförslaget till att undanröja hinder för att människor med
funktionshinder ska kunna var delaktiga i samhället?

Bedömning
Denna fråga har inte hanterats i översiktsplanens förslag eller rekommendationer och måste därför belysas i senare planeringsskeden.
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Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap 16 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Yttrandet är en del av översiktsplanen och skall därför
fogas till planen då den antagits.
Sammanfattning
Länsstyrelsen anser övergripande att de avvägningar om framtida mark- och
vattenanvändning som gjorts i översiktsplanen, i stort är rimliga och acceptabla.
Länsstyrelsen konstaterar dock att de synpunkter och krav som framfördes i
samrådsyttrandet daterat den 27 maj 2013 har, i sina väsentliga delar, inte
beaktats eller tillgodosetts.
Länsstyrelsen har därför fortsatt invändningar avseende utpekandet av vissa
av LIS-områdena eftersom strandskyddets långsiktiga betydelse bedöms
väga tyngre än den nytta som åstadkommes för landsbygdsutvecklingen.
Länsstyrelsen anser också att det sydligaste förslaget på utbyggnadsområde
för bostäder i anslutning till Åmål inte är motiverat med utgångspunkt från
de särskilda skäl som ska finnas för ny bebyggelse inom strandskydd.
De intressekonflikter som kan tänkas uppstå i framtiden mellan riksintressen
för friluftsliv, naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer och värdefulla
ämnen och material å ena sidan samt kommunala exploateringsintressen å
andra sidan, avgörs slutligt i samband med att en rättsverkande prövning blir
aktuellt.
Mot bakgrund av de omfattande planerade exploateringarna i anslutning till
Vänern finns risk för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken kan
komma att överträdas om planen fullföljs i sin helhet.
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och
som angår angränsande kommuner kan samordnas på ett lämpligt sätt.
Till vissa delar saknas underlag för bedömningen av om bebyggelse enligt
planen blir lämplig med hänsyn till boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.

Postadress:
462 82 VÄNERSBORG

Besöksadress:
Drottninggatan 2

Telefon/Fax:
010-22 44 000(växel)
010-22 45 028(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Riksintressen
Kommunens förslag på ny avgränsning av riksintresseområdet för friluftsliv
enligt 3 kap 6 § samt turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken
Kommunen föreslår omfattande förändringar av den geografiska avgränsningen av två riksintressen för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken:
 Vänerns strand- och skärgårdsområden
 Dalslands sjö- och kanalsystem
Vidare föreslår kommunen stora förändringar av två riksintressen för turism
och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken:
 Vänern med öar och strandområden
 Området Dalsland-Nordmarken (DANO-området)
Gränserna sammanfaller i stort inom Åmåls kommun mellan dessa riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken.
När det gäller riksintresset för friluftslivet (3:6 miljöbalken) pågår för närvarande en riksomfattande översyn av dessa riksintressen. I det sammanhanget
ser man systematiskt över bland annat de geografiska avgränsningarna.
Länsstyrelsen kommer i januari 2014 att redovisa sina, och kommunernas,
förslag till ändringar till Naturvårdsverket. Eftersom kommunens föreslagna
förändringar av riksintressegränserna är så omfattande kommer frågan att
hanteras inom ramen för den generella översynen eftersom flera kommuner
och län är berörda av gränsen. Länsstyrelsen kan således i nuläget inte redovisa någon uppfattning i sak om kommunens förslag till ny riksintresseavgränsning.
Beträffande avgränsningen av 4 kap-områdena bör det ske i samråd med
övriga kommuner som berörs av de två områdena, och med länsstyrelsen i
Värmland. Dessutom bör Boverket, som har ett ansvar för samordning av
statliga myndigheters arbete med 3 och 4 kap, underrättas. Det är mycket
tveksamt om det går att hinna få fram ett ställningstagande inom ramen för
den här omgången av översiktsplan. Dessutom är det sannolikt lämpligt att
den generella översynen av riksintressena för friluftslivet görs först, så att
man kan ha nytta av vissa utgångspunkter och resultat för resonemangen
kring avgränsningen av 4 kap-områdena. Översiktsplanen kan mynna ut i ett
förslag att en översyn av gränserna ska göras. Eventuella ändringar av gränser kan sedan tas med vid nästa aktualitetsförklaring.
Riksintresset värdefulla ämnen eller material
Åmåls kommun har flera områden som är av riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap 7 § miljöbalken. Eventuella intressekonflikter
med annan markanvändning måste bedömas individuellt vid varje enskilt
tillfälle. Länsstyrelsen uppmärksammar att ett av de utpekade LIS-områdena
(15 Ärrsjön – Hensbyn, Fröskog) kan komma i konflikt med ett riksintresse
för värdefulla ämnen eller material som är beläget strax väster om LISområdet.
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Riksintresse kommunikationer
Den konflikt som skulle kunna uppstå är om det framtida utbyggnadsområdet öster om Åmåls tätort inte anpassa till järnvägens behov av respektavstånd med avseende på buller, risker, vibrationer m.m. Det är angeläget
att det östliga utbyggnadsområdet utformas så att det inte påtagligt försvårar
utnyttjandet av järnvägsanläggningen.
Riksintresse för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård
Flera av de LIS-områden som redovisas nedan ligger inom något eller flera
av riksintressena för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård. Länsstyrelsen
har sammantaget bedömt att nedanstående LIS-områden inte är lämpliga vid
en sammanvägning mellan nyttan av åtgärden och den skada som kan uppstå på allmänna intressen. Med nuvarande underlag är det inte möjligt att
bedöma eventuell påtaglig skada på berörda riksintressen. Denna bedömning får göras i de fall kommunen ändå skulle välja att gå vidare med något
av de områden som redovisas nedan och berörs av riksintresse för friluftsliv,
naturvård eller kulturmiljövård.
Strandskydd LIS-områden
LIS-områden allmänt
Åmåls kommun har pekat ut ett 30-tal områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS-områden), varav cirka hälften vid Vänern. Där ska
man enligt lagstiftningen iaktta särskild restriktivitet. Länsstyrelsen har av
den anledningen en något avvikande uppfattning i vilken omfattning det är
lämpligt att exploatera i anslutning till Vänern utan att strandskyddets syften
långsiktigt skadas.
Fria passagens omfattning
När det gäller den lagstadgade fria passagen mellan bebyggelsen och stranden är det viktigt att den är tillräckligt bred för att verkligen uppfattas som
en allmänt tillgänglig passage för besökare. Länsstyrelsen anser att en passage på 30 meter endast i undantagsfall torde kunna vara tillräcklig. I samband med detaljplanering/dispensprövning behöver passager som är ner mot
30 meter motiveras tydligt i de specifika fallen.
Prövningen av bryggor
Länsstyrelsen anser allmänt att behovet av bryggor behöver samlas till ett
fåtal ställen istället för att sprida ut enstaka bryggor för att uppnå en god
hushållning med vattenanvändningen.
När det gäller bryggområden i anslutning till LIS-områden är viktigt att poängtera att det inte är en självklarhet att det går att ordna bryggor beroende
på vilka värden som finns i området med avseende på djur- och växtliv, friluftsvärden samt vattenvårdsaspekter. Länsstyrelsen vill också påpeka att
översiktsplanen inte ger tillräckligt underlag för ställningstagande för prövning enligt 7 och/eller 11 kap miljöbalken. Enskilda tillkommande bryggor
får således prövas i samband med anmälan/dispens beträffande lämplighet,
lokalisering, storlek och utformning.
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Komplettering med enstaka nya bostadshus
Reglerna om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom LISområden finns i 7 kap 18 d § miljöbalken. Paragrafens andra stycke innebär
att man, om prövningen gäller dispens för enstaka en- eller tvåbostadshus,
inte får beakta att byggnaden bidrar till utveckling av landsbygden utan att
man i stället får beakta att huset avses uppföras i anslutning till ett befintligt
bostadshus. Avsikten med andra stycket är enligt förarbetena att inom LISområden möjliggöra tillkomsten av enstaka bostadshus i anslutning till befintliga där det på sikt skapas förutsättningar för samlad bebyggelse (prop.
2008/09:119, sid. 71).
I de LIS-områden som enligt riktlinjerna i översiktsplanen är tänkta för
komplettering med enstaka byggnader kan dispens för sådana med stöd av
LIS-reglerna alltså endast ges i anslutning till befintliga bostadshus.
VA-lösningar
Länsstyrelsen ser det angeläget att eftersträva kommunalt anslutna VAlösningar i så stor utsträckning som möjligt för att få en så liten belastning
som möjligt i sjöar och vattendrag i syfte att eftersträva en långsiktigt god
vattenkvalitet.
Fornlämningar
I de fall det finns kända fornlämningar inom eller i närheten av utredningsområden för LIS är det viktigt att exploateringarna anpassas till dessa. I
vissa fall kan det komma att krävas arkeologiska utredningar.
Områdesvisa kommentarer
Nedan kommenteras kortfattat de LIS-områden som Länsstyrelsen sammantaget bedömer som olämpliga med utgångspunkt från en avvägning mellan
bedömd landsbygdsutveckling och de motstående intressen som finns inom
respektive område. En avvägning har också gjorts mellan de totala exploateringsanspråken i förhållande till värdet av att strandskyddet värnas i ett
långsiktigt perspektiv. En indelning av LIS-områdena har gjorts i tre delområden:
A. LIS-områden vid Vänern
B. LIS-områden i anslutning till småorterna
C. Övriga LIS-områden
A. LIS-områden vid Vänern
1 Metebergsskäret:
Länsstyrelsen bedömer att den södra delen av utredningsområdet utgör ett
lämpligt LIS-område mot bakgrund av kopplingen till befintlig bebyggelse.
Länsstyrelsen anser att uthyrningsstugor, camping och övriga faciliteter och
byggnader behöver lokaliseras till det södra LIS-området i sin helhet. Länsstyrelsen bedömer att det är olämpligt att ta i anspråk det mest vattennära
området som idag har höga rekreations- och biologiska värden. Både sandmiljön och lövskogen utgör värdefulla områden för friluftsliv och för den
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biologiska mångfalden. Detta område kan med fördel sparas som en kvalitet för campinggäster och övriga besökare.
4 Finesand:
Detta område ligger inom det större området söderut som kommunen anger
som framtida utbyggnadsriktning. Länsstyrelsens sammanvägda och sammantagna bedömning är att det södra utbyggnadsalternativet (söder om
Höganäs) inte är motiverat utifrån ett hushållningsperspektiv. Länsstyrelsen
anser att de utbyggnadsområden som redan finns planerade samt det östliga
utbyggnadsalternativet bör prioriteras i denna översiktsplan. Vi anser
följaktligen också att Finesand bör utgå till förmån för de närbelägna och
liknande projekten inne i centralorten. Det är bättre att koncentrera insatserna utefter Vänern till något färre projekt som har bättre potential att få ett
större genomslag. Den utbyggnad som föreslås i Finesand står inte i rimlig
proportion till den eventuella nytta för landsbygdsutveckling som skulle
kunna skapas.
5 Myskedalen:
Länsstyrelsen bedömer att Myskedalen är ett sådant större sammanhängande
orört och högt beläget hällmarksskogområde invid Vänern där strandskydds- och riksintressevärdena överväger intresset av exploatera området
för bostäder. Området är för långt beläget från Tösse samhälle för att anses
vara en naturlig del av orten. Även strandremsan är i dagsläget oexploaterad. En utbyggnad skulle medföra behov av bryggor/småbåtshamn, vilket
inte är lämpligt här. Även frågan om avloppslösning är en osäkerhetsfaktor
med koppling till Vänerns stora skyddsvärde.
8 Tydje-Nygård:
En exploatering med övernattningsstugor och brygga i detta helt orörda område i anslutning till Tösse naturreservat och i övrigt stora natur- och friluftsvärden kan inte motiveras med hänsyn till landsbygdsutveckling. Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är att bevarandevärdena klart överstiger intresset av att ta den värdefulla marken i anspråk.
10 Hytteviken:
Området kring Hytteviken inhyser ovanligt stora värden utifrån ett flertal
aspekter som finns väl beskrivna i framför allt miljökonsekvensbeskrivningen. Området är i princip helt orört och nås endast via sjövägen. Förutom de
höga värdena för djur- och växtliv, både på land och i vattenmiljöerna, har
området höga frilufts- och kulturhistoriska värden. En exploatering i detta
område skulle innebära en kraftig barriäreffekt i ett större sammanhängande
opåverkat område. Även behovet av väganslutningar till området skulle påverka ett större omland på ett negativt sätt. De kulturhistoriska värdena som
finns i området i form av riksintressemiljön och fornlämningar riskerar uppenbart att skadas påtagligt.
Länsstyrelsens sammanvägda ställningstagande, mot bakgrund av de stora
bevarandevärdena i området, är att området inte kan anses lämpligt som
LIS-område. Den särskilda restriktivitet som ska gälla för Vänern vid utpeÖversiktsplan (ÖP) 2013 | Åmåls kommun
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kanden av LIS-områden är tillämbar i det här fallet. Det kan inte anses som
långsiktig hushållning med mark- och vattenområden att ianspråkta ett område med så många motstående intressen i förhållande till intresset av landsbygdsutveckling. Området har stor betydelse för att tillgodose strandskyddets långsiktiga syften, d.v.s. stora värden med utgångspunkt från djur- och
växtlivet samt allmänhetens tillgång till strandområden.
25 Bjäkebol 1:15
Inom utredningsområdet finns en omfattande fornlämningsbild som riskerar
att påverkas i alltför stor omfattning av utbyggnadsplanerna till exempel
avseende upplevelsevärdena. I samband med detaljplaneringen behöver man
studera mer i detalj vilken exploateringsgrad som är möjlig och hur en anpassning till fornlämningarna skulle kunna ske.
26 Tösse-Gustavsberg
Länsstyrelsen bedömer att området Tösse-Gustavsberg inte utgör ett lämpligt LIS-område mot bakgrund av att det finns ett flertal bevarandeintressen
i området som bedöms väga tyngre än den nytta man uppnå utifrån utvecklingssynpunkt. Området berörs av riksintressen för både friluftsliv och kulturmiljövård samt närhet till värdefulla naturvårdsintressen i Tösse skärgård
med bland annat naturreservat.
B. LIS-områden i anslutning till småorterna
15 Ärr, Hensbyn, Fröskog:
Områdets lämplighet behöver utredas närmare mot bakgrund av närheten till
riksintresseområdet för värdefulla ämnen och material. En utveckling av
bostadsbebyggelse i förhållande till riksintresseanspråket behöver prövas i
varje enskilt fall. Områdets lämplighet utifrån kulturmiljösynpunkt behöver
också klarläggas genom arkeologisk utredning.
13 Ärr, Lilla Strand:
De tre föreslagna delområdena på Ärrs nordöstra strand lokaliseras i helt
oexploaterade områden med höga naturvärden kopplade till lövskogarna. En
exploatering i sådana sjönära lägen innebär ett hot mot arter och livsmiljöer
som omfattas av åtgärdsprogram för ”öppna kalkrika hällmarker i Dalsland”. Länsstyrelsen anser att en utveckling av Fröskog genom en utspridning av bebyggelsen på det sätt som föreslås inte gynnar landsbygdutveckling i den utsträckningen att det motiverar en exploatering i dessa värdefulla
miljöer. I Fröskog finns redan planlagd mark för bostäder i sådan utsträckning att det är mycket tveksamt om behovet av ytterligare planläggning kan
motiveras i områden med stora bevarandeintressen.
C. Övriga LIS-områden
17 Käppesjö, Grättve:
Det föreslagna ängsområdet har mycket höga naturvärden knutna till floran.
En exploatering i sådana sjönära lägen innebär ett hot mot arter och livsmiljöer som omfattas av åtgärdsprogram för ”öppna kalkrika hällmarker i Dals116 Översiktsplan (ÖP) 2013 | Åmåls kommun
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land”. Även vattenområdet har höga biologiska värden. Sammantaget finns
en stor biologisk mångfald inom och i anslutning till det aktuella området.
Länsstyrelsen anser att det krävs en djupare naturvärdesbedömning för området i samband med planläggningen för att kunna ta ställning till om nyttan
med en exploatering överstiger den skada som kan uppstå.
27 Ånimmen, Gyltungebyn
Länsstyrelsen anser att det södra av de två föreslagna områdena är olämpligt
att ta i anspråk mot bakgrund av områdets naturvärden och sin orörda karaktär. Det fåtal uthyrningsstugor som är aktuella kan med fördel istället samlokaliseras i det norra området i syfte att samla anläggningen och faciliteterna till ett ställe för att minimera intrånget och hushålla med mark- och vattenresurserna. Det norra området behöver utredas med avseende på eventuella markföroreningar för att klarlägga markens lämplighet för avsett ändamål.
Synpunkter på övriga förslag till framtida markanvändning
Framtida utbyggnadsriktning av bostäder i anslutning till Åmål tätort
I översiktsplanen redovisas en utveckling av tätorten dels söderut (söder om
Höganäs) och dels österut (öster om Åmålsviken). Båda områdena ligger
inom tätortsnära strandskyddat område. Länsstyrelsens uppfattning är att det
södra alternativet bör utgå helt i denna översiktliga planeringsomgång.
Kommunen bör i stället tydligare prioritera redan planerade områden samt
det östliga utbyggnadsområdet. Länsstyrelsen anser att det södra området i
nuläget inte kan motiveras utifrån ett behov av tätortsutveckling, vilket är en
förutsättning för att kunna motivera undantag från strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen bedömer att konflikten med strandskyddets syften är
mindre i det östliga alternativet och anser därför sammantaget att området är
godtagbart för tätortsutveckling. Mot bakgrund av närheten till järnvägen,
som utgör riksintresse för kommunikationer, är det viktigt att ett väl tilltaget
skyddsavstånd planeras. I illustrationen (sid. 59) går det planerade bostadsområdet precis i anslutning till järnvägen, vilket inte är acceptabelt.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av planen i sin helhet i anslutning till Vänern kan riskera att medföra att gällande miljökvalitetsnormer
inte följs. I denna bedömning har även beaktats den pågående planläggningen för småbåtshamnen i Åmåls tätort som omfattar cirka 400 båtplatser.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som även berör andra kommuner kan samordnas på lämpligt sätt.
Samverkan över kommungräns i olika angelägenheter gynnar som regel en
kommuns utveckling. Länsstyrelsen föreslår att kommunen fortsatt samverkar med närliggande kommuner vad gäller kommunikationer, bostadsförsörjning och offentlig service år medborgarna.
Översiktsplan (ÖP) 2013 | Åmåls kommun
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Hälsa och säkerhet
I översiktsplanen beskrivs gjorda skredriskkarteringar och översvämningshotade områden. Dessa områden skulle även kunna illustreras i kartmaterialet för att underlätta kommunens fortsatta arbete med ras- och skredförebyggande åtgärder.
I del 4 sidan 94 finns en ofullständig mening – E45 utgör primärled för farligt gods. Vid etablering inom 150 meter från vägen ska …. (förslag till text:
en riskbedömning utföras). Planen bör även referera till Länsstyrelsens
riskpolicy för farligt gods.
Svenska Kraftnät har kompletterat och förtydligat sitt tidigare yttrande med
avseende på riskerna i anslutning till stamnätsledningar och de rekommendationer som man har i olika avseenden. Länsstyrelsen förutsätter att dessa
rekommendationer beaktas i den översiktliga planeringen samt tydliggörs
som rekommendationer och riktlinjer för kommande detaljplaner och bygglov.
Någon översiktlig beskrivning av översvämningsrisk för respektive utbyggnadsområde i vattennära lägen har inte gjorts inom ramen för denna översiktsplan. Detta innebär att ett flertal föreslagna utbyggnadsområden kan
visa sig olämpliga då översvämningsrisken inte har beskrivits i detta tidiga
skede. Bebyggelse enligt planen kan således komma att bedömas bli olämplig med hänsyn till boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot
olyckshändelser i senare planeringsskeden.
Allmänna intressen - Kulturmiljövård
Länsstyrelsen anser att kommunen bör tydligare redovisa att Kulturminneslagen är en bevarandelagstiftning och att fornlämningar med tillhörande
fornlämningsområde (det område kring själva fornlämningen som gör att
den kan upplevas och förstås i sin miljö) är skyddade enligt lagen om kulturminnen. Krav på arkeologisk utredning kan komma att ställas om bebyggelse eller anläggningar kommer att beröra fornlämningar eller fornlämningstäta miljöer. Länsstyrelsen vill också betona att kulturminneslagens krav på att bevara och skydda kulturmiljöer delas av alla. Det innebär
att kommunen i detaljplaneplaneringen kan komma att behöva frångå intentioner i översiktsplanen för att tillgodose exempelvis fornlämningsmiljöer.
Allmänt
Länsstyrelsen konstaterar att de synpunkter och krav som framfördes i samrådsyttrandet daterat den 27 maj 2013 har, i sina väsentliga delar, inte beaktats eller tillgodosetts.
Andra statliga sektorsmyndigheter, som i samrådsskedet framfört synpunkter, har efter bearbetning av planförslaget beretts tillfälle till förnyade
ställningstaganden. Nu inkomna yttranden från sådana myndigheter över-
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sänds till kommunen tillsammans med detta granskningsyttrande för kännedom.
Beredning, deltagande
Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Statens geotekniska institut, Trafikverket, Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB
och Sveriges geologiska undersökning. Kopior av yttrandena överlämnas till
kommunen för kännedom.
Detta granskningsyttrande har beslutats av länsöverdirektör Agneta Kores
efter föredragning av planarkitekt Matti Lagerblad. I den slutliga handläggningen har även samhällsbyggnadsdirektör Christer Abrahamsson, naturvårdshandläggare Maria Ericsson, vattenvårdshandläggare Lena Sedin, miljöskyddshandläggare Sten Wolme, handläggare skydd- och säkerhet Ulf
Gustavsson, antikvarie Susanne Axelsson, landsbygdshandläggare Stefan
Gustafsson deltagit. Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning
om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap PBL i
ett senare planeringsskede.

Agneta Kores
Agneta Kores

Matti Lagerblad
Matti Lagerblad

Yttranden för kännedom från:
Statens geotekniska institut, daterat 2013-11-04, Trafikverket, daterat 201311-11, Svenska Kraftnät, daterat 2013-11-04, Vattenfall Eldistribution AB,
daterat 2013-10-31 och Sveriges geologiska undersökning daterat 2013-1029.
Kopia till:
Trafikverket
Boverket
Västra Götalandsregionen
Jernhusen AB, Region Väst
Lantmäterimyndigheten
Luftfartsstyrelsen
Västarvet
Sjöfartsverket, Sjöfart och Samhälle
TeliaSonera Sverige AB
Skogsstyrelsen, Västra Götaland
Transportstyrelsen
Statens Geotekniska Institut
Sveriges geologiska undersökning
Svenska Kraftnät
Energimyndigheten
Swedegas AB
Vattenfall Eldistribution AB
FM/HKV

Kommunstyrelsen i:
Melleruds kommun
Bengtsfors kommun
Säffle kommun
Länsstyrelsen/
Enheten för skydd och säkerhet
Kulturmiljöenheten
Landsbygdsenheten
Miljöskyddsenheten
Naturvårdsenheten
Vattenvårdsenheten
Rättsenheten
Staben
Akten, Pärmen
Samby, enl. expeditionslista

Översiktsplan (ÖP) 2013 | Åmåls kommun

119

DEL 4

120 Översiktsplan (ÖP) 2013 | Åmåls kommun

2014-01-16

DEL 4

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2013
Utställnings- och granskningsutlåtande 2013-dec
Enligt Plan- och bygglagen 2010:900 ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan.
Förslag till ny översiktsplan för Åmåls kommun har varit utställd för granskning enligt PBL
3:12-18 under tiden 7 oktober – 7 december 2013.
Kungörelse om utställning och granskning av översiktplanen var införd i Nya
Wermlandstidningen och Provinstidningen Dalsland torsdagen den 3 oktober 2013.
Handlingarna har varit tillgängliga på biblioteket i Kulturhuset samt på kommunens hemsida
www.amal.se.
Efter utställnings- och granskningstiden ska kommunen enligt 17§ i plan- och bygglagen
sammanställa de synpunkter som inkommit och redovisa de förändringar som synpunkterna
gett anledning till.
Följande synpunkter har inkommit:
1. Länsstyrelsen, 2013-11-26
2. Statens geotekniska institut, 2013-11-26
3. Sveriges geologiska undersökning, 2013-11-26
4. Vattenfall, 2013-11-26
5. Trafikverket, 2013-11-13
6. Svenska kraftnät, 2013-11-05
7. Västra Götalandsregionen, 2013-10-10
8. Kommunstyrelsen 2013-11-13
9. Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-21
10. Delägare till Torp 1:1 Ånimskog
11. Dalslands Miljönämnd, 2013-12-09
12. Ägare till Bjäkebol 1:17, 2013-12-10
13. Bengtsfors kommun, 2013-12-05
14. Melleruds kommun, 2013-12-10

Nedan återges inkomna synpunkter och kommenteras.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Org.nr

Bankgiro

Webb
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1. Länsstyrelsens sammanfattning
Länsstyrelsen anser övergripande att de avvägningar om framtida mark- och
vattenanvändning som gjorts i översiktsplanen, i stort är rimliga och acceptabla.
Länsstyrelsen konstaterar dock att de synpunkter och krav som framfördes i samrådsyttrandet
daterat den 27 maj 2013 har, i sina väsentliga delar, inte beaktats eller tillgodosetts.
Länsstyrelsen har därför fortsatt invändningar avseende utpekandet av vissa av LIS-områdena
eftersom strandskyddets långsiktiga betydelse bedöms väga tyngre än den nytta som
åstadkommes för landsbygdsutvecklingen. Länsstyrelsen anser också att det sydligaste
föreslaget på utbyggnadsområde för bostäder i anslutning till Åmål inte är motiverat med
utgångspunkt från de särskilda skäl som ska finnas för ny bebyggelse inom strandskydd.
De intressekonflikter som kan tänkas uppstå i framtiden mellan riksintressen för friluftsliv,
naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer och värdefulla ämnen och material å ena sidan
samt kommunala exploateringsintressen å andra sidan, avgörs slutligt i samband med att en
rättsverkande prövning blir aktuellt.
Mot bakgrund av de omfattande planerade exploateringarna i anslutning till Vänern finns risk
för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken kan komma att överträdas om planen
fullföljs i sin helhet.
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår
angränsande kommuner kan samordnas på ett lämpligt sätt.
Till vissa delar saknas underlag för bedömningen av om bebyggelse enligt planen blir
lämplig med hänsyn till boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot
olyckshändelser.
Kommentar: Synpunkterna bemöts nedan i den detaljerade genomgången.

Riksintressen
Kommunens förslag på ny angränsning av riksintresseområdet för friluftsliv enligt 3 kap 6 §
samt turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken.
Kommunen föreslår omfattande förändringar av den geografiska avgränsningen av två
riksintressen för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken:
x Vänerns strand- och skärgårdsområden
x Dalslands sjö- och kanalsystem
Vidare föreslår kommunen stora förändringar av två riksintressen för turism och friluftsliv
enligt 4 kap 2 § miljöbalken:
x Vänern med öar och strandområden
x Området Dalsland-Nordmarken (DANO-området)
gränserna sammanfaller i stort inom Åmåls kommun mellan dessa riksintressen enligt 3 och 4
kap miljöbalken.
När det gäller riksintresset för friluftslivet (3:6 miljöbalken) pågår för närvarande en
riksomfattande översyn av dessa riksintressen. I det sammanhanget ser man systematiskt över
bland annat de geografiska avgränsningarna. Länsstyrelsen kommer i januari 2014 att
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redovisa sina, och kommunernas, förslag till ändringar till Naturvårdsverket. Eftersom
kommunens föreslagna förändringar av riksintressegränserna är så omfattande kommer
frågan att hanteras inom ramen för den generella översynen eftersom flera kommuner och län
är berörda av gränsen. Länsstyrelsen kan således i nuläget inte redovisa någon uppfattning i
sak om kommunens förslag till ny riksintresseavgränsning.
Beträffande avgränsningen av 4 kap-områdena bör det ske i samråd med övriga kommuner
som berörs av de två områdena, och med länsstyrelsen i Värmland. Dessutom bör Boverket,
som har ett ansvar för samordning av statliga myndigheters arbete med 3 och 4 kap,
underrättas. Det är mycket tveksamt om det går att hinna få fram ett ställningstagande inom
ramen för den här omgången av översiktsplan. Dessutom är det sannolikt lämpligt att den
generella översynen av riksintressena för friluftslivet görs först, så att man kan ha nytta av
vissa utgångspunkter och resultat för resonemangen kring avgränsningen av 4 kap-områdena.
Översiktsplanen kan mynna ut i ett förslag att en översyn av gränserna ska göras. Eventuella
ändringar av gränserna kan sedan tas med vid nästa aktualitetsförklaring.
Kommentar: Kommunens ställningstagande till riksintressena skall ses som ett förslag att
hanteras i den fortsatta processen med riksomfattande översyn. Beskrivningen kompletteras
så att detta framgår tydligare. Samråd kommer att ske med angränsande kommuner, som
under samråds- eller utställningsskedet dock inte har framfört några erinringar i detta
avseende. I sitt remissvar till Länsstyrelsen 2013-11-08 avseende ”Översyn och revidering av
riksintresseområden för friluftsliv i Åmåls kommun” har kommunen redovisat och motiverat
sitt ställningstagande enligt förslaget i ÖP.
Riksintresset värdefulla ämnen eller material
Åmåls kommun har flera områden som är av riksintresse för värdefulla ämnen eller material
enligt 3 kap 7 § miljöbalken. Eventuella intressekonflikter med annan markanvändning måste
bedömas individuellt vid varje enskilt tillfälle. Länsstyrelsen uppmärksammar att ett av de
utpekade LIS-områdena (15 Ärrsjön – Hensbyn, Fröskog) kan komma i konflikt med ett
riksintresse för värdefulla ämnen eller material som är beläget strax väster om LIS-området.
Kommentar: LIS-område 15 avser komplettering med enstaka hus i anslutning till befintliga,
över 200 m från gränsen till riksintresset och bedöms inte komma i konflikt med riksintresset.
Befintliga gårdar och hus ligger betydligt närmare.
Riksintresse kommunikationer
Den konflikt som skulle kunna uppstå är om det framtida utbyggnadsområdet öster om
Åmåls tätort inte anpassas till järnvägens behov av respektavstånd med avseende på buller,
risker, vibrationer m.m. Det är angeläget att det östliga utbyggnadsområdet utformas så att
det inte påtagligt försvårar utnyttjandet av järnvägsanläggningen.
Kommentar: Beaktas i samband med kommande detaljplanering av området. Beskrivningen
kompletteras.
Riksintresse för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård
Flera av de LIS-områden som redovisas nedan ligger inom något eller flera av riksintressena
för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård. Länsstyrelsen har sammantaget bedömt att
nedanstående LIS-områden inte är lämpliga vid en sammanvägning mellan nyttan av
åtgärden och den skada som kan uppstå på allmänna intressen. Med nuvarande underlag är
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det inte möjligt att bedöma eventuell påtaglig skada på berörda riksintressen. Denna
bedömning får göras i de fall kommunen ändå skulle välja att gå vidare med något av de
områden som redovisas nedan och berörs av riksintresse för friluftsliv, naturvård eller
kulturmiljövård.
Kommentar: Se nedan vid respektive LIS-område.

Strandskydd LIS-områden
LIS-områden allmänt
Åmåls kommun har pekat ut ett 30-tal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS-områden), varav cirka hälften vid Vänern. Där ska man enligt lagstiftningen iaktta
särskild restriktivitet. Länsstyrelsen har av den anledningen en något avvikande uppfattning i
vilken omfattning det är lämpligt att exploatera i anslutning till Vänern utan att
strandskyddets syften långsiktigt skadas.
Fria passagens omfattning
När det gäller den lagstadgade fria passagen mellan bebyggelsen och stranden är det viktigt
att den är tillräckligt bred för att verkligen uppfattas som en allmänt tillgänglig passage för
besökare. Länsstyrelsen anser att en passage på 30 meter endast i undantagsfall torde kunna
vara tillräcklig. I samband med detaljplanering/dispensprövning behöver passager som är ner
mot 30 meter motiveras tydligt i de specifika fallen.
Kommentar: I förarbetena talas det om en passagebredd i storleksordningen 30 m.
Avgränsningen av områdena är grov och frågan får studeras och bedömas från fall till fall
vid fortsatt planering och lovprövning.
Prövningen av bryggor
Länsstyrelsen anser allmänt att behovet av bryggor behöver samlas till ett fåtal ställen istället
för att sprida ut enstaka bryggor för att uppnå en god hushållning med vattenanvändningen.
När det gäller bryggområden i anslutning till LIS-områden är viktigt att poängtera att det inte
är en självklarhet att det går att ordna bryggor beroende på vilka värden som finns i området
med avseende på djur- och växtliv, friluftsvärden samt vattenvårdsaspekter. Länsstyrelsen
vill också påpeka att översiktsplanen inte ger tillräckligt underlag för ställningstagande för
prövning enligt 7 och/eller 11 kap miljöbalken. Enskilda tillkommande bryggor får således
prövas i samband med anmälan/dispens beträffande lämplighet, lokalisering, storlek och
utformning.
Kommentar: Enligt sid 14 i LIS-planen skall ”frågan studeras närmare i samband med
kommande detaljplaner eller lovprövning”. Texten kompletteras.
Komplettering med enstaka nya bostadshus
Reglerna om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom LIS-områden finns i 7 kap
18 d § miljöbalken. Paragrafens andra stycke innebär att man, om prövningen gäller dispens
för enstaka en- eller tvåbostadshus, inte får beakta att byggnaden bidrar till utveckling av
landsbygden utan att man i stället får beakta att huset avses uppföras i anslutning till ett
befintligt bostadshus. Avsikten med andra stycket är enligt förarbetena att inom LIS-områden
möjliggöra tillkomsten av enstaka bostadshus i anslutning till befintliga där det på sikt skapas
förutsättningar för samlad bebyggelse (prop. 2008/09:119, sid. 71).
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I de LIS-områden som enligt riktlinjerna i översiktsplanen är tänkta för komplettering med
enstaka byggnader kan dispens för sådana med stöd av LIS-reglerna alltså endast ges i
anslutning till befintliga bostadshus.
Kommentar: Beskrivningen förtydligas.
VA-lösningar
Länsstyrelsen ser det angeläget att eftersträva kommunalt anslutna VA-lösningar i så stor
utsträckning som möjligt för att få en så liten belastning som möjligt i sjöar och vattendrag i
syfte att eftersträva en långsiktigt god vattenkvalitet.
Kommentar: Där så är möjligt skall anslutning ske till kommunalt vatten och avlopp.
Fornlämningar
I de fall det finns kända fornlämningar inom eller i närheten av utredningsområden för LIS är
det viktigt att exploateringarna anpassas till dessa. I vissa fall kan det komma att krävas
arkeologiska utredningar.
Kommentar: Beskrivningarna kompletteras.

Områdesvisa kommentarer
Nedan kommenteras kortfattat de LIS-områden som Länsstyrelsen samman-taget bedömer
som olämpliga med utgångspunkt från en avvägning mellan bedömd landsbygdsutveckling
och de motstående intressen som finns inom respektive område. En avvägning har också
gjorts mellan de totala exploateringsanspråken i förhållande till värdet av att strandskyddet
värnas i ett långsiktigt perspektiv. En indelning av LIS-områdena har gjorts i tre delområden:
A. LIS-områden vid Vänern
B. LIS-områden i anslutning till småorterna
C. Övriga LIS-områden
A. LIS-områden vid Vänern
1 Metebergsskäret:
Länsstyrelsen bedömer att den södra delen av utredningsområdet utgör ett lämpligt LISområde mot bakgrund av kopplingen till befintlig bebyggelse. Länsstyrelsen anser att
uthyrningsstugor, camping och övriga faciliteter och byggnader behöver lokaliseras till det
södra LIS-området i sin helhet. Länsstyrelsen bedömer att det är olämpligt att ta i anspråk det
mest vattennära området som idag har höga rekreations- och biologiska värden. Både
sandmiljön och lövskogen utgör värdefulla områden för friluftsliv och för den biologiska
mångfalden. Detta område kan med fördel sparas som en kvalitet för campinggäster och
övriga besökare.
Kommentar: Länsstyrelsen har i både samrådsyttrandet 2013-05-27 och
granskningsyttrandet 2013-11-21 bedömt att endast den södra delen är ett lämpligt LISområde mot bakgrund av kopplingen till befintlig bebyggelse. Vidare bedöms det olämpligt
att ta i anspråk det mest vattennära området som idag har höga rekreations- och biologiska
värden. Sandmiljön och lövskogen utgör värdefulla områden för friluftslivet och den
biologiska mångfalden.
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Åmåls kommun anser dock att det norra området bör kunna utvecklas utan allvarliga
konflikter med övriga intressen. Idag används området som bad- och fritidsområde och
bedöms kunna utvecklas på ett sätt som ökar tillgängligheten och nyttjandet för allmänheten.
Inför den detaljplanering som krävs kommer området att studeras mer ingående och
utformas på bästa sätt så att bevarandevärdena skyddas.
Med all respekt för Länsstyrelsens bedömning väljer Åmåls kommun att behålla
Metebergsskäret som ett förslag till LIS-område i översiktsplanen tills noggrannare studier
genomförts.
4 Finesand:
Detta område ligger inom det större området söderut som kommunen anger som framtida
utbyggnadsriktning. Länsstyrelsens sammanvägda och sammantagna bedömning är att det
södra utbyggnadsalternativet (söder om Höganäs) inte är motiverat utifrån ett
hushållningsperspektiv. Länsstyrelsen anser att de utbyggnadsområden som redan finns
planerade samt det östliga utbyggnadsalternativet bör prioriteras i denna översiktsplan. Vi
anser följaktligen också att Finesand bör utgå till förmån för de närbelägna och liknande
projekten inne i centralorten. Det är bättre att koncentrera insatserna utefter Vänern till något
färre projekt som har bättre potential att få ett större genomslag. Den utbyggnad som föreslås
i Finesand står inte i rimlig proportion till den eventuella nytta för landsbygdsutveckling som
skulle kunna skapas.
Kommentar: Länsstyrelsen har i både samrådsyttrandet 2013-05-27 och
granskningsyttrandet 2013-11-21 bedömt att ett utbyggnadsalternativ söder om Höganäs inte
är motiverat utifrån ett hushållningsperspektiv. De utbyggnadsområden som redan finns samt
de öster om Åmålsviken bör prioriteras. Även LIS-området Finesand bör utgå.
Åmåls kommun avser att revidera den föreslagna utbyggnadsriktningen mot området söder
om Höganäs som presenteras i översiktsplanen, sid 48-49,59 i enlighet med Länsstyrelsen
yttranden. De nyligen detaljplanerade områdena Kilarna, Nötön, Bjäkebol, Tössebäcken och
Måkeberg plus de föreslagna LIS-områden öster om Åmålsviken ger en god reserv för
attraktiva bostäder i strandnära läge. Ny översyn av utbyggnadsriktningen görs vid
aktualitetsförklaringen av översiktsplanen som ska ske under varje mandatsperiod.
Åmåls kommun anser dock att det föreslagna LIS-området Finesand även fortsättningsvis ska
ligga kvar i LIS-planen. Området ligger bra till ur kommunikationssynpunkt och nära
befintlig bebyggelse. Inför den detaljplanering som krävs kommer området att studeras mer
ingående och utformas på lämpligt sätt. Det slutliga beslutet i den pågående översynen av
det utvidgade strandskyddet och riksintresset för friluftsliv kan också ändra förutsättningarna
för det aktuella LIS-området.
Med all respekt för Länsstyrelsens bedömning väljer Åmåls kommun att behålla Finesand
som ett förslag till LIS-område och avvakta framtida utredningar men däremot ta bort den
tänkta utbyggnadsriktningen av Åmåls tätort.
5 Myskedalen:
Länsstyrelsen bedömer att Myskedalen är ett sådant större sammanhängande orört och högt
beläget hällmarksskogområde invid Vänern där strandskydds- och riksintressevärdena
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överväger intresset av exploatera området för bostäder. Området är för långt beläget från
Tösse samhälle för att anses vara en naturlig del av orten. Även strandremsan är i dagsläget
oexploaterad. En utbyggnad skulle medföra behov av bryggor/småbåtshamn, vilket inte är
lämpligt här. Även frågan om avloppslösning är en osäkerhetsfaktor med koppling till
Vänerns stora skyddsvärde.
Kommentar: Länsstyrelsen har i både samrådsyttrandet 2013-05-27 och
granskningsyttrandet 2013-11-21 bedömt att Myskedalen är ett sådant område där
strandskydds- och riksintressevärdena överväger det enskilda intresset att exploatera
området. Området uppfyller heller inte kriterierna för ett LIS-område. Området är helt
oexploaterat.
Det slutliga ställningstagandet i den pågående översynen av det utvidgade strandskyddet och
riksintresset för friluftsliv kan komma att ändra förutsättningarna för utpekandet av LISområden. Översiktsplanen kan i så fall revideras i samband med aktualitetsförklaringen som
ska ske en gång under varje mandatperiod
Åmåls kommun har efter ytterligare internt samråd insett att området Myskedalen inte
uppfyller kriterierna för LIS-område och ska tas bort.
8 Tydje-Nygård:
En exploatering med övernattningsstugor och brygga i detta helt orörda område i anslutning
till Tösse naturreservat och i övrigt stora natur- och friluftsvärden kan inte motiveras med
hänsyn till landsbygdsutveckling. Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är att
bevarandevärdena klart överstiger intresset av att ta den värdefulla marken i anspråk.
Kommentar: Länsstyrelsen har i både samrådsyttrandet 2013-05-27 och
granskningsyttrandet 2013-11-21 bedömt att Tydje-Nygård är ett helt orört område nära
Tösse naturreservat med stora natur- och friluftsvärden. Bevarandevärdena väger tyngre än
exploateringsintresset.
Åmåls kommun anser dock att en naturanpassad stugby enligt förslaget riktar sig mot det
rörliga friluftslivet och bedöms inte medföra någon större påverkan på rådande
bevarandeintressen. Underlaget för prövning bör kompletteras med naturvärdesbedömning.
Med all respekt för Länsstyrelsens bedömning väljer Åmåls kommun att behålla TydjeNygård som ett förslag till LIS-område och avvakta framtida utredningar i samband med
detaljplanering.
10 Hytteviken:
Området kring Hytteviken inhyser ovanligt stora värden utifrån ett flertal aspekter som finns
väl beskrivna i framför allt miljökonsekvensbeskrivningen. Området är i princip helt orört
och nås endast via sjövägen. Förutom de höga värdena för djur- och växtliv, både på land och
i vattenmiljöerna, har området höga frilufts- och kulturhistoriska värden. En exploatering i
detta område skulle innebära en kraftig barriäreffekt i ett större sammanhängande opåverkat
område. Även behovet av väganslutningar till området skulle påverka ett större omland på ett
negativt sätt. De kulturhistoriska värdena som finns i området i form av riksintressemiljön
och fornlämningar riskerar uppenbart att skadas påtagligt.
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Länsstyrelsens sammanvägda ställningstagande, mot bakgrund av de stora bevarandevärdena
i området, är att området inte kan anses lämpligt som LIS-område. Den särskilda restriktivitet
som ska gälla för Vänern vid utpekanden av LIS-områden är tillämbar i det här fallet. Det
kan inte anses som långsiktig hushållning med mark- och vattenområden att ianspråkta ett
område med så många motstående intressen i förhållande till intresset av
landsbygdsutveckling. Området har stor betydelse för att tillgodose strandskyddets
långsiktiga syften, d.v.s. stora värden med utgångspunkt från djur- och växtlivet samt
allmänhetens tillgång till strandområden.
Kommentar: Länsstyrelsen har i både samrådsyttrandet 2013-05-27 och
granskningsyttrandet 2013-11-21 bedömt att Hytteviken inte är ett lämpligt LIS-område.
Åmåls kommun är väl medveten om de värden som finns i området, vilket också framgår av
MKB. Samtidigt bedöms anläggningen kunna tillföra ett flertal faciliteter av stort värde för
såväl båtlivet på Vänern som det rörliga friluftslivet längs kusten. Kommunen föreslår att
områdets södra del struktureras om och lämnar de känsligaste och de mest strandnära
områdena oexploaterade. Därmed skulle bryggorna vid Vedviketången, restaurangen,
båtbryggor, slip och bodar utgå. Området avsett för fritidshus och uthyrningsstugor placeras
längre från stranden i ett mer nordvästligt läge. I kommande detaljplanearbete ska
utformningen och innehållet samrådas med Länsstyrelsen.
Med respekt för Länsstyrelsens bedömning väljer Åmåls kommun dock att behålla Hytteviken
som ett förslag till LIS-område under förutsättning att områdets exploatering sker i samråd
med Länsstyrelsen i kommande detaljplanering.
25 Bjäkebol 1:15
Inom utredningsområdet finns en omfattande fornlämningsbild som riskerar att påverkas i
alltför stor omfattning av utbyggnadsplanerna till exempel avseende upplevelsevärdena. I
samband med detaljplaneringen behöver man studera mer i detalj vilken exploateringsgrad
som är möjlig och hur en anpassning till fornlämningarna skulle kunna ske.
Kommentar: Beaktas. Texten kompletteras.
26 Tösse-Gustavsberg
Länsstyrelsen bedömer att området Tösse-Gustavsberg inte utgör ett lämpligt LIS-område
mot bakgrund av att det finns ett flertal bevarandeintressen i området som bedöms väga
tyngre än den nytta man uppnår utifrån utvecklingssynpunkt. Området berörs av riksintressen
för både friluftsliv och kulturmiljövård samt närhet till värdefulla naturvårdsintressen i Tösse
skärgård med bland annat naturreservat.
Kommentar: Åmåls kommun avser att ha kvar Tösse-Gustavsberg i LIS-planen som ett
lämpligt LIS-område. Området är välbeläget nära Tösse samhälle, badplats mm. Kommande
detaljplanearbete skall belysa hur utbyggnaden kan utformas med beaktande av rådande
bevarandeintressen. Texten kompletteras.
B. LIS-områden i anslutning till småorterna
15 Ärr, Hensbyn, Fröskog:
Områdets lämplighet behöver utredas närmare mot bakgrund av närheten till
riksintresseområdet för värdefulla ämnen och material. En utveckling av bostadsbebyggelse i
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förhållande till riksintresseanspråket behöver prövas i varje enskilt fall. Områdets lämplighet
utifrån kulturmiljösynpunkt behöver också klarläggas genom arkeologisk utredning.
Kommentar: Länsstyrelsen har i samrådsyttrandet 2013-05-27 bedömt att området är
olämpligt som LIS-område ur kulturmiljösynpunkt och närheten till riksintresseområde för
värderfulla ämnen och material. I granskningsyttrandet 2013-11-21 bedömer däremot
Länsstyrelsen att områdets lämplighet behöver närmare studeras mot bakgrund av närheten
till riksintresseområdet samt att området utifrån kulturmiljösynpunkt behöver klarläggas
genom en arkeologisk utredning.
Åmåls kommun anser att granskningsyttrandet ger anledning att ha kvar Ärr Hensbyn som
ett LIS-område. Området är avsett för enstaka hus i anslutning till befintliga och beläget över
200 m från riksintressets gräns. Det finns bostadshus och gårdar betydligt närmare.
Sannolikt ekonomiskt ogenomförbart om arkeologisk utredning skall behövas för ytterligare
ett fåtal hus.
13 Ärr, Lilla Strand:
De tre föreslagna delområdena på Ärrs nordöstra strand lokaliseras i helt oexploaterade
områden med höga naturvärden kopplade till lövskogarna. En exploatering i sådana sjönära
lägen innebär ett hot mot arter och livsmiljöer som omfattas av åtgärdsprogram för ”öppna
kalkrika hällmarker i Dalsland”. Länsstyrelsen anser att en utveckling av Fröskog genom en
utspridning av bebyggelsen på det sätt som föreslås inte gynnar landsbygdutveckling i den
utsträckningen att det motiverar en exploatering i dessa värdefulla miljöer. I Fröskog finns
redan planlagd mark för bostäder i sådan utsträckning att det är mycket tveksamt om behovet
av ytterligare planläggning kan motiveras i områden med stora bevarandeintressen.
Kommentar: Länsstyrelsen har i både samrådsyttrandet 2013-05-27 och
granskningsyttrandet 2013-11-21 bedömt att området inte gynnar landsbygdsutveckling i den
utsträckningen att det motiverar en exploatering.
Åmåls kommun påpekar att planlagd mark för bostäder i Fröskog under många år inte har
efterfrågats. Föreslagna LIS-områden tar en mindre del av stora lövskogspartier i anspråk.
Det mellersta området ligger i direkt anslutning till gårdsbebyggelsen på igenväxande
betesmark. Öppna hällmarker finns inte i något av delområdena. Det södra området bör utgå
eftersom det inte ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och planeras för enstaka
bostadshus. I en kommande detaljplaneläggning ska de rådande bevarandeintressena
säkerställas.
Med respekt för Länsstyrelsens bedömning väljer Åmåls kommun dock att behålla Ärr-Lilla
Strand som ett LIS-område men raderar det södra delområdet.
C. Övriga LIS-områden
17 Käppesjö, Grättve:
Det föreslagna ängsområdet har mycket höga naturvärden knutna till floran. En exploatering i
sådana sjönära lägen innebär ett hot mot arter och livsmiljöer som omfattas av
åtgärdsprogram för ”öppna kalkrika hällmarker i Dalsland”. Även vattenområdet har höga
biologiska värden. Sammantaget finns en stor biologisk mångfald inom och i anslutning till
det aktuella området. Länsstyrelsen anser att det krävs en djupare naturvärdesbedömning för
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området i samband med planläggningen för att kunna ta ställning till om nyttan med en
exploatering överstiger den skada som kan uppstå.
Kommentar: Länsstyrelsen är i samrådsyttrandet 2013-05-27 tveksam till lokaliseringen och
efterlyser en alternativ placering i ett mindre känsligt område. I granskningsyttrandet 201311-21 däremot så bedöms att en djupare naturvärdesbedömning krävs i samband med att
detaljplan upprättas.
Åmåls kommun menar att Länsstyrelsens granskningsyttrande ger en öppning för att kunna
ha kvar området i LIS-planen. Slutsatserna kompletteras med krav på
naturvärdesbedömning.
27 Ånimmen, Gyltungebyn
Länsstyrelsen anser att det södra av de två föreslagna områdena är olämpligt att ta i anspråk
mot bakgrund av områdets naturvärden och sin orörda karaktär. Det fåtal uthyrningsstugor
som är aktuella kan med fördel istället samlokaliseras i det norra området i syfte att samla
anläggningen och faciliteterna till ett ställe för att minimera intrånget och hushålla med markoch vatten- resurserna. Det norra området behöver utredas med avseende på eventuella
markföroreningar för att klarlägga markens lämplighet för avsett ändamål.
Kommentar: Åmåls kommun tillgodoser Länsstyrelsens åsikt om att södra delen av LISområdet ska tas bort. Slutsatserna kompletteras med krav på undersökning av förorenad
mark.
Synpunkter på övriga förslag till framtida markanvändning
Framtida utbyggnadsriktning av bostäder i anslutning till Åmåls tätort
I översiktsplanen redovisas en utveckling av tätorten dels söderut (söder om Höganäs) och
dels österut (öster om Åmålsviken). Båda områdena ligger inom tätortsnära strandskyddat
område. Länsstyrelsens uppfattning är att det södra alternativet bör utgå helt i denna
översiktliga planeringsomgång. Kommunen bör i stället tydligare prioritera redan planerade
områden samt det östliga utbyggnadsområdet. Länsstyrelsen anser att det södra området i
nuläget inte kan motiveras utifrån ett behov av tätortsutveckling, vilket är en förutsättning för
att kunna motivera undantag från strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen bedömer att
konflikten med strandskyddets syften är mindre i det östliga alternativet och anser därför
sammantaget att området är godtagbart för tätortsutveckling. Mot bakgrund av närheten till
järnvägen, som utgör riksintresse för kommunikationer, är det viktigt att ett väl tilltaget
skyddsavstånd planeras. I illustrationen (sid. 59) går det planerade bostadsområdet precis i
anslutning till järnvägen, vilket inte är acceptabelt.
Kommentar: Åmåls kommun är angelägen om att ha attraktiva områden för framtida
utveckling på lång sikt. I de planlagda områdena väster om E 45 är efterfrågan mycket svag.
Området söder om Höganäs är däremot både attraktivt och lättillgängligt, inte minst för
kollektivtrafik.
Åmåls kommun avser att revidera den föreslagna utbyggnadsriktningen mot området söder
om Höganäs som presenteras i översiktsplanen, sid 48-49,59 i enlighet med Länsstyrelsen
yttranden. De nyligen detaljplanerade områdena Kilarna, Nötön, Bjäkebol , Tössebäcken och
Måkeberg plus de föreslagna LIS-områden öster om Åmålsviken ger en god reserv för
attraktiva bostäder i strandnära läge. Ny översyn av utbyggnadsriktningen görs vid nästa
aktualitetsförklaring av översiktsplanen som ska ske under varje mandatperiod.
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Åmåls kommun anser dock att det föreslagna LIS-området Finesand ska kvarstå som en
framtida reserv i LIS-planen. Området ligger bra till ur kommunikationssynpunkt och nära
befintlig bebyggelse. En utbyggnad bedöms kunna ske utan att allvarliga konflikter med
strandskyddets intressen uppstår. Inför den detaljplanering som krävs kommer området att
studeras mer ingående och utformas på lämpligt sätt. Det slutliga beslutet i den pågående
översynen av det utvidgade strandskyddet och riksintresset för friluftsliv kan också ändra
förutsättningarna för det aktuella LIS-området.
Med all respekt för Länsstyrelsens bedömning väljer Åmåls kommun att behålla Finesand
som ett förslag till LIS-område och avvakta framtida utredningar men däremot ta bort den
tänkta utbyggnadsriktningen för Åmåls tätort.

Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av planen i sin helhet i anslutning till Vänern
kan riskera att medföra att gällande miljökvalitetsnormer inte följs. I denna bedömning har
även beaktats den pågående planläggningen för småbåtshamnen i Åmåls tätort som omfattar
cirka 400 båtplatser.
Kommentar: Oklart om enbart Åmåls utbyggnad och/eller även LIS-planen avses.
Osannolikt att samtliga områden längs Vänern byggs ut till 100 % och därför svårt att ange
en total påverkan. Frågan beaktas i samband med fortsatt planering.

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som även
berör andra kommuner kan samordnas på lämpligt sätt.
Samverkan över kommungräns i olika angelägenheter gynnar som regel en kommuns
utveckling. Länsstyrelsen föreslår att kommunen fortsatt samverkar med närliggande
kommuner vad gäller kommunikationer, bostadsförsörjning och offentlig service år
medborgarna.

Hälsa och säkerhet
I översiktsplanen beskrivs gjorda skredriskkarteringar och översvämningshotade områden.
Dessa områden skulle även kunna illustreras i kartmaterialet för att underlätta kommunens
fortsatta arbete med ras- och skredförebyggande åtgärder.
I del 4 sidan 94 finns en ofullständig mening – E45 utgör primärled för farligt gods. Vid
etablering inom 150 meter från vägen ska …. (förslag till text: en riskbedömning utföras).
Planen bör även referera till Länsstyrelsens riskpolicy för farligt gods.
Svenska Kraftnät har kompletterat och förtydligat sitt tidigare yttrande med avseende på
riskerna i anslutning till stamnätsledningar och de rekommendationer som man har i olika
avseenden. Länsstyrelsen förutsätter att dessa rekommendationer beaktas i den översiktliga
planeringen samt tydliggörs som rekommendationer och riktlinjer för kommande detaljplaner
och bygglov.
Någon översiktlig beskrivning av översvämningsrisk för respektive utbyggnadsområde i
vattennära lägen har inte gjorts inom ramen för denna översiktsplan. Detta innebär att ett
flertal föreslagna utbyggnadsområden kan visa sig olämpliga då översvämningsrisken inte
har beskrivits i detta tidiga skede. Bebyggelse enligt planen kan således komma att bedömas
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bli olämplig med hänsyn till boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot
olyckshändelser i senare planeringsskeden.
Kommentar: Karterade områden med skred- eller översvämningsrisk mycket små och inte
möjliga att redovisa läsbart i A4. Text s 94 kompletteras. Gränsvärden vid högvatten
redovisas på sid 44 och skall beaktas vid fortsatt planering och lovprövning. Texten
kompletteras. Områdenas grova avgränsning gör att frågan inte kan detaljstuderas i denna
ÖP eller LIS-planen.

Allmänna intressen - Kulturmiljövård
Länsstyrelsen anser att kommunen bör tydligare redovisa att Kulturminneslagen är en
bevarandelagstiftning och att fornlämningar med tillhörande fornlämningsområde (det
område kring själva fornlämningen som gör att den kan upplevas och förstås i sin miljö) är
skyddade enligt lagen om kulturminnen. Krav på arkeologisk utredning kan komma att ställas
om bebyg-gelse eller anläggningar kommer att beröra fornlämningar eller fornlämningstäta
miljöer. Länsstyrelsen vill också betona att kulturminneslagens krav på att bevara och skydda
kulturmiljöer delas av alla. Det innebär att kommunen i detaljplaneplaneringen kan komma
att behöva frångå intentioner i översiktsplanen för att tillgodose exempelvis
fornlämningsmiljöer.
Kommentar: Texten kompletteras.
Allmänt
Länsstyrelsen konstaterar att de synpunkter och krav som framfördes i samrådsyttrandet
daterat den 27 maj 2013 har, i sina väsentliga delar, inte beaktats eller tillgodosetts.
Andra statliga sektorsmyndigheter, som i samrådsskedet framfört synpunkter, har efter
bearbetning av planförslaget beretts tillfälle till förnyade ställningstaganden. Nu inkomna
yttranden från sådana myndigheter översänds till kommunen tillsammans med detta
granskningsyttrande för kännedom.
Kommentar: Se ovan.

Beredning, deltagande
Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Statens geotekniska institut,
Trafikverket, Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Sveriges geologiska
undersökning. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.
Detta granskningsyttrande har beslutats av länsöverdirektör Agneta Kores efter föredragning
av planarkitekt Matti Lagerblad. I den slutliga handläggningen har även
samhällsbyggnadsdirektör Christer Abrahamsson, naturvårdshandläggare Maria Ericsson,
vattenvårdshandläggare Lena Sedin, miljöskyddshandläggare Sten Wolme, handläggare
skydd- och säkerhet Ulf Gustavsson, antikvarie Susanne Axelsson, landsbygdshandläggare
Stefan Gustafsson deltagit. Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om
planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap PBL i ett senare
planeringsskede.
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2. Statens geotekniska institut
I samrådsredogörelsen anges att en av SGI efterlyst handlingsplan för hantering av tidigare
(Räddningsverket, 2004) identifierade områden med risk för ras och skred, inte kommer att
upprättas. Frågorna ska istället beaktas i samband med detaljplaner, lovprövning mm. SGI
vill trycka på att en redovisning av dessa områden på karta i OP underlättar kommunens
fortsatta arbete med ras- och skredförebyggande åtgärder. En karta där både
översvämningsriskområden och områden med förutsättningar för ras, skred och erosion är
värdefull vid översiktlig planering av markanvändning inom kommunen.
Det ges i ÖP en rekommendation att “Områden med risk för översvämning eller ras och
skred inte får bebyggas”. SGI vill peka på att det är viktigt att så tidigt som möjligt i
detaljplaneprocessen identifiera sådana områden genom tillräckligt detaljerade utredningar.
I övrigt kvarstår våra generella synpunkter från samrådet.
Kommentar: Karterade områden mycket små och svåra att redovisa tydligt. Hänvisning till
Räddningsverkets utredning.

3. Sveriges geologiska undersökning
SGU har tidigare yttrat sig i ärendet under samrådsfasen, den 20 maj 2013, dnr 33-621/2013.
Inga ytterligare synpunkter framförs.

4. Vattenfall
Vattenfall Eldistribution AB har inget ytterligare att erinra i utställningsskedet.

5. Trafikverket
Trafikverket har inte identifierat några påtaliga intressekonflikter mellan lokala markanspråk
och riksintressen för kommunikation. Trafikverkets synpunkter har bemötts med
motiveringen att de frågor som Trafikverket tar upp delvis är behandlade i översiktsplanen
och att frågorna framförallt bör hanteras på regional nivå.
Kommunen lyfter fram den så kallade Vålbergsrakan som en angelägen investeringsåtgärd
för att korta restiden med tåg på sträckan Karlstad – Åmål. Trafikverket har för avsikt att
göra en transportslagsövergripande åtgärdsvalsstudie för stråket Göteborg – Karlstad, bland
annat mot bakgrund av att det råder kapacitetsbrist för delar av stråket, däribland sträckan
Karlstad – Kil. Detta arbete bedöms inledas tidigast 2015. Kommunen kommer att beredas
tillfälle att delta i detta arbete.
Kommentar: Studien välkomnas av kommunen.
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6. Svenska kraftnät
Svenska kraftnät önskar att Åmåls kommun synliggör våra kraftledningar i er översiktsplan.
Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för rikets
elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärder/verksamhet som på något sätt inskränker
Svenska Kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastigheter som belastas av ledningsrätten.
Svenska Kraftnät önskar ta del av framtida förhandsbesked/detaljplaner/bygglov som rör de
områden som ligger i anslutning till de befintliga kraftledningarnas sträckning.
Svenska Kraftnät önskar att Åmåls kommun tar motsvarade hänsyn vid planering av ny
bebyggelse invid befintliga stamnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid byggnation av
nya ledningar. För att säkert innehålla Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy ska ny
bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 130 meter från en 400 kV-ledning.
Detta avstånd är baserat på maximerat årsmedelströmvärde och är att anse som en
rekommendation till beslutande myndighet. För avstånd utifrån en lednings faktiska
årsmedelströmvärde krävs en magnetfältsberäkning. Svenska Kraftnät utför beräkningar för
sina egna ledningar utifrån magnetfältspolicyn, det vill säga 0,4 mikrotesla.
För att förtydliga denna rekommendation har Svenska kraftnät beslutat att tillämpa 0,4 µT
som högsta magnetfältsnivå vid nyprojektering av kraftledningar för 220 kV och 400 kV vid
byggnader där människor vistas varaktigt. Vid förnyelse av koncessioner för befintliga
kraftledningar kommer Svenska Kraftnät att överväga åtgärder som minskar exponeringen
för magnetfält. Åtgärder ska genomföras där människor varaktigt exponeras för magnetfält
som avviker väsentligt från det normala. En förutsättning är att kostnaderna kom
konsekvenserna i övrigt är rimliga.
Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika verksamheter
i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändring ELSÄK-FS 2010:1.
Invid en kraftledning sker en elektrostatisk uppladdning av föremål och personer som
uppehåller sig i luftledningens närhet. Därför rekommenderas Svenska Kraftnät att alla
metalliska byggnadsdelar som är exponerade för kraftledningens elektromagnetiska fält ska
skyddsjordas inom ett område av 20 meter från kraftledningens närmaste spänningssatta del.
Så länge våra rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i samarbete
med Svenska Kraftnät, har vi inga invändningar mot aktuell översiktsplan.
Kommentar: Kartor och text kompletteras.

7. Västra Götalandsregionen, kollektivtrafiksekretariatet
Synpunkter utifrån ett kollektivtrafikperspektiv och vad som är bäst utifrån kollektivtrafikens
utveckling. Alla kommuner har inte samma förutsättningar att öka sin kollektivtrafikandel
och andra utvecklingsfaktorer väger tyngre. Det är ändå viktigt att vara medveten om hur den
fysiska planeringen kan bidra till respektive motverka förutsättningarna för en god
kollektivtrafik.
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Det är vid byggande av områden för bostäder och verksamheter, som förutsättningarna för
transportsystemet läggs fast. Alla våra transporter idag använder mycket energi samt ger
stora utsläpp av koldioxid och andra emissioner är delvis en konsekvens av vår utspridda
bebyggelsestruktur. Om vi ska göra transportsystemet mer hållbart krävs att vi koncentrerar
ny bebyggelse till befintliga orter och bygger längs stråk. Det gör det möjligt att välja bort bil
och istället använda cykel, gång- och kollektivtrafik på fler resor.
För att stärka upp underlaget för tågtrafiken är det positivt att förtäta och bygga nya bostäder
i Åmåls stad. Studier visar att boende på ett maxavstånd på två km i högre utsträckning är
benägna att använda tåg för resor. Inom detta avstånd går det ofta bra att gå eller cykla till
stationen. På ett längre avstånd avtar attraktionskraften i relation med avståndet. Genom att
lokalisera först arbetsplatser och sen bostäder i direkt närhet till stationen blir tåget ett mer
konkurrenskraftigt alternativ för arbets- och studiependling. Att samhällsplanera med
kollektivtrafiken som en grundläggande faktor är också en princip som omnämns i förslag till
målbild för tågtrafiken i Västra Götaland.
För de mindre tätorterna är det bra om redan planlagda tomter används och därmed sker
också en förtätning i dessa orter. Till de flesta av de mindre orterna finns det något slags
kollektivtrafik som ofta är i behov av ett större resandeunderlag.
LIS-planen föreslår ny bebyggelse i ett tjugotal områden. Det är oklart i vilken omfattning
det blir fritids- eller permanentboende i dessa områden, men det kommer troligtvis inte röra
sig om något större antal bostäder.
För de LIS-områden som inte ligger i direkt närhet till de prioriterade stråken kan det inte bli
aktuellt med kollektivtrafikförbindelser av daglig karaktär. De stråk som är prioriterade i
Åmåls kommun är järnvägen (som dock endast har station i Åmål), E 45 och väg 164.
Områden som ligger längs dessa stråk kan rimligtvis få tillgång till kollektivtrafiken genom
befintliga hållplatser eller pendelparkeringar. Vid utveckling av dessa områden är det viktigt
att i ett tidigt läge planera för hur anslutning till kollektivtrafiken kan ske på bästa sätt. Gångoch cykelvägar tillsammans med pendelparkeringar behöver planeras och byggas samtidigt
som övrig väginfrastruktur. Det är viktigt att beakta att LIS-områden utan tillgång till
kollektivtrafik utesluter de grupper som inte har tillgång till bil, oftast barn, ungdomar och
äldre.
Kommentar: Kommunen konstaterar att andra faktorer som sjönära eller naturnära läge
ofta väger tyngre än närheten till stationen vid val av bostad. En levande kommun innebär då
förändrade krav på kollektivtrafikens funktion. Tågstopp vid andra stationer än Åmål, exvis
Tösse eller Ånimskog, skulle underlätta en övergång till tågtrafik. Flera av LIS-områdena är
främst avsedda för fritidsanläggningar eller olika slag av fritidsbebyggelse och har därmed
mindre behov av goda kollektivförbindelser.

8. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom utställningen av förslag till översiktplan för
Åmåls kommun.
Kommentar: Kommunstyrelsen slutliga godkännande fattas den 12 februari 2014.
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9. Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva yttrandet som lämnades vid BUN § 113
den 23 oktober 2013 för att istället lämna följande yttrande över förslag till ny översiktsplan
för Åmåls kommun. Barn- och utbildningsnämnden anser att planen bör ta hänsyn till
framtida utvecklingsmöjligheter vad gäller närområdet vid Fengersfors skola, Tösse skola
och Tösse förskola.
Kommentar: Beaktas i samband med detaljplanering.

10. Delägare till Torp 1:1, Ånimskog
Planerna på en turistanläggning i Vänern-Hytteviken innebär ett omfattande ingrepp i en
orörd värdefull natur och kulturmiljö. Området gränsar i söder till Yttre Bodanes
naturvårdsområde och i norr till orörd Vänerkust med fågelrika vassvikar, strandängar, öar
och skär som sträcker sig upp till Tösse skärgård.
Området som diskuteras lämpar sig dåligt för exploatering genom att det utgöres av
bergryggar med mellanliggande fuktiga små vassvikar och i närheten ligger Sirimossen som
är en stor orörd mosse där det växer hjortron och där rovfågel häckar.
På Hyttevikstången som är en knapp kilometer lång topografiskt intressant bergrygg som
skiljer Hytteviken från Hängelöviken planeras längst ut på udden en restaurang alldeles
granne med ett bronsålderröse.
Ett av motiven för hela anläggningen anges vara att det saknas platser för fritidsbåtar att
tömma sitt avlopp.
Vänerkusten utgör från Tösse skärgård till Yttre Bodanes naturreservat en mycket värdefull
natur och kulturmiljö. Att mitt i detta område nyexploatera orörd natur med planen på en hel
turistanläggning bedömer jag som helt orimlig.
Följden blir att en ovärderlig orörd naturtillgång försvinner och vinsterna med projektet är
mycket ovissa och planerna uppfattar jag som orealistiska.
Jag tror att man för Vänerkustens utveckling skall satsa på och utveckla de gästhamnar som
finns. I området finns t.ex. Vingens hamn där det sannolikt med relativt enkla medel går att
öka servicebehovet för fritidsbåtarna.
Kommentar: Se sid 7, Kommentaren under 10. Hytteviken

11. Dalslands miljönämnd
Dalslands miljönämnd (DMN) är i detta sammanhang främst intresserad av de
interkommunala frågorna och planens påverkan på de närliggande kommunerna Bengtsfors
och Mellerud.
Riksintressena för naturvård Högheden-Baljåsen och Sörknatten samt friluftsliv Dalslands
sjö- och kanalsystem och Dalsland-Nordmarken (turism) anges även beröra Bengtsfors
kommun.
Bengtsfors ÖP 2013-11-27 anger:
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Kommunen ser de stora naturvärdena som en viktig resurs för boende och besökande. All
lokal utveckling ska därför ske med stor hänsyn till dessa värden.
Riksintressena mineral står i konflikt med riksintressena för friluftsliv och kulturmiljövård.
Kommunen anser att riksintressena för friluftsliv och kulturmiljövård skall ges företräde.
Brytningen av mineral får endast ske om det kan göras utan att riskera miljö, människors
hälsa, vattenkvalitén i sjöar och grundvatten eller riksintressena friluftsliv eller
kulturmiljövården. Riksintresset minerals formella status kan inte fastställas förrän det
prövas… prövning sker först vid faktisk ansökan om ändrad användning av marken.
Åmåls förslag till ÖP
”Det (riksintressena) får inte innebära ett hinder för utveckling av dessa delar av
kommunen….” ”varje enskilt ärende inom riksintresse kräver generella avvägningar mellan
exploaterings- och bevarandeintressen. Avvägningen ska göras med beaktande av de
kärnvärden som redovisas för varje område.” Dock anger man att: ”området närmast väster
om Ånimmen och Ärrsjön är av betydligt större intresse för friluftsliv och turism.”
Det är inte så stark betoning i Åmåls ÖP på (riks)intressena frilufts- kultur- och naturvärden
som i Bengtsfors ÖP, där företräde ges för dessa intressen. Skillnaden gäller både
avvägningen mellan bebyggelseexploateringen och frilufts/naturvårdsintressena, såväl som (i
synnerhet) i avvägningen mellan riksintresset värdefulla mineraler och frilufts/naturvårdsintressena.
Åmåls ÖP anger att riksintresset värdefulla ämnen och mineraler (kvartsit) kring Bräcketjärn
och Ullerudstjärn fortsätter in i Bengtsfors kommun.
Åmål skriver:
”Nybyggnad eller andra åtgärder som kan påverka framtida möjligheter till mineralutvinning
negativt, medges ej. I områden av riksintresse för friluftsliv eller naturvård skall i varje
enskilt fall en avvägning ske så att en långsiktig hushållning med marken främjas på
lämpligaste sätt. Vattenkvaliteten i sjöar eller grundvatten får inte påverkas negativt.”
Uttrycket ”lämpligaste sätt” är en mycket vag rekommendation. formuleringen bör
förtydligas och ge en vägledning om vad som är ”lämpligaste sätt” att främja hushållning
med marken.
Förslaget anger att kommunen vill minska riksintressena friluftsliv och turism öster om
sjöarna Ånimmen och Ärr, men behålla den nuvarande utsträckningen väster om sjöarna. Det
senare överensstämmer med ÖP för Bengtsfors.
Även Melleruds kommun berörs av hur brytningen av kvartsit utvecklas i området. För
Melleruds del är det Livarebo-Ullerud området.
Vindkraft som interkommunal fråga
I förslaget föreslås tre områden för vindkrafts grupper (3-6 verk). De redovisas även på karta
som ”planerat område” för vindkraft. Det är lite oklart om det är kommunen som planerar
eller att det finns intresse från entreprenörer att anlägga vindkraft där. Ett av de utpekade
områdena, Kingebol, har erhållit tillstånd för 6 verk i oktober 2013.
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I vindbruksplanen anges att kommunen kommer att inta en mycket restriktiv hållning till
sådana grupper vart än de placeras i kommunen. Förslaget till ÖP kan tolkas som en viss
attitydförändring från ställningstaganden i vindbruksplanen till att nu acceptera grupper om
3-6 vindkraftverk på utpekade platser.
Detta har betydelse vid landskapsanalyser för andra delar av Dalsland och är därför en
interkommunal fråga.
Kommentar: Synpunkterna beaktas men föranleder ingen revidering av förslaget till ÖP.

12. Ägare till Bjäkebol 1:17
Med stöd av nedan framförda synpunkter motsätter sig undertecknad förslaget att områdena
23 och 25 Bjäkebol 1:16 och 1:15 får ingå i LIS-planen för Åmåls kommun. Dessutom anser
jag att nuvarande strandskydd 300 meter skall bibehållas och att Åmåls kommun därigenom
tager nödvändigt samhällsansvar för skyddande av Vänerns stränder för framtiden.
Motivering:
LIS-område 25, Bjäkebol 1:15
- LIS-område 25, Bjäkebol 1:15, är det enda kvarvarande sjönära området på 1:15 som
inte är bebyggt.
- I kommunens beskrivning av 1:15, sägs att det i söder finns detaljplanelagt område.
Av lantmäterikarta aktualitet (13-11-24) finns ca 50 sommarstugor, varav ca hälften
står på ofri grund. Några få tomter är friköpta. Beviljat bygglov finns för ytterligare
några stugor.
- X:s begäran om att få bygga 50-60 meter från stranden innebär, om dispens ges, att
intentionerna med nu gällande strandskydd om 300 m ej respekteras.
- Föreliggande förslag innebär att den del av 1:15, i vilket LIS-område 25 ingår,
förtätas så kraftigt att det för all framtid görs otillgängligt för det fria friluftslivet.
Bristen på helhetsperspektiv avseende det område, där LIS-området är beläget är
förvånande! Förslaget medför inte en marginell utan en maximal negativ påverkan!
- Kommunens förslag saknas nödvändig balans mellan sitt ansvar att för framtiden
skydda Vänerns stränder från exploatering och viljan att exploatera i strandlinjen.
LIS-område 23, Bjäkebol 1:16
- I LIS-planen anges att ca 20 stugor för uthyrning kan byggas. Synpunkter på detta
förslag överensstämmer med ovan avseende LIS-område 25.
Kommentar: Syftet med ändringen av MB och efterföljande LIS-planer är just att möjliggöra
utveckling av landsbygden genom att tillåta bebyggelse inom strandskyddsområde. Planerna
för område 25 syftar till att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet för det rörliga
friluftslivet genom anläggningar och faciliteter av olika slag. Området är idag relativt
otillgängligt pga befintlig bebyggelse längs stränderna.
Område 23 avser ett kuperat skogsområde vid en strand som pga terräng, växtlighet och
vattendjup är relativt otillgänglig. En exploatering bedöms därför inte påverka
tillgängligheten till stranden negativt; snarare kan genom exempelvis röjning stranden göras
mer attraktiv för alla.
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Sammanfattande synpunkter generellt samt tillämpliga på förslag till LIS-områdena 23 och
25.En fortsatt exploatering av Vänerkusten kommer långsiktigt att minska dess
attraktionskraft för besöksnäringen i Åmål. En varsam hantering av Vänerkusten kommer
däremot att skydda den unika och attraktiva miljö för turist- och besöknäringen i framtiden.
Utvecklingen av föreslagna LIS-områden kommer att konkurrera med de resurser som finns
vid Örnäsbadet och en minskning av besöksnäringen i innerstaden kan förutses, då båda
områdena (liksom ett antal av övriga LIS-områdesförslag i denna plan) riktar sig till samma
målgrupper.
Strandskyddet om 300 meter för Vänern syftar till att skydda Vänern mot exploatering i
strandnära områden. Kommunen har i sina svar på bl a länsstyrelsens motivering om mindre
lämplighet för byggnation i samtliga fall motiverat sitt förslag med syfte att skapa
arbetstillfällen. I kommunens motivering till LIS-områdena väger de förmodade sociala och
ekonomiska vinsterna konsekvent tyngre än riksintressen för turism och rörligt friluftsliv
enligt MB 4:2 (Vänern med öar och strandområden) där 300 meters strandskydd gäller.
Samtliga områden vid Vänern berörs av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 (Vänerns
strand- och skärgårdsområden), riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2
(Vänern med öar och strandområden och riksintresse för yrkesfiske enligt MB 3:5). Delar av
Vänerkusten berörs av riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3:6 (Ekholmen,
Drängsholmen resp Nötön, Ustön m fl) och av riksintressen för naturvård enligt MB
3:6(Tösse och Tösse skärgård resp Yttre Bodane-Kräklingarna)”.
Kommunens motivering i sitt förslag är ytliga och går inte på djupet vad avser långsiktiga
vare sig positiva eller negativa konsekvenser utan är generella.
Kommentar: Vänerstranden är i Åmåls kommun till stor del berörd av riksintressen av olika
slag. Enligt LIS-planen bedöms samtliga LIS-områden längs Vänern vid full exploatering
påverka ytterligare ca 4,1 km strand, utöver de 27 som idag är påverkade av bebyggelse.
LIS-områdena motsvarar således 3,2 % av kommunens stränder längs Vänern.
Påverkan på riksintressena har bedömts och avvägts i samtliga områden. En hänsynsfull
utbyggnad av t ex boende och anläggningar för det rörliga friluftslivet bedöms ”öka
områdets attraktivitet för turism och rörligt friluftsliv” och ”långsiktigt bidra till
sysselsättning och ökat underlag för lokal service”. (LIS-planen sid 12).

13. Bengtsfors kommun
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att Bengtsfors kommun inte har några
erinringar till Åmåls kommuns förslag till översiktsplan.

14. Mellerud kommun
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun ser det som viktigt att behandla mellankommunala
samarbeten då både Åmåls och Melleruds kommun befinner sig i samma regionala
sammanhang med gemensamma förutsättningar och frågeställningar.
Kommentar: Framställningen kompletteras avseende mellankommunalt samarbete.
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Sammanfattning:
Kommunledningen har efter samråd enats om att:
Utbyggnadsriktningen för Åmåls tätort söder om Höganäs tas bort ur Översiktsplanen.
LIS-område 4:

Finesand ligger kvar i LIS-planen

LIS-område 5:

Myskedalen tas bort ur LIS-planen

LIS-område 10:

Hytteviken revideras och ligger kvar i LIS-planen

LIS-område 13:

Ärr Lilla Strand revideras och ligger kvar i LIS-planen

LIS-område 27:

Ånimmen Gyltungebyn revideras och ligger kvar i LIS-planen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tidplan för den återstående planprocessen för Översiktsplanen och LIS-planen:
2014-01-29

Kommunstyrelsens Tillväxtutskott godkänner föreliggande
"Utställnings- och granskningsutlåtande, samt
antagandehandling.

2014-02-12

Kommunstyrelsen beslutar godkänna "Utställnings- och
granskningsutlåtande" och antagandehandling samt föreslår
kommunfullmäktige att anta Översiktsplanen och LISplanen.

2014-02-26

Kommunfullmäktige antar Översiktsplanen och LIS-planen.

2014-mars

Kommunfullmäktiges beslut att anta Översiktsplanen och
LIS-planen vinner laga kraft.

Tillväxtenheten

…………………………
Olle Andersson, enhetschef

…………………………
Hanna Berndtsson, planingenjör

………………………….
Laila Nilsson, planingenjör
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BAKGrUND

FÖrUTSäTTNINGAr

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

Riksintressen

Planprocessen

Arbetet med LIS-planen har bedrivits parallellt med utarbetandet av ny kommunomfattande översiktsplan, ÖP
2013, till vilken LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg.
Utlåtande efter utställning och länsstyrelsens yttrande
efter utställning är gemensamma för båda planerna och
ingår i ÖP 2013. Den MKB som tagits fram, är gemensam för både översiktsplanen och LIS-planen och återfinns i översiktsplanen.
LIS-planen har i vissa delar reviderats efter utställning. Beträffande LIS-planen har Länsstyrelsen inte
godtagit de av kommunen föreslagna LIS-områdena 1.Metebergsskäret (delvis), 4.Finesand, 8.Tydje-Nygård, 10.Hytteviken, 13.Ärr-Lilla Strand och
26.Tösse-Gustavsberg, vilka kvarstår. Länsstyrelsen har
heller inte godtagit LIS-område 5.Myskedalen, som har
utgått. I övrigt har Länsstyrelsens synpunkter på LISplanen i huvudsak beaktats. Numreringen av LIS-områdena ändras inte.

Det generella strandskyddet

Enligt MB 7:13-18 gäller generellt strandskydd vid insjöar och vattendrag. Syftet är att säkra förutsättningarna
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor
för djur och växter på land och i vatten.
Det generella strandskyddet är 100 m från strandlinjen
vid normalvattenstånd och avser såväl land- som vattenområdet. Området kan utökas efter beslut av länsstyrelsen. I Åmåls kommun gäller strandskydd mellan 100 och
300 m; det sistnämnda längs Vänern. Översyn av strandskyddet i länet pågår genom länsstyrelsen och skall vara
klart 2014.
Inom strandskyddsområdet får till exempel inte nya
byggnader uppföras, byggnader ändras till annat ändamål, grävnings- och andra förberedelsearbeten för bebyggelse utföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar allmänhetens tillträde eller
försämrar livsvillkoren för djur eller växter (MB 7:16).
Om särskilda skäl enligt MB 7:18c föreligger kan kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett
av de särskilda skälen kan vara att området är utpekat i
en översiktlig plan för landsbygdsutveckling i strandnära
områden; se nedan.
6 | LIS-plan, tematiskt tillägg till översiktsplan (ÖP) • Åmåls kommun

Samtliga områden vid Vänern berörs av riksintresse
för friluftslivet enligt MB 3:6 (Vänerns strand- och
skärgårdsområden), riksintresse för turism och rörligt
friluftsliv enligt MB 4:2 (Vänern med öar och strandområden) och riksintresse för yrkesfisket enligt MB
3:5. Delar av Vänerkusten berörs av riksintressen för
kulturmiljövården enligt MB 3:6 (Ekholmen, Drängsholmen resp Nötön, Ustön m fl) och av riksintressen
för naturvård enligt MB 3:6 (Tösse med Tösse skärgård resp Yttre Bodane-Kräklingarna).
Ärr, Ånimmen och Furusjön berörs också av riksintresse för friluftslivet enligt MB 3:6 (Dalslands sjö- och
kanalsystem) och riksintresse enligt MB 4:2 (DANOområdet). Till riksintresse för naturvård enligt MB 3:6
hör vidare Ärrs sydvästra strand (Sörknattenområdet)
samt del av stranden vid Knarrbysjön och hela Edslan
(Högheden-Baljåsen).
Riksintressena och hur kommunen avser att tillgodose
dem redovisas närmare i huvudhandlingen under denna rubrik. Kommunen har i huvudhandlingen framfört en avvikande uppfattning om avgränsningen av
områdena av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6
och turism och friluftsliv enligt MB 4:2.

Gällande planer, förordnanden och regionala
intressen

På sammanställningskarta över hela kommunen i
huvudhandlingen och i inledningen till denna del
redovisas gällande strandskydd, riksintressen samt
naturreservat och Natura 2000-områden. Samma förutsättningar redovisas även på områdeskartorna.
På områdeskartorna redovisas dessutom regionala
och lokala intressen i form av biotopskyddsområden,
sumpskogar, våtmarker, fiskevårdsområden, kulturmiljöprogrammet mm liksom de fornlämningar som
är skyddade enligt kulturminneslagen (KML) samt
övriga kulturlämningar, till exempel från Skogsvårdsstyrelsens inventering ”Skog och historia”. Dessa ”övriga kulturlämningar” skyddas inte av KML men bör
visas hänsyn.
Länsstyrelsen ser för närvarande över strandskyddsbestämmelserna i hela länet.
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RIKSINTRESSEN ENLIGT
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Natura 2000 enl. MB kap 4 §8
Riksintresse naturvård
enl. MB kap 3 §6
Riksintresse för friluftslivet
enl. MB kap 3 §6
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Ånimmen
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Riksintresse kulturmiljövård
enl. MB kap 3 §6
Riksintresse turism och rörligt
friluftsliv enl. MB kap 4 §2

Sjötorp

Riksintresse för totalförsvaret
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Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande
styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten på
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Samtliga miljökvalitetsnormer som berörs av översiktsplaneringen
i Åmåls kommun redovisas i översiktsplanens huvudhandling. Här redovisas särskilt miljökvalitetsnormer
för vattenkvalitet.
Miljökvalitetsnormer avseende vattenkvalitet är fastställda för nästan alla sjöar och vattendrag som berörs
av föreslagna LIS-områden. Kasenbergsån/Låbysjön
bedöms idag ha måttlig ekologisk status till följd av
fragmentering. Vattenförekomsten omfattas därför av
tidsfrist till 2021 för att uppnå god ekologisk status.
Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar är ”uppnår
ej god kemisk ytvattenstatus” i samtliga vattenförekomster. Detta gäller över hela landet och beror på
en hög halt av kvicksilver och kvicksilverföreningar
i marken, bland annat orsakade av atmosfäriskt nedfall. Problemen förvärras av försurning. Målsättningen
är att halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar
i vattenförekomsten inte bör öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till
grund för vattenmyndighetens statusklassificering av
kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009.
I tabellen på sid 9 redovisas status och fastställda miljökvalitetsnormer för sjöarna i planen. Samtliga berörda sjöar har god ekologisk och kemisk status exklusive
kvicksilver och kvicksilverföreningar. Skyddsnivån
kommenteras under respektive LIS-område.
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Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten anger
krav på kvaliteten på fisk- och musselvatten och avser
strömmande eller stillastående sötvatten som behöver
skyddas eller förbättras i kvalitet och där fiskar lever
eller skulle kunna leva. I Åmål omfattas Vänern av
miljökvalitetsnormerna för fiskvatten. Miljökvalitetsnormerna består av riktvärden och gränsvärden för olika fysikaliska och kemiska parametrar. Gränsvärden
får inte överskridas eller underskridas annat än i viss
angiven utsträckning, riktvärden ska eftersträvas. En
preliminär statusklassificering av fiskvattenområden
genomfördes av SLU, på uppdrag av Naturvårdsverket,
under hösten 2009. Enligt denna klaras miljökvalitetsnormerna för Vänern för närvarande (www.slu.se).

Värdefulla vatten

Som en del i arbetet med miljömålet Levande sjöar
och vattendrag har Naturvårdsverket, Fiskeriverket
och Riksantikvarieämbetet fastställt en sektorsövergripande strategi för genomförande av åtgärder. Länsstyrelserna har i detta sammanhang sammanställt tillgänglig kunskap om nationellt värdefulla och särskilt
värdefulla miljöer för naturvård, kulturvård och fiskevård i en databas. Sammanställningen ska användas för
att kvantifiera och prioritera åtgärder. I tabellen nedan
redovisas hur berörda sjöar har klassats. Närmare beskrivning av vilka värden som avses återfinns under
respektive delområde.

KLASSNING

Vatten

Fiskevård

Kulturmiljövård

Naturvård

Särskilt värdefullt

-

Särskilt värdefullt

Vänern – del av (Nötön, Ustön)

-

Särskilt värdefullt

-

9

Vänern – del av (Yttre Bodane)

-

Särskilt värdefullt

-

10

Värdefullt

-

Värdefullt

18, 19

-

-

Särskilt värdefullt

17, 22

Nedre Kalven

Värdefullt

-

-

20, 21

Furusjön

Värdefullt

-

-

11

Ånimmen

Värdefullt

-

-

27

Vänern - hela

Edslan
Käppesjö

LIS-områden
1, 2, 3A, 3B, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 23, 24, 25, 26

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

Vattenförekomst

Ekologisk
status 2009

MKN
Ekologisk
status

Risk

Kemisk
status 2009

MKN Kemisk status

Risk

LISområden

Skyddsnivå
H=Hög
N=Normal

1, 2, 3A,
3B, 4

H*

Vänern Dalbosjön Åmål

God

God 2015

-

God

God 2015

Prioriterade
ämnen och
miljögifter i
omgivningen

Vänern Dalbosjön

God

God 2015

-

God

God 2015

-

6, 7, 8, 9,
10,23, 24,
25, 26

H*

Furusjön

God

God 2015

-

God

God 2015

-

11

H*

Ärr

God

God 2015

osäker
nulägesbedömning

God

God 2015

-

13, 14, 15,
28

N

God

God 2015

Prioriterade
ämnen och
miljögifter i
omgivningen

16

H*

Snäcke kanal

God

God 2015

osäker
nulägesbedömning

Knarrbysjön

God

God 2015

osäker
nulägesbedömning

God

God 2015

-

16

H*

Käppesjö

God

God 2015

Försurning

God

God 2015

-

17, 22

N

Edslan

God

God 2015

-

God

God 2015

18, 19

H*

Nedre Kalven

God

God 2015

Försurning

God

God 2015

-

20, 21

H*

Ånimmen

God

God 2015

Signalkräfta,
bärare av
kräftpest

God

God 2015

-

27

-

Fastställda miljökvalitetsnormer för de av LIS-områden berörda sjöar och vattendrag.
*) Hög skyddsnivå gäller inom begränsade
områden vid sjöarna vilket redogörs för under
respektive LIS-områdesbeskrivning.
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Infrastruktur

Översiktskartan ”Serviceutbud” på sid 11 visar samtliga områdens belägenhet i relation till befintlig infrastruktur med servicefunktioner, allmänna vägar och
kollektivtrafik. Flertalet områden ligger i anslutning
till eller relativt nära vägar som trafikeras av regional
kollektivtrafik och nära eller på kort avstånd från närmaste serviceort.
E45 och stambanan är de viktiga kommunikationsstråken genom kommunen, på relativt kort avstånd
från Vänerkusten med flera av de föreslagna LIS-områdena med inriktning på turism och friluftsliv. Det
öppnar för ökad tillgänglighet landvägen till de attraktiva kustområdena längs Vänern, som idag till stor del
endast är åtkomliga sjövägen.
Föreslagna LIS- områden i västra delen av kommunen
ligger också till stor del nära huvudstråken vägarna
164 och 2236.

Högvatten

Länsstyrelserna kring Vänern har upprättat en rapport ”Stigande vatten”, utgiven i december 2011, som
med tillhörande faktablad anger planeringsnivåer för
bebyggelse kring Vänern. För Åmåls kommun gäller
följande 4 nivåer (höjder i RH 00):
1) Framtida dimensionerande nivå +47.01
2) Framtida 200-årsnivå
+46.56
3) Framtida 100-årsnivå
+46.23
4) Under 100-årsnivån
+44.34 - + 46.23
Medelvattennivå
+44.34
Innebörden av detta för LIS-planen är att exempelvis
rekreationsområden och utomhus fritidsaktiviteter kan
placeras ända ner på nivå 4, fritidshus ner till nivå 3
och permanentbostadshus ner till nivå 2. I de två sistnämnda fallen krävs en sannolikhetsreducering och
konsekvenslindring.
LIS-planens relativt grova redovisning samt karteringarnas lilla skala gör det omöjligt att exakt peka ut vilka
LIS-områden som kan beröras av högvatten. Detta
måste generellt analyseras i samband med efterföljande
hantering av detaljplaner eller lovärenden.

Fornlämningar

Några av de föreslagna områdena innehåller fornlämningar i utredningsområdet. Det är angeläget att en
framtida exploatering visar respekt mot fornlämningarna med tillhörande fornlämningsområde. Krav på
arkeologisk utredning kan komma att ställas i dessa
områden.
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Radon

En översiktlig redovisning av radonkartering återfinns
i huvudhandlingen. Av LIS- områdena berörs nr 3A,
6, 12, 13, 14, 16, 17, 26 och 28 av eventuellt högriskområde för radon. Område 6 berörs delvis även av högrisk för radon. Se närmare under respektive område.
Observera att redovisningen är grov; kommunens mer
detaljerade karta bör konsulteras. I samband med fortsatt planering krävs i berörda områden radonundersökning.

Förorenad mark

Enligt uppgift kan förorenad mark förekomma i område 3B, där ett båtvarv lär ha funnits och där trikloretylen har hanterats i industriområdet söder om LISområdet. Vidare kan områdena 14 (f d industri), samt
20 och 27 (f d sågverk) innehålla potentiellt förorenad
mark.

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 ytterligare stabilitetskarteringar eller bedömningar av risk för skred och ras utan det får anstå tills
konkreta planer föreläggs i områden som kan beröras.
Framtida klimatförändringar kan komma att påverka
vattenflöden och därmed risk för ras eller skred. Detaljerade analyser bör göras i samband med efterföljande
detaljplanering eller andra utredningar.

Berget

Svanskog

Låbysjön
Låbyn

Ömmeln

Strandhulten
Byskogen

Nedre Kalven

Prästerud

Säffle

Mo
E45
Berga

Spakebol

Edslan
164

Åmål

Edsleskog

VÄ

Knarrbysjön

Hult
Knuterud

ND
LA
RM
ND
LA
LS

DA

Bengtsfors

Käppesjö

E45

Fengersfors

Rönningen

Fröskog
Tösse

Vänern

Tössebäcken

Ärr

Östersbyn

Västanå

Ed

Skäggebol

ÖP 13
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Kullen

Ånimskog
Ånimmen

Utredningsområde med
LIS-områden
Sjötorp

Knollen

SERVICEUTBUD

Regional kollektivtrafik

Serviceort

E45

Grundskola
Ängen

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

0

1

2

4 km

Mellerud

Näringsverksamhet i form
av bl a camping, café,
restaurang, övernattning
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ATT UTVeCKLA LANDSBYGDeN
Kommunens målsättning

I huvudhandlingen redovisas målsättningar för planarbetet baserade på ”Vision 2020”. För LIS-planen är
följande formuleringar relevanta:
• Landsbygden skall leva genom att etablering av
boende och verksamheter underlättas i lägen med
goda kommunikationer.
• Vänern och de många sjöarna är en resurs som kan
bidra till kommunens utveckling genom att lokalisering av boende och verksamheter i attraktiva
lägen underlättas.
• Områden med värdefull natur och kulturhistoriskt värdefulla miljöer skall skyddas från olämplig
exploatering.

Ianspråktagen strand

Inom Åmåls kommun finns totalt 766 km strand, varav 129 längs Vänern. Det motsvarar idag 63 m strand
för var och en av kommunens invånare. Av stränderna
var 2004 totalt 82 km, eller 11 %, bebyggelsepåverkade; varav längs Vänern 27 km eller 21 %. Tillgängligheten för allmänheten landvägen varierar naturligtvis,
men från vattnet är så gott som all strand tillgänglig.
Om samtliga områden enligt föreliggande förslag tas
i anspråk helt och hållet, påverkas ytterligare ca 7 km
strand eller 0,9 % av den totala strandlängden. Av de
7 km ligger 4,1 km längs Vänern. Graden av påverkan
varierar mellan områdena.

Jordbruksmark

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

LIS ger möjligheter

Som framgår av huvudhandlingen har befolkningsutvecklingen i kommunen under ett antal år varit negativ, särskilt i de mindre orterna och på landsbygden.
Lagändringarna öppnar nu möjligheter att i någon
mån motverka denna negativa utveckling genom att
lokalisering av bostäder, fritidshus och arbetsplatser i
attraktiva, strandnära lägen underlättas. Arbetstillfällen inom olika verksamheter som service, handel och
turism kan skapas, och fler bostäder och fritidshus 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 korttidsboende.
Möjligheten att komplettera mindre bostadsgrupper på
landsbygden med enstaka hus kan också bidra till att
motverka avfolkningen, och sammantaget kan sådana
kompletteringar i flera närbelägna områden ge ett ökat
underlag för kollektivtrafiken och för service i närmaste ort.
Vid en komplettering med enstaka hus (LIS-område
7 och 15) finns inget krav på att det skall innebära
landsbygdsutveckling. I stället krävs, som skäl för dispens, att huset/husen uppförs i anslutning till ett befintligt bostadshus. (MB 7:18d).
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En bosättning på landsbygden kan innebära möjligheter till bisysslor i form av djurhållning i mindre skala
(som bidrar till ett öppet landskap), hantverkshjälp, bed
& breakfast, transporter, o dyl vid sidan av ett ordinarie
arbete ”i stan”.
Kollektivtrafikens linjer och tidtabeller kan också påverkas av framtida förändringar av bebyggelsens lokalisering. Kommunens målsättning är att hela kommunen
skall ges möjligheter till utveckling, inte bara centralorten och områden längs huvudtrafikstråken. Standarden
på allmänna vägar i kommunen är delvis låg men har
inte påverkat bedömningarna i planen.

Hållbar utveckling

LIS-planen kan i förstone tyckas gynna en utveckling
som innebär ianspråktagande av bevarandevärd mark,
ett ökat resande och annat som står i konflikt med de
allmänna miljömålens strävan mot ett hållbart samhälle. Ser man enbart till planens konsekvenser ur ett
naturmiljöperspektiv 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 motverka den negativa
befolkningsutvecklingen i kommunen i allmänhet och
på landsbygden i synnerhet. Det leder till ett förbättrat
underlag för lokala servicefunktioner som annars kan
ha svårt att överleva med en minskande befolkning i
omlandet. Således kan detta förbättra möjligheterna till
kvarboende för den befintliga befolkningen.
Etablering eller utbyggnad av verksamheter, främst med
anknytning till turism och friluftsliv innebär arbetstillfällen, 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 stadsregioner som Trestad och Göteborg istället
för att söka rekreation på längre avstånd från hemorten.
Sociala och ekonomiska konsekvenser av detta slag
måste vägas mot de rent miljömässiga och för de redovisade LIS-områdena är bedömningen att de sociala och
ekonomiska konsekvenserna väger tyngre ur kommunens perspektiv. Givetvis skall miljöfrågorna beaktas i
den fortsatta processen med utredningar, detaljplaner
etc, vilket redovisas i de enskilda områdesbeskrivningarna. Noteras bör också att flertalet områden är belägna
i nära anslutning till samhällen och större vägar med
kollektivtrafik.

Berget

Låbyn

Ömmeln
Strandhulten

Nedre Kalven

Byskogen

Prästerud

Edslan

18

Mo
E45

21

Berga

20
Spakebol

19

164

1

Åmål

Edsleskog

2

3A

Knarrbysj ön

Knuterud

22

4

Käppesjö

E45

Fengersfors
Vänern, Metebergsskäret
Vänern, Skårnäsudden
Vänern, Örnäs
Vänern, Näsviken
Vänern, Finesand
Vänern, Frillsäter
Vänern, Tybyudden
Vänern, Tydje-Nygård
Vänern, Rolfskärr
Vänern, Hytteviken
Furusjön, Lilla Bräcke
Ärr, Stora Strand
Ärr, Lilla Strand
Ärr, Gästhamn Fröskog
Ärr, Hensbyn, Fröskog
Knarrbysjön, Fengersfors
Käppesjö, Grättve
Edslan, Björkhem
Edslan, Edsleskog norr
Nedre Kalven, Finntorp
Nedre Kalven, Forsbacka
Käppesjö, Daskerudd
Vänern, Bjäkebol 1:16
Vänern, Knyttjärn
Vänern, Bjäkebol 1:15
Vänern, Tösse Gustavsberg
Ånimmen, Gyltungebyn
Ärr, Fröskogs-Viken

15

24

23

16

1.
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3A.
3B.
4.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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22.
23.
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26.
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28.
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3B
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Tösse
13
Ärr

6

28
Östersbyn
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Vänern
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7

Västanå

8
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9
Skäggebol
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Sjötorp
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Knollen
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UrVALSmeToDIK
Lagstiftningen med tillhörande propositionstext
och Boverkets/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 Västra Götaland i en PM 2010-0920 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 påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till attraktiva
strandområden får inte försämras.
Vid den detaljerade 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 näringsverksamhet där strandnära läge
är av betydelse.
2). Innebär åtgärden en långsiktig förbättring av underlaget för lokala servicefunktioner?
Exempel är permanent bebyggelse eller fritidsbebyggelse av sådan omfattning av lokala servicefunktioner,
offentliga 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 fritidsbebyggelse i närheten.
3). Är området av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt MB 3:6 ?
I sådana områden bör dispenser med hänvisning till
LIS ges restriktivt, särskilt om det är områden som utgör orörd naturmark och som är opåverkade av bebyggelse eller jordbruksdrift.
4). Är området av riksintresse enligt MB 4:2 (turism
och rörligt friluftsliv, s k geografiska bestämmelser)?
MB 4:2 utgör inte ”hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet”. Åtgärder
som grundas på LIS och som inte påverkar turismen
eller det rörliga friluftslivet negativt bör därför kunna
tillåtas om de i övrigt överensstämmer med dessa riktlinjer.
5). Är området berört av regionala bevarandeintressen (naturvård, kulturmiljövård etc)?
Dispenser med hänvisning till LIS bör prövas restriktivt och endast medges där åtgärden inte bedöms påverka det uttalade intresset negativt.
6). Är området berört av risk för ras, skred eller erosion, eller finns risk för hög markradonhalt?
Innan dispens med hänvisning till LIS medges bör i
sådana fall erforderliga undersökningar av markens
stabilitet och/eller radonhalt göras.
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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?
27 områden bedöms ha förutsättningar att komma i
fråga för tillämpning av LIS. Urvalet är baserat delvis
på kommunens egna bedömningar, delvis på synpunkter och önskemål från berörda markägare, som bland
annat framförts i samband med de lokala informationsmöten med allmänheten som hölls i ett tidigt skede av
arbetet med ÖP. Under arbetets gång har ytterligare
förslag inkommit. Det slutliga urvalet har skett efter
besök på plats och analys av förutsättningarna, vilket i
några fall har lett till att föreslaget område har utgått,
eller att förslaget justerats.

Vänern

Enligt MB 7:18e 3 får vid Vänern, ”om det råder stor
efterfrågan på mark för bebyggelse i området”, endast
föreslås 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 efterfrågan på mark utefter Vänerkusten.
LIS-planen innehåller totalt 13 områden vid Vänern.
Samtliga ligger inom område av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 och för turism och friluftsliv
enligt MB 4:2. Områdena 8 och 9 berörs dessutom av
riksintresse för naturvård enligt MB 3:6 och områdena
6, 7, 9, 10 och 26 ligger helt eller delvis inom område av
riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3:6.
Områdena 1-4 och 23-25 ligger nära eller i omedelbar
anslutning till Åmåls stad och avser delvis anläggningar för det rörliga friluftslivets behov (1, 3A, 3B, 4, 24
och 25). Område 2 avser bostäder i direkt anslutning
till befintlig bebyggelse, och område 4 delvis bostäder i
begränsad omfattning (3 hus) på naturmark.
Områdena 6 och 7 omfattar bostadshus resp enstaka
hus, i båda fallen i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Områdena 8 och 23 betjänar det rörliga friluftslivets behov av övernattning, och område 9 omfattar delvis utbyggnad av befintlig stugby och delvis
nybyggnad av bostäder/fritidshus.

Områdena 10, 25 och 26 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
friluftsliv. Det möjliggör för fler människor att komma
ut till Vänern i riksintressanta miljöer och ökar rent
allmänt tillgängligheten till Vänerns stränder. En stor
del av strandområdet är idag otillgängligt annat än
från sjövägen.
Kärnvärdena i ovan nämnda riksintressen redovisas i
huvudhandlingen.
Sammanfattningsvis bedöms föreslagna områden vid
Vänern:
• I begränsad omfattning beröra områden med stor
efterfrågan.
• Inte medföra påtaglig skada på riksintressen.
• Långsiktigt bidra till sysselsättning och ökat underlag för lokal service.
• Öka områdets attraktivitet för turism och rörligt
friluftsliv.
• Öka tillgängligheten till strandområdet generellt
• Innebära ringa påverkan på tillgången på strandområden och livsvillkoren för växter och djur.

ForTSATT PLANerING
LIS-planen pekar ut ett antal områden vilka bedöms
möjliga 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. Underlaget är grovt och inte alltid förankrat hos
berörda markägare. Planen innebär inga åtaganden för
enskilda, men kan ge en framtida möjlighet att bygga i
strandnära lägen.
Enligt de enskilda områdesbeskrivningarna krävs i allmänhet efterföljande planer och/eller utredningar som
detaljplan, planutredning, naturvärdesbedömning, vautredning och liknande som underlag för lovprövning.
Någon av de efterföljande utredningarna eller planerna
kan visa att det tänkta projektet är olämpligt av olika
skäl. Tidig kontakt med kommunen rekommenderas
därför i varje enskilt projekt.
Som framgår av lagtexten är LIS-område ett av de
särskilda skäl som kan anföras vid prövningen av en
dispens från strandskyddet (MB 7:18c + d).
Observera att kvarstående, inte tillgodosedda erinringar från länsstyrelsen, vilket kommer att framgå av
antagandehandlingen, kan innebära att länsstyrelsen
överprövar en detaljplan för ett LIS-område eller ett
beslut om dispens.

Vatten och avlopp

Inom ramen för analyserna har det inte varit möjligt
att studera denna fråga i detalj och att ge detaljerade
anvisningar. Vid övergödda sjöar och vattendrag kan så
kallad hög skyddsnivå krävas, men varje ärende måste
bedömas individuellt. Riktlinjer för detta har utarbetats av kommunen. För Vänern gäller hög skyddsnivå
100 m från strandlinjen, likaså för områden inom primär skyddszon för Åmåls vattentäkt. Generellt skall
därför 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
beträffande utförande och skyddsnivå skall hållas.
• Gemensamma lösningar för flera byggnader eller
fastigheter skall alltid eftersträvas.
• Anslutning till kommunens va-nät skall alltid eftersträvas.
• Möjligheten att ansluta befintliga angränsande
fastigheter med äldre avloppsanläggningar skall
beaktas.
Av detta skäl anges därför i analysen av respektive område endast generella anvisningar om vatten eller avlopp.

Bryggor

Behovet av bryggor är inte alltid närmare känt och har
därför inte i allmänhet redovisats i underlaget. Det kan
dock antas att åtminstone stugbyar och grupper av fritidshus kommer att behöva båt- och/eller badbryggor i
anslutning till området.
Enskilda tillkommande bryggor prövas i samband med
anmälan/dispens avseende lämplighet, läge etc.
Anläggande av bryggor, pirar och dylikt är vattenverksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig beroende på omfattningen. I allmänhet brukar anmälan räcka vid anläggningar
< 3000 m 2. Frågan studeras närmare i samband med
kommande detaljplaner eller lovprövning.
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Läsanvisningar

I fortsättningen beskrivs de utvalda områdena med
text och kartor.
Beskrivningen redovisar dels varje områdes förutsättningar i form av en nulägesbeskrivning, dels en
analys utifrån ovan redovisade frågeställningar och de
intressen i övrigt som området berörs av. Analysen beskriver hur området och planerade åtgärder kan leva
upp till de krav som mB och efterföljande riktlinjer
ställer. Analysen avslutas med ”Slutsatser” som redogör
för vad som bedöms kunna genomföras och vilka krav
som ställs på efterföljande planer och utredningar.
Avgränsningen på kartan av respektive LIS-område
är preliminär och baserad på nu kända fakta. Den kan
komma att ändras i samband med efterföljande detaljplanering eller andra planeringsåtgärder.
För samtliga områden redovisas i text och på karta
riksintressen enligt miljöbalken och regionala intressen
av olika slag som kan innebära restriktioner, t ex biotopskydd, naturvårdsavtal, fornminnen etc. I allmänhet
redovisas i texten endast de intressen som finns inom
utredningsområdet (prickad kontur), som omfattar
LIS-området och dess närmaste omgivningar. efter
analys och bedömning avgränsas sedan själva det område, som bedöms kunna bli föremål för exploatering
(gulfärgat) eller komplettering med enstaka hus (gult
skrafferat). På kartorna finns även intressena utanför
utredningsområdet med.
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DELOMRÅDEN
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1. Vänern - Metebergsskäret
Allmänt

Ett område på östra sidan av Åmålsviken, dels avsett för
fritidsområde för bad och fiske med camping och båtbryggor, dels för uthyrningsstugor. Området består delvis av skogsmark, delvis av öppen mark närmast stranden. I norra delen finns en övergiven grustäkt. På den
södra udden finns några fritidshus med 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 riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2.
Området innehåller ett parti inventerad lövskog (triviallövblandskog, 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 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

Det norra delområdet utgörs till stora delar av anläggningar knutna till en tidigare grustäkt. Området angränsar i norr till ett lövskogsområde som enligt lövskogsinventeringen utgörs av trivialblandlövskog.
Det södra delområdet ligger i anslutning till en befintlig
grusväg i skogsmark. Viken som angränsar söderut delas av Metebergsskäret och är invallad mot åkermarken
norrut. Vassvegetation dominerar viken.

och kan ge arbetstillfällen med camping och uthyrningsstugor.

Friluftsliv, intressen

En utbyggnad enligt förslaget är till gagn för friluftslivet och påverkar inte fiskets intressen negativt. Respektavstånd 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 värdefullt 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 uthyrningsstugornas placering påverkar inte tillgängligheten.

Infrastruktur

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

Landskapsbild

Blandskog ersätts delvis av campingplats med byggnader och husvagnar mm. Närmast sjön bör viss vegetation bevaras som skärm. Åsen i öster höjer sig över
platsen så att silhuettverkan undviks. Uthyrningsstugorna i söder ligger nära befintliga fritidshus och exponeras inte mot sjön.

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,
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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 naturvärdesbedömning med fokus på sandanknutet djurliv
göras.

bryggor

fritidsområde,
camping

uthyrningsstugor
Vänern

Metebergsskäret

0

50

100 m

Skala 1:5 000 (A4)
Skårnäsudden
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Utredningsområde
LIS-område
Strandskydd
Riksintresse yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB
Lövskogsinventering
Fast fornlämning
Övrig fornlämning
Värdefulla vatten
Vänern tematiskt tillägg till översiktsplan (ÖP) •Detaljplanelagt
LIS-plan,
Åmåls kommunnområde
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2. Vänern - Skårnäsudden
Förutsättningar
Allmänt

Ett område strax söder om LIS-område 1 avsett för
ytterligare permanent bostadsbebyggelse. Den obebyggda 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 enligt MB 3:6 och riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2. 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.

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. Området är lättillgängligt på relativt kort avstånd från Åmål
och dess servicefunktioner.
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Friluftsliv, intressen

Området är av begränsat intresse för det rörliga friluftslivet genom att större delen av udden redan är bebyggd. Stora strövområden finns österut på skogsmark.
Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av föreslagen utbyggnad.

Djur- och växtliv

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

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 Sjövik. Framtida anslutning till kommunens va-nät genom ledning längs järnvägsbanken möjlig.

Landskapsbild

Udden är redan starkt påverkad av befintlig bebyggelse. Föreslagen utbyggnad ligger bakom den befintliga
och blir knappast synlig från Vänern.

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.
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2. VÄNERN - SKÅRNÄSUDDEN
Utredningsområde
LIS-område
Strandskydd
Rosendal

Riksintresse yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB
Våtmarksinventering
Värdefulla vatten

Detaljplanelagt område
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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 Örnäsvallen. Nuvarande markanvändning campingplats
med enkla stugor och servicebyggnader, restaurang,
badplats med omklädningsbyggnad. Gränsar till strövområdet Örnäsparken.
Vid Näsviken finns båtbryggor norr om befintlig industrifastighet.
Föreslagen utbyggnad utgår från ”Förslag till utveckling av området för turism, idrott och friluftsliv” som
har utarbetats av fritidsförvaltningen och omfattar
campingstugor, servicebyggnader mm söder om campingen och i anslutning till idrottsplatsen samt ytterligare båtbryggor och sjöbodar i Näsviken.
För idrottsplatsen och större delen av campingplatsen
gäller detaljplan. Strandskydd i övrigt 300 m. Kommunägd 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 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.

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 högriskområde för radon.
Marken i område 3B har enligt uppgift tidigare använts som båtvarv. I norra delen av industriområdet i
söder har trikloretylen hanterats.
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3A. VÄNERN - ÖRNÄS
Utredningsområde
LIS-område
Strandskydd
Riksintresse yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Stätterud

Riksintresse friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB
Riksintresse kulturmiljövård enl 3 kap. 6§ MB
Småbåtshamn

Fornlämning
MarkradonNäsudden
Eventuell högrisk
Detaljplanelagt område

Värdefulla vatten
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Potentiellt förorenat område

Analys

Infrastruktur

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.

Landskapsbild

Motiv

Friluftsliv, intressen

Föreslagna åtgärder gynnar i högsta grad turismens
och det rörliga friluftslivets intressen. Hembygdsgården berörs inte.

Djur- och växtliv

Området är välfrekventerat och skogen är av parkkaraktär varför det djur ± och växtliv som finns här
bedöms vara relativt okänsligt mot störningar. Föreslagen utveckling av området bedöms därför inte påverka
förutsättningarna för djur- och växtliv i området. I
samband med detaljplaneläggning bör en naturvärdesbedömning göras för att kunna identifiera mer bevarandevärda delar av miljön.

Fria stränder, tillgänglighet

Området är i sin helhet tillgängligt och föreslagna åtgärder minskar inte detta.
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Området nås via stadens gatunät och ansluts till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Befintlig camping och bad präglar redan landskapsbilden och kompletterande bebyggelse med campingstugor mm placeras i skogsterräng ett stycke från stranden. 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 befintliga bryggor och bebyggelse.

Slutsatser
området är mycket lämpligt för fortsatt utveckling
med campingstugor, bad, båtbryggor etc för turismens och det rörliga friluftslivets behov.
Detaljplan skall upprättas som visar utbyggnaden i
sammanhang med befintliga anläggningar. Trafikföringen inom området bör ses över. Gällande detaljplan
för områdets norra del kan behöva ses över. radonundersökning 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 vattenverksamhet.
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3B.VÄNERN - NÄSVIKEN
Utredningsområde
LIS-område
Strandskydd
Höganäs

Riksintresse yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB
Riksintresse friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB
Fornlämning
Detaljplanelagt område
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4. Vänern - Finesand
Förutsättningar
Allmänt

Ett område sydväst om Åmål för 3 permanentbostäder och 2-3 uthyrningsstugor. Skogsmark i privat ägo.
Strandskydd 300 m. Vid stranden finns några fritidshus.

Intressen

Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt
MB 3:6 och riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2. Vänern är av riksintresse för
yrkesfisket. 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.

Natur, landskap

Strövvänlig barrblandskog med mycket tall och hällmarker som sluttar mot öster. Fältskiktet domineras av
blåbärsris. Skogen är välgallrad och likåldrig. Litet inslag 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 uthyrningsstugorna.

Friluftsliv, intressen

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

Skogsmarken bedöms ha allmänna värden för djur- och
växtlivet och motsvarande miljöer finns i stor utsträckning 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 stranden och stugorna. Vatten och avlopp skall lösas gemensamt för bostadshus och uthyrningsstugor.

Landskapsbild

I närmiljön ersätts skogen av bebyggelse och tillfartsväg. Mellan stranden och större delen av den planerade bebyggelsen är 150-200 m skog och även om viss
utglesning sker kommer knappast bebyggelsen att synas från Vänern.

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 anslutning till befintliga stugor. För bostadshusen längre
västerut kan planutredning och va-utredning godtas
som underlag för prövning. Anläggande av båtbrygga
är anmälningspliktig vattenverksamhet.

Höganäs
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4. VÄNERN - FINESAND
Utredningsområde
LIS-område
Strandskydd
Riksintresse yrkesfiske
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6. Vänern - Frillsäter
Förutsättningar

Analys

Ett område för permanent- och fritidshus i södra utkanten av Tössebäcken i anslutning till befintlig bebyggelse. Skogsmark. Ett fritidshus på en udde.
Privatägd mark. Strandskydd 300 m.

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

Allmänt

Intressen

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

Natur, landskap

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

Vatten

Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns
strandlinje.

Risker

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

Motiv

Friluftsliv, intressen

Området bedöms vara av allmänt intresse för det rörliga friluftslivet. Vid en utbyggnad skall befintliga
strövstigar beaktas.

Djur- och växtliv

En utveckling av området enligt förslaget bedöms
kunna genomföras utan att förutsättningarna för djuroch växtlivet vid Vänern påverkas.

Fria stränder, tillgänglighet

Tillkommande bebyggelse placeras på landsidan av befintlig väg längs stranden och påverkar inte tillgängligheten. Området delas upp i mindre enheter som kan
medge passage mellan stranden och bakomliggande
skog för människor och djur.

Infrastruktur

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

Landskapsbild

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

Slutsatser
området bedöms lämpligt för en utbyggnad med
bostads- och/eller fritidshus. Läget gör att det bildar
ett sammanhang med befintlig bebyggelse i Tössebäcken.
Detaljplan inklusive naturvärdesbedömning skall
upprättas. radonundersökning skall utföras. exploateringen bör avvakta tills kommunal va är utbyggd.
Anordnande av båtbrygga är anmälningspliktig vattenverksamhet.
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Tybybäcken

6. VÄNERN - FRILLSÄTER
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Fast fornlämning
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Detaljplanelagt område
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7. Vänern - Tybyudden
Förutsättningar
Allmänt

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

Intressen

Området berörs av riksintresse för friluftslivet och kulturminnesvården enligt MB 3:6 och riksintresse för turism
och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket. I nordväst finns en fast fornlämning
i form av en boplats. Vänern är i sin 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.

Natur, landskap

Stugområde längs vägen och stranden med mellanliggande
partier skogsmark. Relativt plan mark med huvudsakligen
tät slyskog. Vid vattnet öppen mark och liten sandstrand.

Vatten

Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje.

Risker

För det östra delområdet skall bebyggelsens placering i relation till Vänerns nivå särskilt beaktas.

Analys
Motiv

Området bedöms lämpligt för en komplettering med enstaka hus enligt MB 7:18d.
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Friluftsliv, intressen

Berörd del av området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och är av ringa intresse för friluftslivet. Fornlämningen berörs inte.

Djur- och växtliv

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

Fria stränder, tillgänglighet

Tänkbar komplettering hamnar i huvudsak på 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 och angränsande vattentäkter. Samordning
med omgivande bebyggelse rekommenderas. Möjligheterna till anslutning till kommunalt va vid Frillsäter
(område 6, ca 500 m norrut) bör undersökas.

Landskapsbild

Området är relativt lågt beläget och redan starkt präglat av bebyggelse. Ytterligare några bostads- eller fritidshus bedöms inte ha någon nämnvärd påverkan på
landskapsbilden.

Slutsatser
området bedöms lämpligt för en komplettering med
enstaka hus i anslutning till befintliga. Bygglovsprövning bedöms kunna ske med planutredning och vautredning som underlag.
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Sjötorpet

8. Vänern - Tydje Nygård
Förutsättningar
Allmänt

Ett mindre område för övernattningsstugor av enkelt
slag + gemensam byggnad på en udde. Skogsmark.
Privat ägare. Strandskydd 300 m.

Intressen

Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt
MB 3:6 och riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt MB 4:2. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket.
Öster om området finns ett parti lövskog bestående
av triviallövskog av klass 4 i lövskogsinventeringen.
På andra sidan sundet naturreservatet Tösse skärgård.
Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt 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.

Natur, landskap

Kuperad skogsmark som sluttar relativt brant mot sydost 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.
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Friluftsliv, intressen

Anläggningen kommer att gynna det rörliga friluftslivet 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 naturvärdesbedömning.

Fria stränder, tillgänglighet

Stugbyn blir relativt högt belägen på ca 30-40 m avstånd från stranden och påverkar inte tillgängligheten
till strandzonen. God tillgång till fria stränder i närområdet.

Infrastruktur

Stugbyn nås från befintlig grusväg. Avlopp (från gemensam 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 attraktivitet för det rörliga friluftslivet och tillföra arbetstillfällen.
Planutredning som tydligt redovisar anpassningen till
terrängen och naturen samt va-utredning och naturvårdsbedömning bör kunna godtas som underlag för
bygglovsprövning.
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9. Vänern- Rolfskärr
Förutsättningar
Allmänt

Befintlig stugby på udde i Vänern som avses kunna utökas. Stugbyn omfattar idag ca 16 hus med enkel standard
och gemensamma byggnader, badplats mm. Utbyggnaden planeras på skogsmark söderut på udden.
Norr resp väster om stugbyn har annan markägare önskemål om att kunna bygga bostäder/fritidshus på skogsmark på två olika platser och anordna båtbryggor för
de boende. I norr finns idag ett fritidshus på avstyckad
strandtomt.
Rolfskärrs stugby ägs av Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening. Övrig mark ägs av privatpersoner.
Strandskydd 300 m.

Intressen

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

Natur, landskap

Stugbyn 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 vacker utsikt
över Vänern.
Markområdet för planerade bostäder består av skogsmark med blandskog, delvis mycket tät.

Vatten

Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje

Analys
Motiv

En utbyggnad av stugbyn är avsedd att höja standarden
och öka dess attraktivitet, vilket också kan innebära arbetstillfällen.
Ytterligare bostäder eller fritidshus i området kan förbättra underlaget för service i Tösse.
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Friluftsliv, intressen

Stugbyn i Rolfskärr är en av få replipunkter för det rörliga
friluftslivet vid en attraktiv del av Vänern och en utbyggnad bedöms inte komma i konflikt med rådande bevarandeintressen. Fornlämningen på udden berörs inte.
En utbyggnad av bostäder/fritidshus i väster 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 uttalade 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 inte
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet vid Vänern. En utbyggnad bör dock föregås av en naturvärdesbedömning.

Fria stränder, tillgänglighet

Stränderna kring udden är tillgängliga för alla i stugbyn.
Stranden i väster är idag svårtillgängliga från land på
grund av den täta skogen. Tillgången till fria stränder i
omgivningen är god.

Infrastruktur

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

Landskapsbild

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

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

En vik av Vänern i norra delen av Yttre Bodane-skärgården. I vikens inre del planeras en anläggning för
båtturismen och det rörliga friluftslivet med ekologisk
inriktning och arbetsnamnet ”Ånimskogs Marina”.
Den ligger i anslutning till Rotösundsfarleden, som
skapades 2011, och nära den gamla utomskärsfarleden
mot Åmål. Anläggningen avses omfatta gästhamn,
restaurang, fritidshus för uthyrning, campingplats m
uppställningsplatser för husbilar och husvagnar, badplats samt båtservice och möjlighet till vinteruppläggning av båtar. Vissa delar kan komma att placeras utanför strandskyddsområdet. Områdets disposition är
inte närmare detaljerad. Anläggningen vänder sig till
såväl båtgäster som färdas längs farleden som vägburna
gäster som färdas längs E45 ca 2,5 km västerut.
Förslaget har 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. Nu pågår steg 2, infrastrukturella förbättringar.
Området består idag av skogsmark och är privatägt.
Strandskydd 300 m.

Intressen

Området berörs av riksintresse för friluftsliv enligt MB
3:6, och till stora delar av riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3:6 samt riksintresse för turism och
rörligt friluftsliv enligt MB 4:2. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket.
Inom utredningsområdet finns partier med sumpskog,
tillika inventerad våtmark, och i söder ett område med
naturvärden (tallskog).
Området är utpekat i det kommunala bevarandeprogrammet för kulturmiljö. I norr finns fornlämningar
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i form av hällristning från stenålder-bronsålder och
stensättningar från bronsålder-järnålder. Längst ut på
udden finns en ytterligare en stensättning (grav) från
stenålder-bronsålder.
Vänern är i sin helhet klassad som ett nationellt 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.
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 fornlämningsmiljö med ett stort
antal spridda bronsåldersrösen som, genom sina lägen i
ett bergigt skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar
på Vänerns i stort sett oförändrade vattennivå, har ett
ovanligt högt pedagogiskt värde.

Natur, landskap

Större delen av området består av skog och igenvuxen
ängsmark. På västra sidan branta klippstränder. Längst
inne i viken vass och tätare skogsvegetation. Där finns
också en inventerad våtmark (klass 3) med lokal hydrologisk påverkan på grund av dikning men med ornitologiska värden.Sydväst om området ligger Siri mosse
(klass 2) som enligt inventeringen är hydrologiskt opåverkat myrkomplex. Utanför i Vänern ligger fågelskär
med bland annat observationer av drillsnäppa och fisktärna (Fågelskärsinventeringen 2005). Havsörn observerades under platsbesöket.

Vatten

Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns
strandlinje.

Risker

Området gränsar i söder till eventuellt högriskområde
för radon.
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Analys
Motiv

Förslaget bedöms kunna tillföra Åmål och Dalsland
en anläggning av ett slag som tidigare inte finns i denna del av Vänern. Den kan tillföra ett antal arbetsplatser 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 friluftslivet till lands och till sjöss. Naturvärden i form
av sumpskogar berörs inte av exploateringen. Våtmarkerna längst inne i viken är av klass 3 och kan beröras
marginellt.

Djur- och växtliv

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

Fria stränder, tillgänglighet

Området är idag endast tillgängligt sjövägen. Goda
tilläggningsmöjligheter saknas, förutom en mindre
ankarplats vid Vedeviken. Anläggningen riktar sig
mot det rörliga friluftslivet och ökar i hög grad områdets tillgänglighet från både land och vatten. Hela
området 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 fyller här en viktig funktion längs Vänerkustens farleder;
idag finns ingen möjlighet mellan Åmål och Mellerud.

Landskapsbild

Skogsmark, sly och igenvuxen ängsmark längst inne i
viken ersätts av bebyggelse, campingplats med mera.
I partierna längs stranden ersätts vass och tät vegetation av båtbryggor, badstrand och öppna ytor för olika
aktiviteter.
Läget gör att exponeringen mot Vänern och farleden
blir mycket begränsad.

Slutsatser
Anläggningen bedöms kunna tillföra området faciliteter 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 påtagliga negativa konsekvenser för rådande riks- och
bevarandeintressen. Utformning av bebyggelse och
andra anläggningar skall anpassas till terrängen och
landskapet.
Detaljplan inklusive va-utredning och naturvärdesbedömning krävs. Anordnande av bryggor och andra
vattenanläggningar är, beroende på omfattningen, anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet. respektavstånd till befintliga fornlämningar 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.

LIS-plan, tematiskt tillägg till översiktsplan (ÖP) • Åmåls kommunn | 39

11. Furusjön - Lilla Bräcke
Förutsättningar

Analys

En befintlig campingplats med bollplaner och allmän
badplats i Ånimskog, nära väg 45. På området finns
även en hembygdsgård som delvis fungerar som reception för campingen. Obebyggd eller outnyttjad mark
består av lövskog resp öppna gräsytor.
Önskemål om utökning av verksamheten med uthyrningsstugor på två platser. Marken ägs av Åmåls kommun och campingen drivs av den lokala idrottsföreningen Grane IK. Strandskydd 200 m.

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

Allmänt

Intressen

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

Natur, landskap

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

Vatten

Hög skyddsnivå gäller inom 100 m från Furusjöns
badplats.

Motiv

Friluftsliv, intressen

En utbyggnad med stugor för gäster stärker områdets
betydelse för det rörliga friluftslivet. Stugorna placeras
utanför det planerade naturreservatet och så att värdefull lövträdsvegetation inte påverkas negativt.

Djur- och växtliv

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

Fria stränder, tillgänglighet

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

Infrastruktur

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

Landskapsbild

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

Slutsatser
Campingen med badplats och övriga faciliteter är väl
etablerad och en utbyggnad stärker dess betydelse
och attraktivitet för det rörliga friluftslivet. Planutredning med va-utredning bör kunna godtas som underlag för bygglovsprövning.
Vid lokalisering av stugor i det västra delområdet
skall befintliga ädellövträd sparas.
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11. FURUSJÖN - LILLA BRÄCKE
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Ressbyn

12. Ärr - Stora Strand
Förutsättningar

Analys

En lägergård vid östra stranden av Ärr, på platsen för
de gamla arbetarbostäderna för koppargruvan vis Stora
Strand (numera rivna). Södra delen består av huvudbyggnad och några logibyggnader av vandrarhemskaraktär samt bollplaner och friytor. Norra delen ca 250
m norrut består av servicebyggnad, kapell och gräsytor
för camping. Nere vid sjön finns en bastu och badstrand. Avsikten är att möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten.
Markägare är Ånimskogs SMU. Strandskydd 200 m.

Lägergården kan utvecklas med tanke på läget vid
Dalslands sjö- och kanalsystem och tillföra arbetsplatser.

Allmänt

Intressen

Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt
MB 3:6 samt riksintresse för turism och friluftsliv enligt MB 4:2. 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.
Ärr är fiskevårdsområde.

Natur, landskap

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

Risker

Hela området ingår i eventuellt högriskområde för radon. Norra delen gränsar till högriskområde för radon.

Motiv

Friluftsliv, intressen

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

Djur- och växtliv

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

Fria stränder, tillgänglighet

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

Infrastruktur

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

Landskapsbild

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

Slutsatser
en utbyggnad av lägergården bedöms vara till gagn
för friluftslivet och kan skapa en replipunkt längs sjöleden. Detaljplan inklusive va-utredning bör upprättas
som belyser förhållandet mellan de båda delarna och
hur området kan utvecklas. radonundersökning skall
utföras. Hänsynen till lövskogen i söder skall också
redovisas.
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12. ÄRR - STORA STRAND
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13. Ärr - Lilla Strand
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 enligt MB 4:2. Partier ingår i inventerade lövskogsområden; 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 odlingslandskap 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 söder och norr av odlingsmark. Mellan LIS-området och
sjön ligger en igenväxande betesmark. Södra delen består av delvis igenväxande betesmark med dungar av
ädellövträd såsom ask och lind i sluttning mot sjön.

Risker

Hela området ingår i eventuellt högriskområde för radon.

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 arbetsmöjligheter kan tillskapas.

båthus, uthyrningsstugor m.m. kan öka förutsättningarna för ett öppethållande. Lokalisering av sådana
anläggningar måste dock göras mot bakgrund av en
naturvärdesbedömning.
Båda delområdena berör lövskogsområden som omfattas av lövskogsinventeringen. Identifierade värden här
överlappar delvis värdena som hänger ihop med betesmarkernas inslag av ädellövträd. Ett ianspråktagande
av dessa områden bör ske först efter en naturvärdesbedömning 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 strandparti.

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 exploateringen att mark med lövskog delvis ersätts av bebyggelse. 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 befintlig gårdsbebyggelse. Strandzonen förändras med
bryggor, båthus etc.
Eftersom landskapet delvis redan är påverkat av bebyggelse och odlad mark bedöms påverkan på landskapsbilden 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.

Friluftsliv, intressen

Ianspråktagna områden är av begränsat intresse för det
rörliga friluftslivet. Utbyggnaden i norr ianspråktar
ett begränsat parti skogsmark. I söder berörs igenväxande (inventerad) ängs- och betesmark i anslutning till
gårdsbebyggelsen.

Djur- och växtliv

Det södra området berör en igenväxande betesmark
med ädellöv. Betesmarker utgör en minskande naturtyp 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 möjlighet att utnyttja intilliggande miljöer för exempelvis
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Slutsatser
området bedöms lämpligt för föreslagen exploatering med hänsyn till närheten till Fröskogs samhälle
och större vägar. Gällande riksintressen bedöms inte
skadas påtagligt och förslaget kan tillföra såväl serviceunderlag som arbetstillfällen.
Detaljplan(er) inkl va-utredning, radonundersökning och naturvärdesbedömning bör upprättas som
underlag för bygglovsprövning. Planen/planerna skall
belysa hur rådande bevarandeintressen beaktas. Anordnande av bryggor är anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet.
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14. Ärr - gästhamn Fröskog
Förutsättningar

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

Ett mindre område vid norra änden av Ärr, vid Knarrbyåns utlopp. Området är avsett för utbyggnad av gästhamn och en mindre grupp stugor för övernattning.
Idag finns en kajanläggning och ett äldre magasin.
Omgivande mark består av tät lövsly och lövskog. Privata markägare. Strandskydd 200 m

Djur- och växtliv

Intressen

Fria stränder, tillgänglighet

Allmänt

Området berörs av riksintresse för friluftslivet enligt
MB 3:6 och riksintresse för turism och friluftsliv enligt MB 4:2.
Partier består av inventerade lövskogsområden (triviallövblandskog, 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 (bevakningsobjekt). 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 industri).

Analys
Motiv

Behov av gästhamn med tillhörande övernattningsmöjligheter vid Fröskog har påtalats under planarbetet.
En etablering i området ökar attraktiviteten för båtturismen och kan skapa arbetsmöjligheter.

Friluftsliv, intressen

Gästhamn med övernattningsmöjligheter stärker friluftslivets möjligheter i anslutning till sjöleden och
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En utveckling av området bör inte påverka alsumpskogen längs Knarrbyån. Lövskogen i områdets östra
del bedöms ha tillkommit efter anläggningens upphörande och har inte samma kontinuitet och värde som
alsumpskogen.
Området kommer i likhet med tidigare att vara fritt
tillgängligt.

Infrastruktur

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

Landskapsbild

Landskapsbilden präglas idag av magasinet och kajanläggningen. Ytterligare bryggor med ev tillhörande
servicefunktioner innebär en marginell förändring.
Övernattningsstugor placeras i anslutning till magasinet 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 planutredning, radonundersökning och va-utredning som
underlag. ev förorenad mark skall undersökas och
vid behov saneras.
Anläggande av bryggor är anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet.
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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 befintliga. 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 enligt MB 4:2.
Vidare tillhör området regionalt bevarandevärda odlingslandskap. 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 större lövträd, som sluttar mjukt mot vägen och sjön.

Analys
Motiv

Området erbjuder möjligheter till komplettering med
enstaka hus, som kan utgöra underlag för servicefunktioner i Fengersfors.

Friluftsliv, intressen

Belägenheten med gårdar och bebyggelse i omgivningen gör att området saknar intresse för det rörliga
friluftslivet. Av samma skäl bedöms påverkan på odlingslandskapet bli liten.
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Riksintresset för värdefulla ämnen och material bedöms 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 området. Miljöer som omfattas av det generella biotopskyddet 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. Området skall anslutas till det kommunala va-nätet.

Landskapsbild

En utbyggnad med enstaka hus i föreslaget läge kommer att upplevas som en utökning av befintlig villabebyggelse i Fröskog och knyter an till gårdarnas traditionella placering en bit upp på sluttningen.

Slutsatser
området erbjuder goda möjligheter till kompletteringar med enstaka hus som på ett naturligt sätt
fogar sig till befintlig bebyggelse.
Bygglovsprövning bör kunna ske med stöd av
plan- och va-utredning. möjlighet till gemensamma
avloppslösningar för ny och befintlig bebyggelse skall
eftersträvas.
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15. ÄRR - HENSBYN, FRÖSKOG bryggor
Utredningsområde
LIS-område, enstaka hus
Strandskydd
Ärr

Fast fornlämning
Övrig fornlämning
Riksintresse värdefulla ämnen och
material enl 3 kap. 7§ MB
Riksintresse geografiska bestämmelser
enl 4 kap. 2§ MB
Riksintresse friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB
Regionalt bevarandevärda
odlingslandskap
Kommunalt bevarandeprogram
Lövskogsinventering
Sumpskog
Detaljplanelagt område

Fiskevårdsområde
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16. Knarrbysjö - Fengersfors
Förutsättningar

Analys

Ett område vid södra änden av Knarrbysjön, i direkt
anslutning till badplats och villabebyggelse. Önskemål
om att kunna uppföra ett begränsat antal uthyrningsstugor och möjliggöra uppställning av husbilar i anslutning till badplatsen samt att kunna utöka bostadsbebyggelsen norrut, delvis inom strandskyddsområdet.
Kommunen är markägare. Strandskydd 200 m. För det
östra delområdet gäller detaljplan, som måste revideras.
Berört område består i dag av servicebyggnader och
bollplaner samt parkliknande gräsytor i öster, badplats
med bryggor, lövskog längs bäcken och skog i väster.

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

Allmänt

Intressen

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

Natur, landskap

Omkring badplatsen flack parkmark med gräs och lövträd. Lång sandstrand. Längs bäcken lövträd. Åt väster 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 högriskområde för radon.
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Motiv

Friluftsliv, intressen

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

Djur- och växtliv

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

Fria stränder, tillgänglighet

Området ligger i direkt anslutning till ortsbebyggelsen. Det är i sin helhet tillgängligt för allmänheten och
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 landskapsbilden 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 utökning av bostadsbebyggelsen i ett attraktivt läge och en
förbättring av fritidsområdets funktion.
Gällande detaljplan måste ändras (för campingstugor) och ny upprättas för planerad bostadsutbyggnad.
I det senare fallet krävs radonundersökning.
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16. KNARRBYSJÖ - FENGERSFORS
Utredningsområde
LIS-område
Utvecklingsområde
Strandskydd

Fengersfors

Riksintresse friluftsliv enl 3 kap. 6§ MB
Naturreservat
Fornlämning
Lövskogsinventering

Byttan

Fiskevårdsområde
Detaljplanelagt område
Markradon, ev. högrisk
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17. Käppesjön - Grättve
Förutsättningar
Allmänt

Ett område för uthyrningsstugor på östra stranden av
Käppesjön. Berört område består av ängsmark och ligger i närheten av några mindre bostadshus, sannolikt
fritidsbostäder. Privat ägare. Strandskydd 200 m.

Intressen

Området berörs av riksintressen för friluftsliv (Höghedenområdet) och naturvård (Högheden-Baljåsen)
enligt MB 3:6. Käppesjön är fiskevårdsområde. Lövskogsinventeringen från 1988-89 beskriver igenväxande kulturmark med främst triviallövskog och en lönnallé. Idag växer skog endast närmast sjön. Käppesjön är
klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur
naturvårdssynpunkt på grund av höga biologiska värden genom förekomst av ursprungligt och livskraftigt
bestånd av flodkräftor samt förekomst av ett antal glacialmarina relikter och stensimpa.

Natur, landskap

Odlingsmark som sluttar mjukt mot sjön. Ett område
mellan odlingsmarken och vägen bedöms till sin naturtyp utgöra en förlängning av det ängs- och betesmarksobjekt 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 lokalisering av uthyrningsstugor i nära anslutning till befintlig
bebyggelse. Avsedd som komplement till jordbruksrörelse.
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Friluftsliv, intressen

Förslaget bedöms kunna bli en tillgång för det rörliga
friluftslivet i trakten med flera intressanta mål i omgivningarna. Exploateringen bedöms inte påverka friluftslivets 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 bebyggelse i sydväst. Den nya bebyggelsen skall placeras
med hög anpassning till terrängens form och ges en diskret färgsättning.

Slutsatser
området bedöms lämpligt för föreslagen utbyggnad
med stugor för uthyrning. området är lätt att nå och
bebyggelsen placeras i nära anslutning till befintliga
hus. rådande riksintressen bedöms inte skadas påtagligt.
Detaljplan inklusive va-utredning skall upprättas som
bland annat belyser hur riksintressena beaktas. Naturvärdesbedömning och radonundersökning krävs.

Grättve

Käppenäs

2242

uthyrningsstugor

Käppesjö

Ängetorp

0

50

100 m

Skala 1:5 000 (A4)

17. KÄPPESJÖ - GRÄTTVE
Utredningsområde
LIS-område
Utvecklingsområde
Strandskydd
Riksintresse friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB
Riksintresse naturvård
enl 3 kap. 6§ MB
Fast fornlämning
Övrig fornlämning
Ängs- och betesmarker
Lövskogsinventering
Sumpskog
Fiskevårdsområde
Flugersb.

Värdefulla vatten
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18. Edslan - Björkhem
Förutsättningar

Naturvårdsintressena bedöms inte påverkas av föreslagen exploatering.

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.

Djur- och växtliv

Intressen

Fria stränder, tillgänglighet

Allmänt

Området berörs av riksintressen för friluftsliv och naturvård 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. Marken sluttar mot norr och sjön. Från området har man
vacker utsikt över sjön.

Analys
Motiv

Förslaget kan innebära arbetsmöjligheter och förbättrat 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.
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En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet vid
Edslan.
Området ligger söder om väg 164 och en utbyggnad
påverkar inte tillgången till stränderna.

Infrastruktur

Området nås via befintlig tillfartsväg. Västtrafiks bussar trafikerar väg 164 ca 50-200 m mot nordost. Området 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 bebyggelse i omgivningen och tar stöd i bakomliggande
stigande terräng. Viss siktröjning mot sjön kan förväntas.

Slutsatser
området bedöms lämpligt för en utbyggnad med
uthyrningsstugor som för närvarande saknas i edsleskog. Detaljplan bör upprättas som visar sammanhanget med befintlig bebyggelse och hur befintliga
strövstigar beaktas. en naturvärdesbedömning bör
göras i samband med upprättandet av en detaljplan.
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18. EDSLAN - BJÖRKHEM
Utredningsområde

Våtmarksinventering

LIS-område

Pilgrimsleden

Strandskydd

Lövskogsinventering

Riksintresse friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

Sumpskog

Riksintresse väg
enl 3 kap. 8§ MB

Värdefulla vatten

Fast fornlämning

Detaljplanelagt område
Skomakerud

Övrig fornlämning

Fiskevårdsområde
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19. Edslan - Edsleskog norr
Förutsättningar
Allmänt

Ett område för ytterligare bostäder norr om befintlig
bostadsbebyggelse vid Edslans östra strand. För närvarande skogsmark som ägs av Svenska kyrkan. Strandskydd 200 m.

Intressen

Området tillhör riksintresse för naturvården enligt
MB 3:6. Edslan är fiskevårdsområde. Edslan är klassad som ett nationellt värdefullt vatten ur fiskevårdsoch 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

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

Analys
Motiv

Förslaget ger en möjlighet att utveckla den permanenta
bebyggelsen i Edsleskog i ett välbeläget och attraktivt
läge. (Planlagt område i söder innehåller osålda tomter
vilket sannolikt beror på mindre bra lägen utan sjöutsikt.)
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Friluftsliv, intressen

Området bedöms vara av allmänt intresse för det rörliga 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 Edslan.

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 bussförbindelse 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.
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20. Nedre Kalven - Finntorp
Förutsättningar

Analys

Ett område 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.
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 familjecamping med uthyrningsstugor, uppställningsplatser för husvagnar och husbilar, stall och service för
hästar, äventyrsbana mm.
Marken är privatägd. Strandskydd 200 m. För badplats, kanotcentral och dressinuthyrning lämnades
strandskyddsdispens 1998.

Området erbjuder goda förutsättningar för en fortsatt
utveckling av verksamheten som kan tillföra arbetstillfällen och skapa en målpunkt för turism och friluftsliv.

Allmänt

Intressen

Motiv

Friluftsliv, 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
påverka förutsättningarna för djur- och växtliv vid Nedre Kalven.

Fria stränder, tillgänglighet

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.

Strandzonen och den allmänna badplatsen kommer
även i framtiden att vara fritt tillgängliga för allmänheten. I övrigt är tillgången god på fria stränder i omgivningen.

Natur, landskap

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.

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 verksamhet med tillhörande parkering.

Infrastruktur

Risker

Vatten

Hög skyddsnivå gäller inom 100 m från Forsbackabadens badplats.

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

Risker

Landskapsbild

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

Större delen av området är redan påverkat av verksamheten 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 vattenverksamhet. miljöteknisk markundersökning med
avseende på föroreningar skall utföras.
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21. Nedre Kalven - Forsbacka
Förutsättningar
Allmänt

Ett område för permanentbebyggelse vid sjöns östra
strand, ca 1 km norr om väg 164. Nuvarande markanvändning skogsmark. Ägare Bergviks skog. Strandskydd 200 m.

Intressen

Nedre Kalven är fiskevårdsområde. Inga riksintressen.
200 m österut finns riksintresse för kulturminnesvården, 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 friluftslivet 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.
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Fria stränder, tillgänglighet

Utbyggnaden placeras öster om vägen, vilket innebär
att strandzonen med 50-100 m bredd även i fortsättningen 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 stranden 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 upprättas.
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Skala 1:5 000 (A4)

21. NEDRE KALVEN FORSBACKA
Utredningsområde
LIS-område
Strandskydd
Riksintresse väg
enl 3 kap. 8§ MB
Riksintresse kulturmiljövård enl 3 kap. 6§ Sörhammar
MB
Tobaksholmen

Sumpskog
Värdefulla vatten
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Nedre Kalven

camping- och

22. Käppesjö - Daskerudd
Förutsättningar
Allmänt

Området är beläget på en udde vid östra stranden av
Käppesjön. Markägaren önskar kunna uppföra 3-4 fritidshus 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 större 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 bedöms inte påverkas negativt av föreslagen utbyggnad.
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Djur- och växtliv

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

Fria stränder, tillgänglighet

Befintlig bebyggelse har strandtomter. Tillkommande
bebyggelse placeras bakom befintlig och påverkar
inte
uthyrningsstugor
de fria stränderna i norr och söder.

Infrastruktur

Området ligger vid slutet av mindre grusväg. För tillkommande bebyggelse skall vatten och avlopp lösas
med beaktande av sjöns vattenkvalitet, om möjligt
gemensamt med befintlig bebyggelse. Normal skyddsnivå gäller.

Landskapsbild

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

Slutsatser
området bedöms kunna exploateras enligt förslaget med fritidshus för uthyrning utan att påtaglig
inverkan på natur, landskap eller växt- och djurliv
uppstår. Detaljplan eller planutredning inklusive vautredning bör upprättas som belyser sambandet
mellan befintlig och tillkommande bebyggelse.
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22. KÄPPESJÖ
Klevåsen - DASKERUDD
Utredningsområde
LIS-område
Strandskydd
Fast fornlämning
Lövskogsinventering
Delesdalen

Sumpskog
Värdefulla vatten
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Kyrkekleven

23. Vänern - Bjäkebol 1:16
Förutsättningar
Allmänt

Ett område på skogsmark vid Bjäkebol ca km söder om
Åmåls stad, avsett för upp till ett 20-tal fritidshus för
uthyrning.
I södra delen finns två fritidshus på avstyckade strandtomter. Privat markägare. Strandskydd 300 m.

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 våtmarksfåglar samt ett stort antal skyddsvärda fiskarter och fiskstammar bidrar till det höga värdet.
Vid områdets södra del finns inventerade våtmarker
som utgör en del av den sjömad som ligger inne i viken.
Våtmarken har klass 3 enligt våtmarksinventeringen på
grund av vissa ingrepp såsom muddring, bryggor och
vägdragning.

Natur, landskap

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

Vatten

Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns strandlinje

Analys
Motiv

En utbyggnad med 20 hus för uthyrning innebär arbetsplatser och underlag för service i Åmål.

Friluftsliv, intressen

Området är av allmänt intresse för det rörliga friluftslivet och en utbyggnad bedöms inte medföra negativa
effekter. Våtmarkerna berörs inte.
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Djur- och växtliv

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

Fria stränder, tillgänglighet

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

Infrastruktur

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

Landskapsbild

Bebyggelsen placeras strax norr om befintliga fritidshus.
Viss exponering mot sjön genom utglesning av skogen
närmast sjön, men stöd av bakomliggande högre skogsmark gör 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
en exploatering bedöms kunna tillföra boendemöjligheter 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 påverka natur eller
djur- och växtliv. Bebyggelsen skall lokaliseras så att
den underordnas den kuperade terrängen och ges en
diskret utformning och färgsättning.
Detaljplan inklusive naturvärdesbedömning och vautredning krävs som underlag för prövning.
Strandens och bottnens karaktär gör det mindre
lämpligt att anlägga bryggor.
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23. VÄNERN - BJÄKEBOL 1:16
Utredningsområde
Duvan

LIS-område
Strandskydd
Riksintresse yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB
Riksintresse naturvård
enl 3 kap. 6§ MB
Kommunalt
bevarandeprogram
Fast fornlämning
Naturreservat

Vänern

Båtled mellan LimskärenVingens hamn
Våtmarksinventering
Detaljplanelagt område
Värdefulla
vatten
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24. Vänern, Knyttkärr
Förutsättningar

Friluftsliv, intressen

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 ytterligare fem uthyrningsstugor, brygga, bastu och kanotuthyrning.
I söder finns ytterligare tre fritidshus på avstyckade
tomter. Marken är privatägd. Strandskydd 300 m.

Djur- och växtliv

Allmänt

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
naturvårds-synpunkt.
Området är vidare utpekat i kommunens kulturminnesvårdsprogram (fornlämningsområde i kuperat skärgårdslandskap 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-metersgränsen 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 uthyrningsverksamhet med såväl stugor som kanotuthyrning mm och kan ge ytterligare arbetstillfällen. Läget
nära Åmål och E45 är fördelaktigt.
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Utbyggnaden gynnar det rörliga friluftslivet och är i
linje med rådande riksintressen.
Respektavstånd till befintliga fornlämningar skall beaktas.
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 naturvärden. Utrymme ges för bryggor och bastu inom ett
mindre område vid vattnet, men i övrigt hålls klippmiljöerna fria.

Fria stränder, tillgänglighet

Trollås har sedan tidigare varit ett populärt utflyktsmål. Allmänhetens tillgång till strandområdet skall
säkerställas. Tillgången till fria stränder i omgivningen begränsas av fritidshus på strandtomter.

Infrastruktur
Tillfart via grusväg av god standard. Vatten och avlopp 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 kulturmiljövårdens 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 säkerställs. Anläggande av brygga är anmälningspliktig
vattenverksamhet.

Lövås

kanotuthyrning,
bryggor, bastu
uthyrningsstugor
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24. VÄNERN - KNYTTKÄRR
Utredningsområde
LIS-område
Strandskydd
Riksintresse yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB
Fast fornlämning
Detaljplanelagt område
Värdefulla vatten
Båtled mellan LimskärenVingens hamn
Naturvärden
Lövskogsinventering
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bevarandeprogram

25. Vänern, Bjäkebol 1:15
Förutsättningar

Analys

Ett område för utveckling av främst fiskecamp med
tillhörande faciliteter, omfattande ett tiotal uthyrningsstugor, servicebyggnad/gemensamhetslokal, båtbrygga med ramp mm. Vidare avses skogsområdet i
väster göras mer tillgängligt med handikappanpassade
stigar, vindskydd och rastplatser. I anslutning till befintligt fritidshus placeras ytterligare två.
I området finns några fritidshus, varav fem på avstyckade strandtomter. I söder finns ett detaljplanelagt område för fritidshus.
Privat markägare. Strandskydd 300 m. Området ligger
ca 500 m söder om LIS-område 23.

Förslaget innebär en satsning på det rörliga friluftslivet
i ett område som annars domineras av fritidsbebyggelse och kan ge lokala arbetstillfällen.

Allmänt

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.
Området är vidare utpekat i kommunens kulturminnesvårdsprogram (fornlämningsområde i kuperat skärgårdslandskap med rösen och stensättningar). Inom
utredningsområdet finns fem fasta fornlämningar i
form av rösen.

Natur, landskap

Naturmiljön utgörs huvudsakligen av hällmarkstallskog. Mattlummer som är en fridlyst växt förekommer
i området.

Vatten

Hög skyddsnivå gäller intill 100 m från Vänerns
strandlinje.

Motiv

Friluftsliv, intressen

Utbyggnaden ökar områdets attraktivitet för det rörliga friluftslivet och bedöms kunna genomföras utan
negativ påverkan på kulturmiljövårdens intressen.

Djur- och växtliv

En småskalig utveckling av området enligt förslaget
bedöms kunna genomföras utan att förutsättningarna
för djur- och växtlivet i området påverkas.

Fria stränder, tillgänglighet

Tillgången till fria stränder i området är begränsad pga
fritidsbebyggelse, ofta med strandtomter. Föreslagen
utbyggnad bedöms öka tillgängligheten för friluftslivet i berörd del av strandområdet och skogsområdet i
väster. Föreslagna tomter för fritidshus ligger ca 50-60
m från stranden.

Infrastruktur

Området nås via grusväg av god standard. För stugområdet i söder planeras ny avloppsanläggning i form
av minireningsverk (SPR-teknik). Denna kan utökas
för att omfatta fiskecampen och tillkommande stugor.
Hög skyddsnivå gäller.

Landskapsbild

Området är redan starkt präglat av fritidsbebyggelse
och tillkommande fiskecamp och fritidshus bedöms
endast få marginell påverkan på landskapsbilden. Planerad bebyggelse placeras på relativt stort avstånd från
stranden.

Slutsatser
Föreslagen utbyggnad är i enlighet med rådande riksintressen och tillför lokala arbetstillfällen. området
är välbeläget nära Åmål och e45. Kulturmiljövårdens
intressen och landskapsbilden bedöms inte påverkas
negativt. Tillkommande bebyggelse skall anpassas väl
till terrängen. respektavstånd till fornlämningsmiljöerna skall beaktas.
Detaljplan inklusive naturvärdesinventering skall
upprättas, som bland annat belyser hur hänsyn tas till
befintliga fornlämningar. Brygga och ramp är anmälningspliktig vattenverksamhet.
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25. VÄNERN - BJÄKEBOL 1:15
Utredningsområde
LIS-område
Strandskydd
Riksintresse yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB
Riksintresse naturvård
enl 3 kap. 6§ MB
Måken

Kommunalt
bevarandeprogram
Fast fornlämning
Björkekasudde

Naturreservat
Båtled mellan LimskärenVingens hamn
Våtmarksinventering
Detaljplanelagt område
Värdefulla vatten
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26. Vänern, Tösse- Gustavsberg
Förutsättningar

Friluftsliv, intressen

Området består av skogsmark öster om befintlig fritidsbebyggelse 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.

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 riktning.

Intressen

Djur- och växtliv

Allmänt

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 strandlinje.

Risker
Området gränsar i nordväst till eventuellt högriskområde för radon.

Analys
Motiv

Föreslagen utbyggnad tillför Tösse ett attraktivt mål för
det rörliga friluftslivet och innebär lokala arbetsplatser.

En etablering enligt förslaget bedöms inte påverka förutsättningarna 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 begränsad med hänsyn till storleken på etableringen i förhållande till närheten till Tösse täort och den redan förekommande badplatsen.

Fria stränder, tillgänglighet
Vid en utbyggnad skall allmänhetens tillgång till befintliga 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 kommunalt vatten och avlopp i Tössebäcken i sydväst.

Landskapsbild
Vid en placering av bebyggelse och camping ovanför
stigen blir påverkan på landskapsbilden försumbar. Bebyggelsen utformas och placeras så att den underordnar
sig terrängen. Ev siktröjning mot stranden bör begränsas. 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 gällande riksintressen bedöms uppstå. Lokala arbetstillfällen som komplement till jordbruksverksamhet
tillförs.
Detaljplan inklusive naturvärdesbedömning och
radonundersökning skall upprättas, som bl a belyser
hur allmänhetens tillträde till området kan säkerställas.
Anordnande av bryggor är anmälningspliktig vattenverksamhet.
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26. VÄNERN TÖSSE GUSTAVSBERG
Skorpan
Utredningsområde
LIS-område
Strandskydd

Vänern

Skaten

Riksintresse yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB
Riksintresse kulturmiljövård enl 3 kap. 6§ MB
Fast fornlämning
Riksintresse naturvård
enl 3 kap. 6§ MB
Detaljplanelagt område
Markradon, ev. högrisk
Potentiellt förorenat område
Värdefulla vatten
Naturreservat

Båtled mellan LimskärenVingens
hamn
LIS-plan, tematiskt tillägg till översiktsplan (ÖP)
• Åmåls
kommunn | 71

27. Ånimmen, Gyltungebyn
Förutsättningar
Allmänt

På Ånimmens östra strand föreslås ett mindre område för
uthyrningsstugor med 3-4 stugor, brygga samt gemensamhetslokal 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 (annan 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 hyser 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 riskklass 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 område där sådana i hög grad saknas och kan komplettera
gästgiveriets utbud. Vidare innebär det arbetstillfällen
som komplement till jordbruksverksamheten.
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Friluftsliv, intressen

Områdena bedöms vara av allmänt intresse för det rörliga friluftslivet. Berörd del av området är ängsmark,
inte lövskog.

Djur- och växtliv

Den småskaliga exploateringen bedöms kunna genomföras utan negativ påverkan på växt- och djurliv.

Fria stränder, tillgänglighet

Tillgången på fria stränder i den närmaste omgivningen 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. Vatten och avlopp skall utföras med beaktande av sjöns
vattenkvalitet.

Landskapsbild

I området finns längs stränderna gårds- och fritidsbebyggelse 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. Utbyggnaden tillför övernattningsmöjligheter och bedöms inte
innebära negativ påverkan på rådande riksintressen.
Lovprövning bedöms kunna ske med planutredning och va-utredning som underlag. Anordnande av
bryggor är anmälningspliktig vattenverksamhet. För
eventuell ny anslutning till allmän väg krävs Trafikverkets tillstånd.
markundersökning med avseende på eventuella
föroreningar skall utföras.

Gyltungebyn

3-4 uthyrningsstugor
+ gem. lokal, brygga

Ånimmen
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27. ÅNIMMEN - GYLTUNGEBYN
Utredningsområde
LIS-område
Strandskydd
Riksintresse friluftsliv enl 3 kap. 6§ MB
Riksintresse geografiska
best. enl 4 kap. 2§ MB
Lövskogsinventering
Fiskevårdsområde
Fast fornlämning
Regionalt bevarandevärda
odlingslandskap
Markradon, ev. högrisk
Markradon, högrisk
Potentiellt förorenat område
Ängs- och betesmarker
Värdefulla vatten
Naturvårdsavtal
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28. Ärr, Fröskogs-Viken
Förutsättningar
Allmänt

Ett område på östra sidan av Ärr, ca 600 m söder om
område 13. Befintlig bebyggelse med fritidshus och
uthyrningsstugor avses kompletteras med ytterligare 8
uthyrningsstugor, lokal för kanotuthyrningsamt bryggor.
Strandskydd 200 m. Två av stugorna hamnar utanför
strandskyddsområdet. Privat markägare.

Intressen
Området tillhör ”regionalt bevarandevärda odlingslandskap” och ingår i kommunens inventering av kulturhistoriskt värdefulla områden (Kristinedal och Viken, bl a tilltalande jordbrukslandskap). Sjön Ärr är
fiskevårdsområde.

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

Risker
Området är redovisat som eventuellt högriskområde
för radon.

Analys
Motiv

En utbyggnad i föreslagen storleksordning kan innebära ett tillskott av lokala arbetsplatser.

Friluftsliv, intressen
Området är av begränsat intresse för det rörligafriluftslivet pga befintlig fritidsbebyggelse. Aktuell fastighet
består till stor del av avverkad skogsmark och saknar
inslag av tilltalande odlingslandskap.
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Djur- och växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet negativt.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgängligheten till stränderna inom området är begränsad pga befintlig bebyggelse och påverkas inte av
föreslagen utbyggnad. Norr och söder om området
finns fria stränder.

Infrastruktur
Området nås lätt från befintliga grusvägar. Ny vattentäkt planeras. Tillkommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till befintliga avloppsanläggningar (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.

Slutsatser
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 radonundersökning skall upprättas, som bör omfatta hela området och belysa sambandet med befintlig bebyggelse,
tillfarter, tillgång till friytor mm. Anordnande av bryggor är anmälningspliktig vattenverksamhet.

Viken

Uthyrningsstugor
Bryggor och
Kanotuthyrning
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Skala 1:5 000 (A4)

28. ÄRR - FRÖSKOGS-VIKEN
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LIS-område
Strandskydd

Tranerud

Fast fornlämning
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UTDrAG Ur STrANDSKYDDSLAGSTIFTNINGeN
Strandskyddslagstiftningen finns i 7 kap miljöbalken. Aktuella paragrafer återges nedan.
13 §

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).
14 §

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd.
15 §

Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars
skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).
16 §

Förbuden i 15 § gäller inte
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,
18 § c

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet
får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
som avses i 18 e §. Lag (2009:532).
18 § d

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

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d §
ett område som
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses
långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften
a) i eller i närheten av tätorter, ......
....... En översiktsplan enligt 4 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) ska ge vägledning vid
bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda. Lag (2009:532).
18 f §

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som
behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade
byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller
annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).
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ANTAGANDEHANDLING
ÅMÅLS KOMMUN
2011-08-16

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

Planhandlingen består av följande dokument:
Planförslag
Bilaga 1, Planeringsförutsättningar
Bilaga 2, Analys
Bilaga 3E, Områdesbeskrivningar
Bilaga 4, Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 5, Översiktskarta Dalsland
Bilaga 6, Utställningsutlåtande

141414

Enligt politiskt beslut i:
• Kommunstyrelsens tillväxtutskott
2011-06-07, § 129
• Kommunstyrelsens tillväxtutskott
2011-09-13, § 152
• Kommunstyrelsen 2011-09-13,
§ 244
• Kommunfullmäktige 2011-09-28,
§ 166
har tidigare utpekade ”lämpliga områden för
vindkraft” inom Åmåls kommun tagits bort.
Planförslagets antagandehandlingen
redovisar därför inga lämpliga områden för
vindkraft.

Förord
Dalslandskommunernas vision:
”Dalslänningen är driftig och skapar själv förutsättningarna för att driva sin
egen och Dalslands utveckling framåt”
Dalsland vill ha vindkraft! Den positiva energikällan skall byggas på
lämpliga platser i landskapet, med både goda vindförutsättningar och
beaktande av landskapets värden för natur, kultur och turism.
Samrådet skedde under våren 2009 med samrådsmöten i Dalslands
kommuner och ett 70-tal skriftliga yttranden inkom. Utställning av
planförslaget genomfördes under våren 2010 och drygt 240 skriftliga
yttranden inkom. För Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner
föranleder de inkomna yttrandena inte att planhandlingen behöver någon
omfattande förändring, men för Bengtsfors och Åmåls kommuner blev
ändringarna så omfattande att en ny utställning genomfördes vintern 2011.
Denna handling är en omarbetning och komplettering av utställningsförslaget
baserad på riktlinjerna i utställningsutlåtandena.
Syftet med planen är att peka ut de lämpligaste områdena för
vindkraftsparker och markera var det inte är lämpligt med vindkraft.
Planen skall också syfta till att förenkla för beslutsfattare, allmänhet och
exploatörer i efterföljande beslutsprocesser.
Planeringshorisonten för denna vindbruksplan för Dalsland är ca 10 år.
Dalslandskommunernas Kommunalförbund

Vindbruk Dalsland har tagits fram genom ett samarbete mellan Dalslandskommunernas
Kommunalförbund, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner samt Dalslands
Miljökontor. Medverkande konsult har varit Sweco genom dess Karlstadkontor.
Uppdragsgivare har varit Dalslandskommunernas kommunalförbund.
Medverkande tjänstemän:
Christina Svensson, Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Charles Hörnstein, Mellerud, Laila Nilsson,
Åmål, Annika Karlsson, Bengtsfors, Anette Klang, Bengtsfors, Björn Hermansson, Dalslands Miljökontor,
Helena Carling, Dals Ed och Färgelanda, Jan Myrén, Färgelanda och Barbro Berggren, Dals Ed.
Medverkande vid Sweco har varit:
Louise Alström och Karin Manner, uppdragsledare, Ann Ardebrant, GIS-analys, Ulrica Larsson och Anna
Samuelsson, landskapsanalys, Martin Stenqvist, MKB, Robert Johannesson, kvalitetsgranskare
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Läsanvisning
Planförslaget riktar sig till såväl markägare, exploatörer som medborgare. Det är utformat så att varje
kommun kan anta dels de generella förutsättningarna och ställningstagandena samt den del av
förslaget som berör den egna kommunen.

Planhandlingen består av följande dokument:
-

Planförslag
Bilaga 1, Planeringsförutsättningar
Bilaga 2, Analys
Bilaga 3 B, Områdesbeskrivning
Bilaga 4, Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 5, Översiktskarta Dalsland

Läs mer på:
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/Vindkraftshandboken.pdf
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Inledning
Planens syfte
Syftet med vindbruksplanen är att den ska utgöra underlag för en strukturerad
utbyggnad av vindkraft i Dalsland samt för en effektiv och konsekvent
hantering av prövningsprocessen.
Dalslands fem kommuner påverkas på många sätt av varandra; bland annat
finns det i gränstrakterna geografiska områden som är intressanta för
vindkraft. Därför har Dalslandskommunerna beslutat att ta fram en
gemensam vindbruksplan. Den gemensamma planeringsprocessen har
bedrivits inom ramen för Dalslandskommunernas kommunalförbund, under
arbetsnamnet Vindbruk Dalsland, och har medfört en rad positiva effekter,
såsom:
- de mellankommunala frågorna, dvs Dalslandsperspektivet har på ett
naturligt sätt kommit in i planeringen
- allmänheten och andra intressenter har kunnat lämna synpunkter på hela
Dalsland
- en effektiv arbetsprocess, där de enskilda kommunernas planeringsresurser
har samverkat.
Formellt kommer planeringsprocessen slutligen att leda fram till fem olika
tillägg till respektive kommuns översiktsplan, som antas av
kommunfullmäktige.
Dalslandskommunerna vill se en hållbar utbyggnad av vindkraft och förordar
större vindkraftsetableringar framför spridda enstaka verk. Planen bidrar till
god hushållning med vindenergin såväl som med andra resurser.
Planen är en avvägning mellan vindbruksintresset och andra intressen, värden
och möjligheter för Dalsland. I planen redovisas dels lämpliga områden för
vindkraftsparker, dels vilka områden som är olämpliga för vindkraft. Att
förutsättningarna skiljer sig åt mellan de olika kommunerna avspeglar sig i
var de olika områdena har lokaliserats.
Planen anger även riktlinjer för utformning, placering och prövning av vindkraftverk, parker såväl som mindre grupper och enstaka verk.
Planeringshorisonten för planen är 10 år, men det finns inget som hindrar att
planen revideras tidigare.

Kommunala plandokument
I arbetet med att ta fram Vindbruk Dalsland användes i analysarbetets tredje
steg följande kommunala planer och program:
För Bengtsfors kommun utgör ÖP-94 samt Energi- och Klimatstrategi (08)
planeringsunderlag.
För Dals-Eds kommun har hänsyn tagits till utpekade rekommendationsområden i ÖP03 (antagen 2003-12-17), Vindkraft på Töftedalsfjället och
Buråsen (Fördjupning och tillägg till översiktsplanen antagen 2008-06-18)
Dessutom har Dals-Eds energi och klimatstrategi (antagen 2009-02-18)
utgjort planeringsunderlag.
I Färgelanda kommun har viss hänsyn tagits till de utpekade rekommendationsområdena i ÖP06 (antagen 2006-07-14) och kommunens kulturmiljöprogram (antagen 2004). Klimatstrategi och energiplan (antagen 200812-29) utgör planeringsunderlag.
Förslag till Antagandehandling för Åmåls kommun; Vindbruk Dalsland,
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För Melleruds kommun utgörs planeringsunderlaget av: Översiktsplan ÖP
90,
Områdesplan för Erikstad - OP 83 och områdesplan för Dals Rostock - OP 85
Fördjupad översiktsplan för Köpmannebro - FÖP 93, fördjupad översiktsplan
för Dalskog - FÖP 94, fördjupad översiktsplan för Melleruds tätort FÖP 98
samt Energi- och Klimatstrategi 2006.
För Åmåls kommun utgörs planeringsunderlaget av ÖP-91och fördjupad
översiktsplan för Åmåls tätort - FÖP -03.
De slutliga förslagen till utpekade områden och rekommendationer som
redovisades i samrådsförslaget innebar i några avseenden avsteg från
respektive kommuns gällande rekommendationer i översiktsplanen.

Mål för vindkraftsutbyggnad
Riksdagens nuvarande planeringsmål är att det ska finnas planmässiga
förutsättningar i Sverige för en utbyggnad av 30 TWh till år 2020. Av dessa
skall 20 TWh vara planerad som landbaserad vindkraft och 10 TWh som
havsbaserad. Syftet med en planeringsram är att synliggöra vindkraftintresset
i den fysiska planeringen. Ramen anger således de nationella anspråk som
vindintresset har på tillgång till mark- och vattenområden.
Med en snitteffekt om 2 MW/verk motsvarar 20 TWh planering av ca 4 000
verk. Den nationella yta som inklusive erfordrade skyddsavstånd behövs för
dessa verk är teoretiskt beräknad till drygt 1 000 km2, vilket motsvarar den
sammanlagda ytan av Melleruds och Åmåls kommuner.
Dalslandskommunernas mål är att bidra till att det nationella målet uppfylls
genom en hållbar utbyggnad av vindkraften.

Prövning av vindkraft
Att bygga ett vindkraftverk fordrar kunskap om ett flertal lagar men framför
allt om miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL). Kommunal
översiktplan är vägledande vid bedömningen.
Miljöbalken samordnar den svenska miljölagstiftningen för en hållbar
utveckling. Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av
mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med
beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer (PBL 1 kap. 1 §).
Den 1 augusti 2009 har nya regler rörande vindkraftverk trätt i kraft i planoch bygglagen (PBL) och i miljöbalken (MB). Som en följd har även
ändringar skett i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (FMH) och bilagan till denna förordning (FMH-bilagan) när det
gäller vindkraftsanläggningar.
Från 1 augusti 2009 gäller:
Tillstånd enligt miljöbalken krävs om:
 Två eller fler verk ska byggas och där totalhöjden1 på verken är
högre än 150 m

1

Totalhöjd = navhöjd + halva rotordiametern (se även figur 3 i bilaga 1).
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 Sju eller fler verk ska byggas och där totalhöjden på verken är högre
än 120 m
 Det finns tidigare uppförda verk i området som innebär att de ovan
nämnda tillståndsgränserna nås
 Etablering sker i vattenområde
Länsstyrelsen ansvarar för tillståndsprövningen vid exploatering på land. Vid
ansökan om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning2 upprättas.
Vid tillståndsplikt fordras inte separat bygglovsansökan eller upprättande av
detaljplan (detaljplan krävs endast inom områden med stor efterfrågan på
mark).
Kommunens roll har förstärkts i och med att kommunen har vetorätt vid
exploateringar och måste genom kommunfullmäktige tillstyrka en
vindkraftexploatering för att länsstyrelsen ska kunna bevilja tillstånd (MB 16
kap 4§).
Anmälan enligt miljöbalken krävs om:
 Vindkraftetableringen innehåller ett vindkraftverk som är högre än
50 m
 Den innehåller två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
 Den tillkommande vindkraftsetableringen ska stå tillsammans med
ett annat redan uppfört vindkraftverk
Kommunen genom kommunens miljönämnd ansvarar för anmälningspliktiga
ärenden. Kommunen har möjlighet att förelägga verksamhetsutövaren att
ansöka om tillstånd om kommunen finner att en vindkraftsetablering kan
antas medföra betydande miljöpåverkan3. Verksamhetsutövaren kan också
frivilligt ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen oavsett om etableringen anses
medföra betydande påverkan eller ej.
Bygglov enligt PBL 8 kap 2§ krävs om:
 Vindkraftverket är högre än 20 meter över markytan
 Om det har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
 Vindkraftverk monteras fast på en byggnad eller placeras på ett
avstånd från fastighetsgränsen som är mindre än kraftverkets höjd
över marken
Ansökan om bygglov, vilket även omfattar anmälningspliktiga verk, görs hos
kommunen. Råder det stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra
anläggningar kan kommunen kräva en detaljplan för bygglovspliktiga verk
(PBL 8 kap 2§).
Bygganmälan:
 Krävs för alla vindkraftverk som är tillståndspliktiga eller bygglovspliktiga
 Ska ske minst tre veckor innan arbetena påbörjas

Utgångspunkter och definitioner
Vindbruk Dalsland har tagits fram med utgångspunkt från vad som kan anses
vara kommersiellt intressant och den teknik för vindkraftverk som är känd
2

Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Detta sker med tillämpning av kriterierna i bilaga 2 till förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar.
3
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idag. Vid beräkning av buffertzoner har vindkraftverk med en totalhöjd om
150 meter varit normgivande. Högre verk kan vara möjliga inom i planen
utpekade områden lämpliga för vindkraft.
I denna plan används följande definitioner:
Vindkraftspark
Grupper om minst 7 verk
Mindre grupp

3-6 verk

Enstaka verk

1-2 verk

Gårdsverk

 totalhöjd på 30 meter
 bedömd liten påverkan på omgivningen
 huvudsakligt syfte att försörja en eller
 en mindre grupp fastigheter, gårdar eller
hushåll
 placering i anslutning till bebyggelse

I begreppet mindre vindkraftsetablering ingår både mindre grupp
och enstaka verk.

Vindbruksplanens status
Denna vindbruksplan är ett tillägg till kommunernas gällande
översiktsplaner. Detta innebär att vindbruksplanens riktlinjer och
rekommendationer ska tillämpas tillsammans med översiktsplanernas
riktlinjer vid behandling av vindkraftärenden inom hela Dalsland, varvid
vindbruksplanen gäller framför respektive översiktsplan.
Fördjupning och tillägg till översiktsplanen i Dals Eds kommun avseende
vindkraft på Töftedal och Buråsen gäller dock framför denna vindbruksplan
vad gäller Töftedalsfjället. För Buråsen gäller Vindbruk Dalsland framför
fördjupningen. I enlighet med politiskt beslut tas även Buråsen in som
lämpligt område för vindkraftpark.
Planen är, i likhet med övriga översiktsplaner, inte juridiskt bindande och ger
således inga rättigheter eller skyldigheter. Den ger enbart vägledning för
beslut om användningen av mark- och vattenområden, exempelvis vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
Planen ska aktualitetsprövas av respektive kommunfullmäktige varje mandatperiod och om förutsättningarna ändras ska planen revideras. En sådan
revidering bör vara landskapsövergripande.

Planeringsprocess och medborgardeltagande
Planförslaget följer den offentliga process som föreskrivs i plan- och bygglagen med samråd och utställning. Härmed förankras planförslaget och
medborgare, myndigheter och intresseorganisationer ges möjlighet att ha synpunkter på dess innehåll och utformning.
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Planen är nu klar för antagande:

Referensgrupp
Till arbetet med Vindbruk Dalsland har knutits en referensgrupp för att tillvarata specialkunskaper och erfarenheter inom området. Referensgruppen
består av representanter från bland annat: vindkraftsexploatörer, Naturskyddsföreningen, Dalslands Turist AB, Vattenfall, Lantbrukarnas Riksförbund, Södra Skogsägarna, Hembygdsföreningar/byalag och Länsstyrelsen.

Politisk behandling
Kommunfullmäktige i respektive kommun kommer att anta den del av den
gemensamma vindbruksplanen som avser den egna kommunen. Vindbruksplanen blir ett tematiskt tillägg till respektive kommuns översiktsplan.

Hantering av ansökningar innan planförslaget har vunnit
laga kraft
Ansökningar och intresseanmälningar för nya vindkraftverk som inkommer
innan planen är antagen, kommer att behandlas, förutsatt att de är förenliga
med planens intentioner. Ansökningar och intresseanmälningar av mer komplicerad natur eller som inte överrensstämmer med planens intentioner kommer att behandlas först efter att planen vunnit laga kraft.

Planförslag
I planförslaget redovisas vilka områden som är lämpliga för vindkraftsparker
respektive områden som är olämpliga. Gränserna för de utpekade områdena
är inte absoluta, justeringar kan göras i samband med prövning av projekt. I
bilaga 3 beskrivs de utpekade och undantagna områdena mer ingående.
Utpekandet av områden har föregåtts av ett omfattande analysarbete där
hänsyn har tagits till vindförutsättningar, hälsa och säkerhet, landskapets
förutsättningar och tålighet, allmänna intressen och kommunernas egna viljeyttringar. Analysarbetet redovisas i bilaga 2.
 Lämpliga områden med förutsättningar för vindbruksparker.
Lämpliga områden har bra vindförhållande. I stort sett saknas
konflikter mellan vindkraftsetableringar och motstående intressen,
alternativt har områden genom politiska beslut prioriterats med
hänsyn till vindkraftsintresset. Här skall etablering av vindkraft
förordas. Områdena är viktiga att skydda mot åtgärder som kan
motverka större vindkraftsetableringar inom området.
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 Olämpliga områden utgör områden med motstående intressen
och/eller värden som bedöms kunna ta skada av vindkraftsetableringar såsom kulturreservat, naturreservat, Natura 2000 samt
djur- och växtskyddsområden. Runt Natura 2000-områden, djur- och
växtskyddsområden, naturreservat samt annan viktig miljö kan
behov av skyddszoner finnas för att områdenas värden inte ska
påverkas/gå förlorad. Då områdenas karaktärer skiljer sig åt måste
skyddsavståndet bedömas från fall till fall. Varken vindkraftsparker
eller enstaka vindkraftverk tillåts inom olämpliga områden.
 Övriga områden utgör alla de områden som inte ingår i lämpliga
och olämpliga områden.
Äganderätten till mark innebär inte någon rätt att få göra vad man vill med
sin mark, utan äganderätten innebär en rätt att förfoga över sin mark. Det
innebär att markägarens tillåtelse behövs för att bygga vindkraftverk. Staten
kan dock genom myndighetsbeslut tvinga fram vägar och ledningar i
särskilda fall.
För att mark ska få användas för bebyggande eller liknande ska den vara från
allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid
planläggning eller direkt i ärenden om bygglov respektive prövning enligt
miljöbalken.
En vindkraftetablering påverkar på grund av sin storlek, rörelse, ljud och ljus
ett mycket stort område jämfört med den faktiska utbredningen på marken
som varje verk tar i anspråk. Därför är det viktigt att lämplighetsprövning och
avvägning mot andra allmänna intressen görs i en demokratisk och öppen
process och resulterar i en plan som är tydlig och förutsägbar vad gäller
framtida prövning av enskilda ansökningar.
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Riktlinjer
Riktlinjer för lämpliga områden
 Vindkraftsparker ska placeras inom lämpliga områden.
 Verken ska placeras så att lämpliga områden nyttjas optimalt.
 Mindre vindkraftsetableringar kan prövas, men får ej motverka eller
förhindra ett optimalt nyttjande för större vindkraftsparker.
 För all etablering av vindkraftverk inom utpekade lämpliga områden
ska en miljökonsekvensbeskrivning för en total utbyggnad av hela
området redovisas.
 Etablering av nya bostäder ska undvikas inom en radie om ca 750
meter runt områden för vindkraftsparker.
 Inom lämpliga områden bör strandskyddsdispens kunna ges för
vindkraftverk endast om etableringens negativa konsekvenser
sammantaget blir mindre.
 Gårdsverk kan prövas, om de inte motverkar eller förhindrar ett
optimalt nyttjande för större vindkraftsparker.
Riktlinjer för olämpliga områden
 Inom olämpliga områden tillåts inga vindkraftverk, varken parker
eller mindre etableringar.
 Gårdsverk prövas restriktivt i olämpliga områden mot bakgrund av
de värden som värnas. Enbart placeringar i direkt anslutning till
bebyggelse kan komma i fråga.
Riktlinjer för övriga områden
 Vindkraftsparker tillåts ej.
 Det råder en mycket återhållsam inställning till mindre
vindkraftsetableringar (3-6 verk) och en återhållsam inställning till
enstaka verk (1-2 verk), men de kan prövas i varje enskilt fall.
 Gårdsverk kan prövas positivt.
Riktlinjer för utformning och placering
 En vindkraftsgrupp/park bör anpassas så att den ansluter till
landskapets strukturer och riktningar.
 Verken bör inte konkurrera med eller dominera över utpräglade
landmärken eller karaktärselement.
 Färgsättning för verk ska vara homogen inom gruppen och
harmonisera med omgivningen. Tillverkarens och/eller ägarens
namn prövas utifrån lämplighetsvillkoren i plan- och bygglagen.
 Vindkraftverk skall placeras på sådant avstånd till bostad så att
bullervärdet 40 dB(A) på hävdad tomtplats, inte överskrids.
 Avstånd till väg och järnväg ska vara minst verkets totalhöjd plus 20
meter eller i enlighet med de krav berörda myndigheter ställer.
 Varningsskyltar för nedfallande is och eventuella restriktioner för
allmänheten ska sättas upp på lämplig plats.
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 Avskärmning av hinderbelysning och samordning av blinkande sken
skall utföras enligt myndigheters regler för hinderbelysning.
Transportstyrelsens luftfartsavdelning beslutar om hur höga föremål
ska markeras. Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
markering av byggnader, master och andra föremål (LFS 2008:47)
ska tillämpas.
Riktlinjer för bygglovsprövning av mindre vindkraftsetableringar
 Ansökan om att bygga ett fåtal verk inom ett lämpligt område ska
följas av en redovisning av hur en fullskalig utbyggnad kan göras i
syfte att nyttja området optimalt.
 I övriga områden ska bygglovprocessen föregås av ett tidigt samråd
med miljökonsekvensbeskrivning för att utreda om lokaliseringen är
lämplig. Vid en ansökan åligger det den sökande att särskilt
redogöra för hur motstående intressen hanteras.
 Vid ansökan om bygglov ska den sökande redovisa verkets/verkens
placering och utformning på karta och fotomontage. Detta fungerar
som underlag för bedömningen om vindkraftverkens påverkan på
landskapsbilden. Den sökande ska även redogöra för buller- och
skuggförhållanden samt påverkan på omgivande natur-, kultur och
friluftsvärden.
 Den sökande ska informera och samråda med berörda parter i ett
tidigt skede av processen.
 För mindre vindkraftetableringar krävs miljökonsekvensbeskrivning
eller motsvarande.
 Checklista för anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet
§ 25a ska beaktas.
 Vid ansökan om bygglov ska byggkontoret göra en avvägning av
om det nya verket placeras på sådant avstånd från befintliga, eller
redan beviljade, verk att de gemensamt är att betrakta som en park
(7 verk) och i så fall ska ärendet tillståndsprövas i stället. Upp till 7
rotordiametrars avstånd kan ge ett sammanhängande intryck varför
det kan användas vid bedömningen av om etableringen är att
betrakta som en park eller inte.
 Den sökande ska redovisa de geotekniska förutsättningarna för
vägdragning och för grundläggning av verket.

Riktlinjer för bygglovprövning av gårdsverk
 Prövning av lämpligheten ska ske med hänsyn till de lokala
förutsättningarna och verkets påverkan på omgivningen.
 För verk som placeras i exponerade lägen ska prövning ske med
hänsyn till den samlade påverkan på grannar, boendemiljöer och
landskapsbild.
 Verkets totalhöjd ska inte överstiga avståndet till tomt eller
fastighetsgräns.
 Verk ska i första hand placeras i anslutning till bebyggelse, dock
med tillräckligt skyddsavstånd till bostäder.
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Planförslagets konsekvenser
Miljökonsekvenser
Samtliga översiktliga planer enligt plan- och bygglagen (PBL) omfattas generellt av krav på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I
denna process följs också miljöbalkens formella krav på samråd och MKB är
en viktig del av planeringsunderlaget.
I korthet bedömer Dalslands kommuner att en väl planerad vindkraftsutbyggnad ger övergripande miljövinster och en hållbar utveckling. Vindkraftsutbyggnad bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen om begränsad
klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och giftfri miljö. Planering
leder till att vindkraftsparkerna hamnar på de för landskapet sammantaget
bästa platserna.
Vindkraftsparker har olika påverkan beroende på landskapstyp. I landskapsbilder av känslig karaktär blir påverkan stor. I ekologiskt känsliga områden
kan vägar, ledningar och verken innebära stora ingrepp. Se även bilaga 1 om
påverkan på landskapsbilden samt miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga 4.

Sociala konsekvenser
Vid vindkraftsutbyggnad kan det uppstå problem med skuggor, buller,
reflexer, störd utblick för enskild fastighetsägare samt begränsad rörelsefrihet. För alla vindkraftverk som kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken (MB) ska risker, hälsa och säkerhet prövas. Riskerna bedöms generellt
vara små på avstånd större än 500 meter.
Vindkraftverken kan ses som en symbol för förnybar energi och även innebära ett lokalt engagemang i energiförsörjningen. Ett utbyggt vägnät kan
också utgöra positiva effekter.

Ekonomiska konsekvenser
Den mest tydliga ekonomiska vinsten syns i ökad produktion av förnybar
energi. Under utbyggnadsskedet skapas lokal sysselsättning genom anläggande av exempelvis vägar och fundament. Under verkens livslängd krävs
vissa servicefunktioner. Ett utbyggt vägnät ger större möjligheter till ett
effektivt skogsbruk.
De arrenden som kommer markägarna till del utgör ett starkt incitament till
att upplåta mark för vindkraft. En positiv konsekvens är också att kommuninvånare, företag och organisationer i kommunerna kan gå in som andelsägare eller delägare till vindkraftverk. Det kan bland annat leda till lägre
kostnader för den egna elförbrukningen.
En nackdel är att marken i ett område på mellan 500 och 1000 meter från
vindkraftverken inte kan bebyggas med nya bostäder. Det är oklart om
vindkraftverk i vissa fall kan innebära värdeminskning av intilliggande
fastigheter.

Mellankommunala frågor
Lokalisering av vindkraft är i högsta grad en mellankommunal fråga. Flera av
de områden som är intressanta för vindkraft ligger i gränstrakterna mellan
kommunerna. Därför har Dalslandskommunerna valt att ta fram en gemensam vindbruksplan. Samråd har även skett med angränsande kommuner utanför Dalsland.
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Förändringar från utställningsförslaget
Utställningsutlåtandet anger utförligt ställningstagande och förändringar som
skett med avseende på inkomna yttranden.
Förändringarna från utställningsförslaget innebär framför allt att område Å4
och Å5 utgår som ”Lämpligt område” och i stället ingår i ”Övrigt område”.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Enligt gällande översiktsplan för Åmåls kommun, antagen 1991, aktualitetsförklarad
2000-04-26,är det angeläget att utarbeta en fördjupad översiktsplan för Åmåls tätort.
Program för den fördjupade översiktsplanen har upprättats av bygg- och
miljökontoret 1996. Kommunstyrelsen godkände programmet 1996-05-13, § 153.
En arbetsgrupp bildades under 1996 som har utarbetat underlag till den fördjupade
översiktsplanen. Arbetsgruppen har bestått av:
Peeter Särg, stadsarkitekt
Tommy Jingfors, kultur- och servicechef
Lars-Rune Hägg, utrednings- och projekterings ansvarig
Dan Gunnardo, kommunekolog
Laila Nilsson, planingenjör
De övergripande syftena med den fördjupade översiktsplanen är att:
• sammanställa ett aktuellt underlag beträffande tätortens utvecklingsmöjligheter
inför 2000-talet.
• redovisa strategier för att säkerställa långsiktig utveckling av de kulturhistoriska
bebyggelsevärdena i centrala staden.
• redovisa strategier för trafik, parkering och handel
• utgöra underlag för komplettering av bebyggelse och service
• redovisa strategier för att tillvarata de särskilda värden som läget vi Vänerkusten
utgör

LAGREGLER I PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) OCH I MILJÖBALKEN (MB)
I en fördjupad översiktsplan skall redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap PBL
och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning av markoch vattenområden.
Av planen skall framgå:
• grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden.
• kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras.
• hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och iaktta
gällande miljökvalitetsnormer
Den fördjupade översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas
utan svårighet. (4 kap 1§ PBL)
Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall
bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap 3§ miljöbalken skall
miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.
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Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en
ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social
synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror skall främjas. Hänsyn skall tas till
förhållandena i angränsande kommuner. Planläggning får inte medverka till att någon
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken överträds.
Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
•
de boendes och övrigas hälsa,
•
jord-, berg och vattenförhållandena,
•
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan
samhällsservice,
•
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar
Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av energi skall
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och
energihushållningen.(2 kap 4§ PBL).
Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas med
hänsyn till behovet av:
•
skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
•
åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
•
hushållning med energi och vatten samt goda klimatiska och hygieniska
förhållanden,
•
trafikförsörjning och god trafikmiljö,
•
parker och andra grönområden,
•
förändringar och kompletteringar
Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse skall det
finnas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter att
anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.(2 kap 4§ PBL).

SAMORDNING MED ANNAN KOMMUNAL PLANERING
Agenda 21, lokalt handlingsprogram för Åmål, antagits av kommunfullmäktige 199702-26, § 34. Ett miljöbokslut har avrapporterats år 2000. Arbete har påbörjats med att
arbeta in de nyligen remitterade regionala miljömålen i det kommunala
handlingsprogrammet – Agenda 21. Enligt miljömålen för den kommunala
verksamheten skall en kommunal energiplan och naturvårdsplan upprättas.
Inom kommunen har nyligen inletts ett arbete med att utarbeta en utvecklingsplan för
kommunen. Den skall omfatta en omvärldsanalys, en invärldsanalys och en
strategisk plan för nästa mandatperiod. Impulser från detta arbete bör i de delar som
berör den fysiska planeringen inarbetas i den fördjupade översiktsplanen för Åmåls
tätort / centrum.
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ÅMÅLS TÄTORT

7

ÅMÅLS CENTRUM

8

PLANDATA
PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING
Åmåls tätort avgränsas i väster av föreslagen vägkorridor för rv 45 , i öster av
Vänerkusten, i norr av Kasenbergsområdet och i söder av HöganäsKnyttkärrsområdet. Avgränsningen överensstämmer i allt väsentligt med det i
gällande kommunöversikt redovisade området för Åmåls tätort. (se karta sid 6).
Centrumområdet avgränsas i norr av Åmåls kyrka, i väster av järnvägen, i öster av
Vänerkusten och i söder av det gamla hamnspåret. Åmåls tätort omfattar ca 1 665 ha
varav centrum upptar ca 75 ha. (se karta sid 7).

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Marken inom planområdet är både i kommunal och privat ägo.

ÖVERSIKTLIGA PLANER OCH RAPPORTER
Enligt PBL 4 kap skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar
kommunens hela yta. Av planen skall framgå grunddragen i användningen av markoch vattenområden, kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och
bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressen enligt
miljöbalken. Översiktsplanen för Åmåls kommun är antagen av kommunfullmäktige
1991 och aktualitetsförklarad 2000. Som underlag för ÖP 91 presenterades ett flertaI
utredningar beträffande trafik/miljö, parkering, handel och bebyggelse för tätorten.
I en särskild rapport ”Stadsmiljöstudie från 1988” har miljökvalitéer som ryms i den
historiska stadskärnan belysts.
Rapporten ”Analys av alternativa utbyggnadsriktningar för Åmåls tätort från 1993
utarbetades i syfte att vara vägledande för den fortsatta planeringen av Åmåls tätort.
Ett utvecklingsprojekt om Åmåls stadskärna ”Kultur och miljö i centrum” genomfördes
1993. Rapporten syftar till;
•
att ge utvecklingsmöjligheter för befintliga och tillkommande verksamheter
•
att skapa bättre beslutsunderlag beträffande förändring/bevarande i centrum
•
att föreslå strategier/åtgärder för att tillvarata och förstärka en levande stadsmiljö
•
att ta tillvara ungdomars synpunkter
Fördjupad översiktsplan för Åmåls söder, Höganäs och Knyttkärr upprättades 1995.
Detaljplan för bostadsområdet Näsudden, Höganäs antogs 1996.
I Vägverkets ”Vägutredning från1996” redovisas projektering av rv 45 inom Åmåls
kommun. Enligt beslut har forsatt projektering inriktats på ”Röd vägkorridor från
kommungränsen i söder till Nygård, Grå vägkorridor från Nygård till Östby samt Röd
vägkorridor från Östby till kommungränsen i norr.” Väg 164 ansluts till ny trafikplats
vid Nygård och vidare mot Strömstadsvägen. Vägverket genomför för närvarande ett
”omtag” av planeringsunderlaget för att motsvara miljöbalkens kriterier.
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DETALJPLANER I CENTRUM
För Åmåls centrum gäller detaljplaner från 1921 och framåt. För kvarteren Plantaget,
Banken, Örnen, Triangeln, Berget, Åstranden och Södra hamnplan gäller en
avstyckningsplan från 1906.
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RIKSINTRESSEN
Friluftsliv

•

bibehållen vattenkvalité i Vä

Riksintresse för friluftsliv, FP3, omfattar
området utmed Vänerkusten från Åmåls
södra infarten till rv 45 i norr.
Förutsättningarna för att områdets värde
skall bestå är;
- bibehållen vattenkvalité i Vänern
- fiskevårdande insatser
- att tillgänglighet till strandområden
som är obebyggda består.
Vänerkusten är mångformig och naturskön
med utsökta tillfällen till båtsport, bad, fiske,
natur- och kulturstudier. Strandskydd gäller
inom 300 meter från Vänern.
Området Hanebol-Forsbacka. R/L, är ett
värdefullt friluftsområde av lokalt och
regionalt intresse. Hela området är värdefullt
som närrekreationsområde för tätorten. Inom
området finns Forsbacka golfklubb och
Hanebols friluftsanläggning.

Kulturminnesvård

Riksintresse för kulturminnesvården,
KP7, omfattar centrala staden mellan kyrkan
i norr, järnvägen i väster, gamla hamnspåret i
söder och Vänerkusten i öster. Åmålsån
ligger inom riksintresse för kulturminnesvården.
Åmåls stadskärna avspeglar än idag
mycket av stadens byggnadshistoriska
utveckling. Kvar från stadens grundläggning
på 1600-talet är den kvadratiska
rutnätsplanen och 1669 års stenkyrka. Från
1700-talet och början av 1800-talet finns ett
flertal borgarhus bevarade i stadsdelen
väster om ån, som avspeglar 1777 års
stadsplan där det bl a föreskrevs att endast
hörntomterna fick bebyggas medan
mellanliggande partier skulle hållas öppna.
Bebyggelsen är unik i sitt slag med
friliggande byggnader uppförda enligt
dåtidens klassicerande
högreståndsarkitektur. Åmål har trots senare
tids förändringar bevarat mycket av sin
småstadskaraktär.
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Riksintresseområdet Vänern, som med
hänsyn till de natur och kulturvärden som
finns i området i sin helhet är av riksintresse.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i
miljön får komma till stånd i detta område
endast om det inte möter något hinder enligt
miljöbalken 4 kap §§2-6 och om det kan ske
på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Bestämmelserna utgör inte hinder för
utveckling av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet eller för utförande av
anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte hinder för anläggningar för utvinning av fyndigheter av ämnen eller
material som avses i miljöbalken 3 :7.
Inom Vänern med öar och strandområden skall turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, miljöbalken 4 :2.
Riksväg 45 och länsväg 164,
riksintresse.
Vägverket har i juni 1996 presenterat en vägutredning med anledning
av framtida ombyggnad förbi Åmål
som berör båda dessa vägar.
(omtag 2002) Detta innebär att
även planerad sträckning av dessa
vägar kan komma att hävdas som
riksintresse, vilket måste beaktas
bl.a vid ärenden om lovgivning.
Bergslagsbanan, järnvägen,
riksintresse.
Bergslagsbanan ingår i stomnätet
för järnvägar i Sverige, som är av
riksintresse. Banan passerar centrala Åmål nära befintlig bebyggelse. Beträffande tillkomst eller förändring av bebyggelsen utmed järnvägen är det angeläget att beakta
erforderliga skyddsavstånd med
hänsyn till buller, vibrationer, urspårningsrisk eller vid olyckor under
transport av farligt gods.
Högspänningsledningar, 130 kV, väster om Åmål är av riksintresse för
kraftförsörjningen.
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FÖRORDNANDEN
STRANDSKYDDADE OMRÅDEN; Miljöbalken 7:13-18, 31.
Strandskydd råder vid insjöar och vattendrag.
Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och
att bevara goda livsvillkor på land och i vatten
för djur- och växtlivet.
Strandskyddet omfattar land- och
vattenområden intill 100 meter från strandlinjen
vid normalt medelvattenstånd
(strandskyddsområde). Området får efter
särskilt beslut utvidgas till högst 300 meter från
strandlinjen.
Den fördjupade översiktsplanen för Åmåls tätort
med de centrala delarna berör strandskyddet för
Vänern och Åmålsån. För Vänern gäller ett
utvidgat strandskydd av 300 meter
och för Åmålsån ett strandskydd av 100 meter. För de delar där detaljplaner finns
gäller inte strandskyddet.
Strandskyddet för områden, som skall ingå i en detaljplan eller omfattas av
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen, kan upphävas helt eller delvis om
det finns särskilda skäl.
VÄGAR OCH VÄGOMRÅDEN: Väglagen 47 §
För riksväg 45 krävs enligt väglagen en skyddszon på 50 meter från vägområdet.
Förordnandet innebär att byggnader och anläggningar inte får uppföras inom
skyddszonen utan länsstyrelsens tillstånd.
För länsväg 164 är skyddszonen 30 meter från vägområdet och för allmänna vägar
12 meter.
Förordnandet om skyddszoner gäller inte inom områden som omfattas av detaljplan.

HÄLSA OCH SÄKERHET
RISKANALYS
Allmänt
Säkerhetsarbetet inom kommunen är under utvecklande. Ett
förvaltningsövergripande riskhanteringsarbete pågår och förväntas resultera i en
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större medvetenhet och kompetens att förebygga risker och därmed främja hälsan
och säkerheten i kommunen.
Utveckling av den kommunala riskanalysen kommer att inledas hösten 2002 och
även Räddningstjänstplanen kommer att genomgå översyn under hösten 2002.
Vägtransporter
Riksväg 45 är klassad som Primär transportväg och ingår i Vägverkets
rekommenderade vägnät för transporter av farligt gods.
Uppställningsplats för fordon lastade med farligt gods finns på Nygårds
industriområde intill rv 45. Uppställningsplatsen med omgivande stängsel finns på
kommunens förrådsområde på fastigheten Åmål 1:32, belägen på adress
Förrådsgatan 1.
Uppställningsplats för skadat fordon med farligt gods finns inte fastställd,
Räddningstjänsten anvisar lämplig plats med hänsyn till skadan och spridningsrisk.
Järnvägstransporter
I samråd med Banverket har Åmåls kommun påbörjat en kartläggning av nuvarande
förhållanden och de risker som kan föreligga vid urspårning och olyckor vid transport
av farligt gods. Banverket har under utarbetande material för stadsplanering med
hänsyn till järnvägstransporter och Räddningstjänsten kommer inom kort att påbörja
en kommunal riskanalys som skall innefatta järnvägstransporter. Resultatet av detta
arbete skall beaktas vid etablering intill järnvägen.

HÖGT VATTENSTÅND
Ett ”riskområde” har avgränsats i planen. Inom detta område skall nya byggnader
med omgivande mark utformas så att översvämmande vatten upp till nivån +46.30
inte skadar byggnaderna.
Ett område för tillfälliga skyddsvallar har markerats längs Vänerstranden. När risk för
högt vattenstånd föreligger skall inom angivet område tillfälliga skyddsvallar uppföras
på sådant sätt att skador på befintliga byggnader och mark så lång möjligt kan
förhindras.

GEOTEKNIK - MARKFÖRHÅLLANDEN
Enligt översiktliga geotekniska undersökningar (VIAK 1956-04-14) består marken
inom Åmåls centrum av lera bortsett från hårdgöringslager och fyllnadslager i
markytan. Lerans mäktighet varierar mellan 0 och ca 20 meter. Under leran följer
lager av mo, sand och grus med vanligen ganska ringa mäktighet utom inom en zon
väster om och förekommer dock att det fasta ytlagret vilar direkt på fast sand och
grus. I Länsstyrelsen inventering av lutningsförhållanden inom tätortens lerområden
från 1978 redovisas lutande lerområden på båda sidor om Åmålsån och längs
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Vänern från småbåtshamnen till brohålet vid Norra Viken. Inom dessa områden
måste stabilitetsförhållandena utredas vid nybyggnad och om- och tillbyggnad.
Geoteknisk utredning avseende markstabilitet och grundläggningsförhållanden
upprättas i samband med detaljplanearbetet.

Mål / strategier:
Inom de av länsstyrelsen /SGI
redovisade lerområdena krävs att
stabilitetsförhållanden och
grundläggningsätt utreds i samband
med nybyggnad samt om- och
tillbyggnad.
I samband med fortsatt
planläggning inom tätorten skall
kompletterande geotekniska
utredningar göras.
Det är kommunens målsättning att
nya undersökningar skall ersätta
äldre utredningsmaterial.
Geotekniska stabilitetsundersökningar och kontroller sker
fortlöpande längs Åmålsån.

RADON
Redovisning av radonrisk i fastigheter i tätorten finns dokumenterade på bygg- och
miljökontoret. Enligt Översiktlig markundersökning för Åmåls kommun från 1987 finns
inga högriskområden i centrala staden. Kartläggning av byggnader med radonhaltigt
byggnadsmaterial har gjorts i tätorten. Risk för radon i mark utreds i bygglovsskedet.
I samband med ombyggnad av fastigheter i centrum med risk för radon skall
radonmätning ske.
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MARKANVÄNDNING – förutsättningar – mål/strategier
BEFOLKNING
FOLKMÄNGD
Folkmängdsutveckling för hela Åmåls kommun och tätorten:
Antal invånare
1970
1980
1990
2000
Kommunen
13 408
13 540
13 281
12 908
T ätorten
9 475
9 895
9 803
9 472

2001
12 829

Källa: SCB

Enligt SCB:s prognos för åren 2010 och 2020 beräknas folkmängden minska till 11
974 år 2010 och till 11 399 år 2020.
Mål / strategier:
Kommunens målsättning är att kunna erbjuda befintliga och nya företag utvecklingsoch etableringsmöjligheter i kommunen. För detta krävs en god planberedskap för
både verksamheter och boende.
Med god tillgång på arbetstillfällen och till attraktivt boende kan
folkmängdsutvecklingen påverkas positivt vilket också är kommunens målsättning.

PENDLING
Åmåls kommun 1998
Inpendling
Från övriga kommuner i länet
Från övriga län

Män
409
151

Kvinnor
239
103

Utpendling
Till övriga kommuner i länet
Till övriga län

330
384

231
269

Nettopendling
(Antal i åldern 16 år och däröver)
Källa: SCB

-305

-260
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BARN- OCH UTBILDNING
BARNOMSORG
Enligt skollagen är kommunen skyldig att erbjuda barnomsorg till alla barn vars
föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av
verksamheten. Plats skall erbjudas barnet utan oskäligt dröjsmål, d v s inom tre till
fyra månader efter det att föräldrarna anmält behov av plats.
Utbudet av barnomsorgsplatser i Åmåls kommun motsvarar den efterfrågan som
finns. Alla som så önskar kan erbjudas plats inom 3-4 månader.
I kommunal verksamhet finns 348 platser fördelade på:
Landsbygden
61
Norra rektorsområdet 141
Södra rektorsområdet 146
I enskild verksamhet finns 44 platser fördelade på:
Förskolan Lyckan
24
Föräldrakooperativ
20
Öppen förskola, 627 timmar fördelade på 5 förskolor
Mo förskola
Fengersfors
Ånimskog
Edsleskog
Tösse
Familjedaghem, 110 barn fördelade på:
Landsbygden
40
Norra rektorsområdet 60
Södra rektorsområdet 10
Fritidshem, 328 barn fördelade på:
Landsbygden
43
Norra rektorsområdet
Södra rektorsområdet

134
151

Öppen fritidsverksamhet, 50 barn fördelade på:
Södra skolan
Eliseberg
Örnäs
Mål / strategier:
”Utvecklingsplan för barnomsorg och utbildning år 2000, Åmåls kommun” utgör
kommunens skolplan och kommunfullmäktiges måldokument för verksamheten.
I enlighet med Åmåls kommuns internationaliseringspolicy skall samtliga
ansvarsenheter i sina arbetsplaner sätta mål för internationalisering av enhetens
verksamheter.
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UTBILDNING
Barn- och utbildningsnämnden har till uppgift att ansvara för förskola och
familjedaghem, grundskola (förskola, fritidshem), särskola, gymnasieskola,
kommunal vuxenutbildning, musikskola och högskoleutbildning förlagd till
kommunen.
Nämndens verksamhet tillgodoser behov av både omsorg och utbildning för barn,
ungdomar och vuxna. Uppgiften är att skapa stimulerande lärande- och
utvecklingsmöjligheter för barn, ungdomar och vuxna och att ge grundläggande
service åt föräldrar.
Utbildningstyp
Musikskolan
Särvux
Högskoleutbildning
Förskola, landsbygden
”, norra rektorsområdet
”, södra rektorsområdet
Grundskolan,landsbygd
”, Kristinebergsskolan
”, norra rektorsområdet
”, södra rektorsområdet
Kristinedal, Fröskog
Obligatorisk Särskola
Gymnasieskolan
Gymnasiesärskola
Grundlägg vuxenutb
Gymnasial vuxenutb

Antal elever år 2001
400
20 (1-2½ tim/dag)
80-100 studenter (distans)
41
50
48
265
490
410
413
20
14
750
5
60
240

Mål / strategier:
Skollagen, grundskoleförordningen, särskoleförordningen samt läroplan för det
obligatoriska skolväsendet är den nationella måldokument som skall styra
verksamheten i grundskolan och särskolan. I kursplanen anges de mål som
undervisningen skall sträva mot och de mål som eleverna skall ha uppnått efter det
femte och det nionde skolåret.
Några nya detaljplaner för nybyggnad av barnomsorgs- eller utbildningslokaler ingår
för närvarande inte i planen.
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VÅRD- OCH OMSORG
Riksdagen har sammanställt en nationell handlingsplan för äldrepolitiken. I
handlingsplanen redovisas särskilda mål enligt följande:
Äldre skall
•
kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
•
kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
•
bemötas med respekt
•
ha tillgång till god vård och omsorg
ÄLDREBOENDE
Innevånarantalet i Åmåls kommun har minskat under 1990 talet. 23 % är över 65 år.
Äldreboende
Ekbacken
Illern
Solsätershemmet
Sörgården
Åmålsgården
Gruppbostäder, särskilda omsorger
Daglig verksamhet/sysselsättning

Platser/lägenheter
40 pl
52 lgh
39 lgh
12 lgh
56 lgh, 38 pl
29 lgh, 5 pl

Korttidsplatser
21

Om- och tillbyggnad av Ekbacken skedde under 1999-2000.
Två vårdcentraler Ekbacken och Åmålsgården har läkaremottagning och
distriktssköterska .
Närmaste lasarett för specialistvård finns i Säffle, dock ej akutmottagning. NÄL i
Trollhättan,
Dalslands sjukhus i Bäckefors samt NU-sjukvården i Uddevalla erbjuder akut- och
specialistvård för åmålsborna.
Mål / strategier:
Mål och inriktning beskrivs i den Strategiska planen för Åmåls vård –och
omsorgsnämnd som antogs av kommunfullmäktige 2000-02-03.
De övergripande målen i vård- och omsorgsverksamheten är
•
på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet
•
syfta till att trygga vården och omsorgen för äldre, funktionshindrade och de som
är i behov av stöd
•
verksamheten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers
egna resurser
•
kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det
stöd och hjälp de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar
som vilar på andra huvudmän.
Några nya detaljplaner för nybyggnad för äldreboende ingår för närvarande inte i
planen . Planerad ombyggnad av befintliga lokaler på Åmålsgården beräknas
genomförd 2005.
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NATUR – GRÖNSTRUKTUR
Inom området för den fördjupade översiktsplanen för centrum har landskapsarkitekt
Karin Lindahl 1998 genomfört en gröninventering.
Inventeringen omfattar samtliga grönytor, träd, häckar och buskage inom både
allmän mark och tomtmark. I inventeringen redovisas följande:
Träd
Buskar, häckar
Grönytor
Ej gröna friytor

Ungefärligt läge, art, storlek (krondiameter, stamomfång,
höjdgrupp)åldersgrupp, vitalitet och förslag till aktuell åtgärd.
Ungefärligt läge samt angivande av dominerande arter.
Klippta och friväxande gräsytor samt övrig naturmark.
Asfalt, grus och plattytor.

Redovisningen har gjorts kvartersvis på primärkartor i skala 1:1000 samt vad gäller
träden även ett digitalt register. För varje kvarter har grönytan uppskattats i % av den
totala ytan i fyra klasser.
De största grönområdena finns i tätortens ytterområden. Vänerstranden, Åmålsån,
Järnvägen och Gamla hamnspåret är viktiga grönkanaler som förbinder de större
grönområdena Kungsberget, Kyrkparken. Sjukhusparken, Duvkullen och parkerna
längs ån med naturområden utanför centrum. Trädplaneringarna längs gatorna är
också viktiga som sammanbindande enheter i grönstrukturen. En förbättrad vård av
befintliga träd på gator och andra sterila ytor samt en utökning av trädplanering på
dessa upplevs som en viktig del i planeringen av grönmiljön i centrum. På större
parkeringar i centrum är det angeläget att planera träd. Att utöka naturmarken på
bekostnad av klippta gräsytor är ett sätt att förbättra livsbetingelserna och
spridningsmöjligheterna för växter och djur.
Den mest centralt belägna lekplatsen finns i Plantaget utrustad med lekredskap och
sandlåda. I anslutning till kv Porten i sydvästra delen av planområdet har kommunen
möjliggjort för lek.
Fastighetsägarna skall även sörja för att friytor med lekmöjligheter erbjuds boende
inom den egna fastigheten.
Åmålsbor och besökande nyttjar flitigt Plantaget, Gamla kyrkparken, grönytorna
utmed Åmålsån och Vänerstranden för vila och rekreation. Även småbåtshamnen
med sitt centrala läge erbjuder åmålsbor och besökande rekreation. Badmöjlighet
finns vid hembygdsmuseet ca 300 meter från torget
Så långt som möjligt skall grönområden, grönstråk, spridningskorridorer och
trädplanteringar skyddas. I ett flertal detaljplaner som upprättats under senare tid har
planbestämmelser som innebär skydd för träd föreslagits.
Vid om- och tillbyggnad är det angeläget att värna om de planteringar och friytor som
finns inom kvarteren. I kvarter med kulturhistorisk bebyggelse är även miljön kring
byggnaderna värdefull och bör bevaras så långt som möjligt. I det fortsatta
planarbetet inom tätorten kommer även kulturmiljöer att ges bevarandeskydd.
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GRÖNSTRUKTUR I CENTRUM
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NATURVÄRDESOBJEKT OCH NYCKELBIOTOPER
Inom planbområdet för den fördjupade översiktsplanen finns fyra naturvärdesobjekt
och en nyckelbiotop registrerade av Skogsvårdsstyrelsen.
Mål / strategier:
I den fortsatta planeringsprocessen är det av stor vikt att föreslagen markanvändning
inte äventyrar naturvärdena inom dessa områden.

Åmål 5:2, 7:6
Nyckelbiotop, 0,7 ha
Sekundär lövnaturskog
-----Beskrivning:
Sekundär lövskog
opåverkad med
mycket död ved

Höganäs 1:1
Naturvärdesobjekt , 1,3 ha
Lövträdsrik barrskog
------Beskrivning:

Äldre gallringsskog av gran med partier av asp,
björk och tall. Gott om hålträd och högstubbar

Finnserud 1:5,1:6
Naturvärdesobjekt

KULTURMINNESVÅRD

Beskrivning:
Naturvärden i
skogsmark
Finnserud 1:5 o 1:6
Naturvärdesobjekt, 2,5 ha
Beskrivning:
Alsumpskog på fd
åkermark längs Åmålsån
med ngt gran, begynnande
sockelbildning på alarna,
ganska gott om död ved
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KULTURMINNESVÅRD
FORNLÄMNINGAR
Området för den fördjupade översiktsplanen för Åmåls centrum sammanfaller i stort
med området som är av riksintresse för kulturminnesvården. Registrerade
forlämningar finns både innanför och utanför riksintresseområdet. Samtliga kända
fornlämningar finns beskrivna i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister och
redovisade på tillhörande ekonomiska kartor.
1983 beslutade Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer att lagskydda
fasta fornlämningar inom ett angivet område i centrum. Inom det markerade området
består de fasta fornlämningarna huvudsakligen av kulturlager i äldre stadskärnor, dvs
lämningar av bostäder, boplatser eller arbetsplatser.
Området runt Åmålsåns utlopp var
under medeltiden en viktig handelsoch marknadsplats kallad ”Åmula
backe”. För att bl a kunna stävja
den livliga handelsverksamheten
väster om Vänern anlades en stad
på platsen vilken erhöll stadsprivilegier år 1643. Staden erhöll vid sin
grundläggning den för tiden karakteristiska rektangulära stadsplanen,
den sk renässansplanen. I plantaget vid torget var dom förnämsta
bostadskvarteren belägna med
byggnader uppförda under 1700och 1800-talet.
Vid branden 1777 ödelades kvarteren öster om ån. Endast Vågmästargården undgick förödelsen. 1809
och 1846 drabbades staden av
ytterligare två bränder. 1901 utbröt
den mest förödande eldsvådan i
Åmåls historia. Kvarter mellan
Lunnegatan och Mellanbrogatan
eldhärjades svårt.
Åmåls stadskärna avspeglar än idag mycket av stadens byggnadshistoriska
utveckling. Kvar från stadens grundläggning på 1600-talet är den kvadratiska
rutnätsplanen och 1669 års stenkyrka. Från 1700-talet och början v 1800-talet finns
ett flertal borgarhus bevarade i stadsdelen väster om ån.

Mål / strategier:
Området för den fördjupade översiktsplanen sammanfaller med riksintresseområdet
för kulturminnesvården. Ingrepp i äldre stadskärnan (fornlämningsområdet) skall
föregås av arkeologisk undersökning.
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE
På uppdrag av Åmåls kommun gjorde Älvsborgs läns museiförening under 1977 en
kulturhistorisk byggnadsinventering för Åmåls tätort och hela kommunen.
Detta resulterade i två rapporter ”Kulturhistorisk utredning för Åmåls kommun, Etapp
1 o 2.”
1997 gjorde Älvsborgs Länsmuseum ytterligare en inventering av bebyggelsen i
centrum på uppdrag av Åmåls kommun. Inventeringen utgör underlag för den
fördjupade översiktsplanen för centrum. Samtliga byggnader på 192 fastigheter i
centrum har inventerats och därav har 103 byggnader klassats som kulturhistoriskt
värdefulla. I 1997 års inventering har ytterligare 41 byggnader klassats som
kulturhistoriskt värdefulla jämfört med 1977.
Rapporten ”Kulturhistorisk byggnadsinventering i Åmåls centrum 1997, har
sammanställts av bygg- och miljökontoret. En andra etapp som omfattar övriga delar
av Åmåls kommun avses påbörjas under 2002.
Flertalet av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna saknar skydd mot ombyggnad
och rivning. I den aktuella fördjupade översiktsplanen skall bevarandet av dessa
byggnader belysas. I nya detaljplaner inom centrum har de berörda kulturhistoriskt
värdefulla byggnaderna getts skydd i form av bestämmelser för yttre bevarande och
rivningsförbud.
De mest värdefulla byggnaderna i centrum, 9 st är redan idag förklarade som
byggnadsminnen och bevarandet är säkerställt . Byggnadernas läge är koncentrerat
runt Plantaget. Klassade som byggnadsminnen är:

Vågmästaregården, 1704, 2 byggn

Kronan Större 3, 1788

Kronan Större 5, 1830

Kronan Större 8, 1846

Liljan Mindre 3, 1840

Liljan Mindre 4, 1795

Kronan Större 1, 1780-talet

Liljan Mindre 1, 1902

Flaggan 2, 1778
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER I CENTRUM
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER I TÄTORTEN

Mål / strategier:
Förändringar inom stadskärnan bör ske med mycket stor försiktighet med hänsyn
tagen till kulturminnesvårdens intressen. Alltför stora avvikelser i skala eller
byggnader som suddar ut rutnätsplanen bör ej tillåtas.
Byggnadsminnena är lagskyddade genom klassificeringen. Däremot saknar många
av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bevarandeskydd. Byggnader som
klassats som byggnadsminnen får ej förändras in- eller utvändigt utan länsstyrelsens
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godkännande. Utvändig förändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skall
prövas mot bakgrund av 3 kap PBL (3:10, 3:12 och 3:13) och godkännas av bygg- o
miljönämnden.

Målsättningen är att upprätta nya eller revidera befintliga detaljplaner med
bevarandeskydd för all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom den fördjupade
översiktsplanen för tätorten. Alternativt kan områdesbestämmelser för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse utarbetas.
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BOENDE
BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND
Enligt SCB-1990 fanns 6 387 lägenheter i tätorten varav 3 798 i småhus och 2589 i
övriga hus.
PLANBEREDSKAP
Kommunens planberedskap för hela tätorten är god för såväl bostäder som industri.
Däremot är utrymmet för nybyggnad begränsad i centrum.
BOSTADSFÖRSÖRJNING
Fr o m 1 januari 2001 gäller ny lag angående kommunens ansvar för
bostadsförsörjningen. Lagen innebär att en kommunal bostadsförsörjningsplan skall
upprättas. 2001-06-12 § 281 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
bostadsförsörjningsplan för Åmåls kommun skall upprättas.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Större detaljplanelagda områden för bostadsbebyggelse finns i nordvästra och
sydöstra delen av tätorten.
För nordvästra delen, Västra Åsen, antogs detaljplanen 1981. Området är delvis
utbyggt. I norra delen av planområdet finns 35 tomter avsedda för bostäder i ett plan
och i södra delen ca 7 200 m2 våningsyta för bostäder i två plan.
För sydöstra delen, Näsudden, antogs detaljplanen 1996. Planen möjliggör att
området kan bebyggas med ca 170 bostäder och rymma olika typer av boende med
olika upplåtelseformer.
Området får goda möjligheter till ett ekologiskt inriktat boende. Kretsloppstänkande
utgör en naturlig utgångspunkt för bebyggelsen. För övrigt inom tätorten finns
enstaka tomter för bostadsbebyggelse.
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NÄSUDDEN
Näsudden på Höganäs erbjuder ett attraktivt boende med sjöutsikt och naturnära
läge. Detaljplanen ger utrymme för villor, radhus och flerfamiljhus. Planens
ekologiska inriktning ger förutsättningar för goda boendekvalitéer.
Kommunen har inlett ett samarbete med Skanska Nya Hem Väst som syftar till att
successivt bygga ett nytt strandnära bostadsområde. Marknadsundersökningar skall
belysa möjligheten till genomförande. Det är kommunens målsättning att
byggnationen skall påbörjas.
Tillgång på centralt belägna tomter för en- och flerfamiljhus är begränsad. För att
kunna erbjuda kommuninnevånare och inflyttade ett attraktivt boende är det
angeläget att byggnationen på Näsudden aktualiseras.
En första etapp kan utgöras av ca 30-40 bostäder i olika upplåtelseformer.

Vy från norr

Vy från nordväst

Vy från nordost

Vy från öster
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VÄSTRA ÅSEN
Detaljplanen, som tillåter bostäder,
service, skolor och barnsomsorg,
upprättades 1981. Planförslaget
avsåg att 225 lägenheter fördelade
på småhus, grupphus och
lägenheter i flerfamiljshus skulle
byggas.
Befintlig bebyggelse uppfördes
under senare del av 80-talet och
början av 90-talet. Utbyggnaden har
ej skett i den takt som planerades.
En fortsatt utbyggnad av tätorten
västerut enligt tidigare översiktliga
planer är såvitt nu kan bedömas ej
aktuellt.

Det är kommunens målsättning att området blir utbyggt. Området bör ges sådan
utformning att erforderlig service, som barnomsorg och närbutik kan anordnas.
Närheten till natur- och rekreationsområden bör värnas och utvecklas.
Hanebolsområdets framtida utvecklingsmöjligheter, motionsspår och
orienteringsterräng, parkering mm bör säkerställas.

HANDEL
Åmåls tätort är centrum för kommersiell service inom kommunen. Butiker i form av
dagligvaruhallar och specialbutiker finns i Åmål. Övervägande del av handeln finns i
centrum. Sammanhängande stråk av butiker finns utmed Kungsgatan, Torggatan,
Lunnegata, Västerlånggatan och Mellanbrogatan och Kyrkogatan.
1992 antogs den första detaljplan som medger handel vid Strömstadsvägens
anslutning till rv 45 (Fågelmyren). Under 1990-talets senare del har ytterligare handel
tillkommit i området. Etableringarna på Fågelmyrsområdet är i huvudsak
volymhandelsinriktade.
Vid norra infarten utarbetades år 2000 ny detaljplan som medger bilförsäljning.
GÖFAB har under våren 2001 etablerat i industriområdet på Nygård.
Detaljplan för nybyggnad av livsmedelsbutik för Konsum i kv Renen har nyligen
upprättats. Livsmedelsbutiken kommer att har en byggnadsytan på ca 3000 m2.
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Nordplan AB och Ågrenkonsult AB har, på uppdrag av Åmåls kommun, Köpmannaföreningen och fastighetsägarföreningen under 2000 genomfört en handelsutredning
som belyser utvecklingsmöjligheter för handel i Åmål centrum.
Utredningen visar att stadskärnan med dess verksamheter är av stor strategisk
betydelse för kommunen. De primära handelsståken har definierats i området kring
Kungsgatan, Mellanbrogatan och Torggatan. Man konstaterar att det är viktigt att
betrakta stadskärnan som en enhet, som kan marknadsföras på ungefär samma sätt
som ett företag. Detta förutsätter ett intimt samarbete mellan de viktiga aktörerna ;
kommunen, fastighetsägarna och verksamhetsidkarna.
I handelsutredningen redovisades bl a följande förslag till åtgärder:
•
att gågatan förnyas
•
att området kring ICA rustas upp
•
att fasaderna lättas upp
•
att växtligheten gallras
•
att beläggningen bytes till smågatsten.
02 LANDSKAP, Göteborg har på uppdrag av Åmåls kommun lämnat förslag till
utformning av gatumiljöerna i centrum.
Mål /strategier:
En förtätning och utvidgning av de primära handelsstråken i centrum bör eftersträvas.
Det sker främst genom ombyggnad / komplettering av befintlig bebyggelse. Butiker/
lokaler bör vara tillgängliga från markplanet.
De åtgärder som föreslagits i handelsutredning har delvis påbörjats. Målsättningen är
att i samråd med fastighetsägare och verksamhetsidkare eftersträva att åtgärderna
slutföres.
KONTOR / TJÄNSTESEKTOR
Den offentliga servicen är i huvudsak koncentrerad till de centrala delarna av Åmåls
centrum. Post, polis, bibliotek, försäkringskassa, arbetsförmedling, läkarcentral,
kommunkontor och apotek ligger inom en radie av ca 800 meter från torget.
Nya tjänsteföretag har under senare år etablerat verksamhet i befintliga lokaler i
centrum. Möjligheter till ytterligare etableringar finns i befintlig bebyggelsestruktur.
Ett nytt detaljplaneområde vid Måkebergsplan medger etablering av tjänsteföretag i
strandnära läge.
Mål / strategier:
Nya tjänsteföretag bör beredas möjlighet att etablera i centrumområdet.
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INDUSTRI
I sydvästra delen av tätorten finns det största detaljplanelagda industriområdet,
Nygård. Detaljplanerna antogs 1973 och 1977 och tillåter all slags industri med
tillåten byggnadshöjd mellan 7-10 meter.
Mål / strategier:
Gator och va-ledningar är utbyggda inom Nygårdsområdet och byggstart kan ske
efter att bygglov beviljats.

Nygårds industriområde är
avsett för all industri.
Inom det planlagda industriområdet finns ca 50 ha
byggbar mark.
Byggbar mark på Nygård är
redovisad på kartbilden.

TGOJ:s industriområde
beläget väster om järnvägen
gränsar till centrala delarna
av Åmål.

Området är det största
industriområdet i centrala Åmål.
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VATTENOMRÅDEN
Åmålsån flyter genom centrum och mynnar ut i Vänern. Vid åmynningen är
småbåtshamn och gästhamn belägen. Sydöst om centrum finns ytterligare
småbåtshamn, djuphamn, camping- och badplats. Hela Åmåls tätort har ett
strandnära läge vid Vänern. Åmål har djuphamn för Vänersjöfarten.
Fiske
Vänern har stort värde för fritidsfisket. Yrkesfiske bedrivs däremot inte från Åmåls
hamn.

KOMMUNIKATIONER
RIKSVÄG 45
Rv 45 med sin sträckning väster om tätorten har en beräknad
årsmedeldygnstrafik(Ådt) år 2010 på ca 4000 fordon.
I Vägverkets utredning om projektering av rv 45 inom Åmåls kommun från 1996 ges
riksvägen delvis ny sträckning.
Ny sträckning föreslås från Tösse
till Dalhall. Sträckan Dalhall – Östby
följer i stort nuvarande läge. Väg
164 ansluts till ny trafikplats vid
Dalhall.
Motiveringen för ny vägsträckning
är att nuvarande väg inte uppfyller
kraven på uppställd målstandard för
rv 45.
Stor trafikvolym i förhållande till
vägstandard, ojämn trafikföring
över dygnet, blandning av lokal och
långväga trafik, svårigheter eller
förbud att köra om, täta
plankorsningar med lokalvägnätet
samt plan-korsningar med järnväg
medför låg framkomlighet och hög
olycksrisk på vägsträckan, särskilt
under högtrafik.
Nya planskilda korsningar planeras
korsningen rv 45 –Svanskogvägen
och vid korsningen rv 45 –
Strömstads-vägen.
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JÄRNVÄG
Bergslagsbanan löper genom Åmåls tätort.
Mål / strategier:
En utveckling av järnvägstrafiken förstärker Åmåls strategiska läge vid
Bergslagsbanan. Med kortare restider till Göteborg och Stockholm kan järnvägen
utgöra ett intressant och miljövänligt alternativ till bil/flyg trafiken.

TRAFIKEN I CENTRUM
Utdrag ur översiktlig trafikutredning för Åmåls centrum som har utarbetats av Kultur
och serviceförvaltningen.
Trafikutveckling i Sverige och Åmål
Enligt Väg och trafikforskningsinstitutets (VTI) rapport 439 framgår det att vägtrafiken
ökade i Sverige med tio gånger mellan år 1950 och 1980. Ökningen fortsatte fram till
och med år 1989. Därefter har trafikmängden legat på samma nivå fram till år 1997.
Lokala variationer i trafikförändringar kan förekomma. Antalet registrerade fordon per
1000 invånare var i Sverige enligt SCB år 1989 420 st och år 1997 419 st.
Trafikökningen i centrala Åmål fram till år 2010 är svår att bedöma men av Väg- och
transportforskningsinstitutets rapport 8-2001, Prognos för bilinnehav 2010, bedöms
antalet bilägare öka med ca 12 % från år 1997 till år 2010. Detta skulle innebära att
fordonstätheten i Sverige år 2010 skulle vara ca 469 fordon per 1000 innevånare.
De trafikräkningar som gjordes i Åmål mellan åren 1978 och 1991 samt 2000 och
2001 bekräftar ovanstående statistik. Inga stora förändringar har skett i trafiken den
senaste perioden.
Tidigare trafikutredningar
Åmåls kommun har sedan 1979 med hjälp av Orrje & Ca Scandiaconsult arbetat
fram en trafikutredning för centrum. Denna utredning reviderades år 1989 av
Scandiaconsult och anpassades till 1989 års trafikprognoser. De trafikprognoser som
antogs i denna trafikutredning för biltätheten år 2000 visar sig överensstämma
mycket väl med den biltäthet som man i dagens prognoser kan anta för år 2010.
Detta med tanke på att trafikmängden inte ökat mellan åren 1989 och 1997. Mot
bakgrund av detta och att Åmåls boendestruktur inte har förändrats måste 1989 års
reviderad trafikutredning med prognos 2 som grund kunna gälla för det kommande
trafikarbetet. I prognos 2 antages att folkmängden i Åmål tätort år 2000 är 10 475
personer. Denna prognostiserade folkmängd antas gälla för år 2010.
Befintliga förhållanden
Dagens trafikflöden redovisas på kartan på sidan 34. Trafikflödet på Kungsgatan,
som är Åmåls mest trafikerade gata , är i centrum redovisad till 10 500 fordon per
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dygn. Gatan är prognostiserad till att ha 13 000 fordon per dygn år 2010. Dessa
trafikmängder är för Kungsgatan mycket stor och medför bl a trafikstörningar,
olycksrisker och miljöförsämringar.
Bullernivån på andra våningen, där bostäder ofta förekommer, är vid 13 000
fordon/dygn och 50 km/tim ekvivalent 68 dBA. Den högst rekommenderade
bullernivån för bostäder vid större ombyggnader och planändringar är ekvivalent 55
dBA på utsidan fasad.
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Gatunät, gång- och cykeltrafik
Åmåls kommun har väghållningsansvaret på genomfartsleder och det lokala
gatunätet i tätorten.
Gång- och cykeltrafiken har separerats från biltrafiken till stora delar ( t ex längs
Kungsgatan, Drottninggatan, Hjeltegatan, Vänersborgsvägen och Karlstadsvägen.
En fortsatt utbyggnad av cykelvägar planeras. Kartan visar befintliga gång- och
cykelvägar i tätorten.

Åmål
Skala 1:20 000
2000-05-26

Daghem

Förklaringar
Bef. gång- och cykelväg
Bef. cykelfält
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Kollektivtrafik
Inom centrum är kollektivtrafiken väl utbyggd. Linjetrafiken angör busscentralen vid
järnvägsstationen och passerar Åmåls torg. Såväl inom centrum som i övriga tätorten
finns service- och ringlinje.
Parkering och angöring
Åmål är ett betydelsefullt handelscentrum i kommunen. Bra framkomlighet med bil
och god tillgång på parkeringsplatser är viktigt för handeln i Åmål.
Med infartstrafiken fördelad på Karlstadsvägen, Drottninggatan, Strömstadsvägen
och Vänersborgsvägen finns goda förutsättningar att nå de platser som man önskar
besöka i centrum och i övriga tätorten.
Större parkeringsplatser är ”Norra och Södra Hamnplan”, ”Ica- och Konsum”,
”Torget”, ”Triangeln”, ”Järnvägsstationen”.
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Mål / strategier:
TRAFIK
Med vad som framgår av
trafikavsnittet framstår det som angeläget att omfördela trafikmängden i
centrum för att förbättra miljön både
för boende och besökande. I de
tidigare gjorda trafikutredningarna
har föreslagits att en ny trafikled
byggs från korsningen Kungsgatan –
Drottninggatan över kv Berget nr 1
och ned mot korsningen
Västerlånggatan-Lunnegatan och
vidare mot järnvägsstationen på
västra sidan Åmålsån.
Med tanke på de stora kostnader en
sådan omläggning av trafiken
kommer att medföra kan ett reviderat
förslag vara motiverat som innebär
att trafikleden byggs ut mellan
korsningen KungsgatanDrottninggatan och fram till
Västerlånggatan. Ev kan korsningen
Hjältegatan-Nybrogatan komma att
behöva byggas om och mindre
trafikförbättringar på Bergslagsgatan
och Nybrogtan komma att erfordras.
Samtidigt bör gatorna i centrum anpassas på ett sådant sätt att fordonens
hastigheter inte kommer att överstiga 30 km/tim.
Projektet bör ytterligare en gång studeras i en detaljstudie som redovisar
konsekvenserna för miljö, ekonomi och tillgänglighet. Detta för att miljökraven skärpts
sedan föregående trafikutredning.
Med en ombyggnad enligt ovan skulle trafikmängden på Kungsgatan minskas från 13
000 fordon/dygn till en mer acceptabel nivå på 8 500 fordon/dygn år 2010 enligt
tidigare gjord trafikutredning. En sådan trafikminskning med medföljande
hastighetsnedsättning kommer att medföra att det ekvivalenta trafikbullret för boende
på andra våningen längs Kungsgatan minskas från 68 till 64 dBA. En minskning av
bullernivån med 3 dBA upplevs som om att bullernivån sänks till hälften.
Miljöföroreningarna i övrigt torde också västenligt begränsas.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN
Åmålsviken är råvattentäkt för Åmåls tätort. Kommunen bör inta en restriktiv
grundinställning till verksamheter som negativt påverkar vattenkvaliteten i viken.
Dricksvatten skall prioriteras framför andra nyttjandesätt.
AVLOPP
Inom området för den fördjupade översiktsplanen för centrum är samtliga fastigheter
anslutna till det kommunala va-nätet. Åmålsviken utgör recipient för avloppsvattnet.
AVFALLSHANTERING
Åmåls kommun är väl framme vad gäller återvinning och insamling av miljöfarligt
avfall från industrin och enskilda hushåll. Källsortering sker och varje
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare skall sortera ut visst avfall.
Kemikalieflödet inom kommunen är väl kartlagt via inventeringar av industrierna,
jordbruket samt enskilda handeln.
Östbys sopstations framtida utveckling kommer att utredas närmare och redovisas i
en reviderad avfallsplan.
EL
För produktion och distribution av elkraft inom tätorten ansvarar Vattenfall Västnät
AB. Samtliga fastigheter är anslutna.
VINDKRAFT
Kommunen saknar vindkraftverk. Under 1993-94 gjordes utredning om några
tänkbara platser för vindkraft. Planerna på byggnation av vindkraftverk genomfördes
inte. Lämpliga områden för vindkraft bör inarbetas i den reviderade översiktsplanen
och härvid beakta eventuella motstående intressen.
Lämpliga platser för vindkraft är sannolikt få inom kommunen, vilket bl a belyses i
vindenergikarteringen för södra Sverige samt i de vindkraftskarteringar som gjorts
inom kommunen. Teknikutvecklingen har dock gjort att fler platser än de mest
vindstarka kust- och fjällområdena i Sverige kan vara intressanta.
Riktlinjer för vindkraftsetablering bör tas fram för att kunna göra lämpliga avvägningar
i det kommunala översiktsplanearbetet. Dessutom är det som värdefullt att
underlag/erfarenheter avseende vindkraftsverkens egenskaper och
omgivningseffekter belyses.
VÄRME
Till övervägande del sker uppvärmning med el och olja inom tätorten. På senare år
har även fjärrvärmenätet byggts ut och ett flertal fastigheter är anslutna. Under år de
senaste två åren har bergvärme installerats i ca 45 fastigheter.
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PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING
REKOMMENDATIONER
B

BOENDE

Ett attraktivt boende som tar fasta på historisk tradition, närhet till vatten- och
naturområden och med god tillgänglighet till handel/service bör eftersträvas.
Utveckling av boendet i centrum bör i första hand ske genom upprustning och
komplettering av befintliga bebyggelsemiljöer. Möjligheter till ett framtida strandnära
boende inom nytt detaljplanerat område på Näsudden/Höganäs bör beaktas.

H

HANDEL

En förtätning och utvidgning av de primära handelsstråken i centrum bör eftersträvas.
Det sker främst genom ombyggnad /komplettering av befintlig bebyggelse. Butiker/
lokaler bör vara tillgängliga från gatuplanet.
Övriga detaljplanelagda handelsområden i tätorten är i huvudsak ianspråktagna.
K

KONTOR / TJÄNSTEFÖRETAG

Möjligheter till ytterligare etableringar inom tjänstesektorn finns inom befintlig
bebyggelsestruktur i centrum. Inom ett nytt centralt detaljplaneområde vid Måkeberg
kan tjänsteföretag etablera i strandnära läge.
N

NATUR - GRÖNSTRUKTUR

Tillgången på och tillgängligheten till grönområden och grönstråk bidrar till en god
livskvalité för boende och verksamma i kommunen. De är också viktiga som
spridningskanaler för utveckling av en mångfald av växt- och djurlivets biotoper. I
samband med fortsatt detaljplanearbete bör värdefulla grönområden och stråk ges
bevarandeskydd.

PARK
Skötsel av befintliga parkanläggningar sker enligt upprättade skötselplaner. Området
längs Åmålsån vid kv Renen / Elgen bör utvecklas till ett parkstråk. Angivet
parkområde på Måkeberg bör iordningställas i samband med områdets
ianspråktagande för tjänsteföretag.

PARK, q
Begreppet PARK, q innebär att området har stort kulturhistoriskt miljövärde. Området
avser ”gamla kyrkparken” och området utmed stranden söder och öster om kv
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Vågen. Byggnaderna inom området PARK, q är kulturhistoriskt värdefulla och får ej
rivas. Det stora miljövärde som finns i området skall bevaras och får ej förvanskas.

Q

KULTURMINNESVÅRD, riksintresseområde

Förändringar inom kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer bör ske med mycket
stor försiktighet och med hänsyn tagen till kulturminnesvårdens intressen. Ny
bebyggelse bör vad gäller placering, volym och materialval underordnas
rutnätplanens kvartersbildningar och bebyggelsevolymer.
De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöerna bör fortlöpande säkerställas när
äldre detaljplaner ses över.

Fornl

LAGSKYDDADE FORNLÄMNINGAR

Inom ett område i centrala staden finns fasta fornlämning. Skyddet inom detta
område regleras i Kulturminneslagen. Ev åtgärder skall föregås av arkeologisk
undersökning.

J

INDUSTRI

Inom Nygårds detaljplaneområde finns möjligheter till ytterligare etablering av
industriföretag. Lämpligt för transportberoende verksamheter, närhet till rv 45.
Inom området mellan järnvägen och bostadsbebyggelsen vid Kottevägen bör endast
medges verksamheter som inte är störande för omgivningen.

P

PARKERING

En utökning av antalet parkeringsplatser i strategiska lägen i centrum bör
eftersträvas. Utnyttjandet av redan befintliga platser bör effektiviseras. Parkeringen
på Norra Hamnplan bör göras mer tillgänglig.

V

VATTENOMRÅDE, Åmålsån

Åmålsån är värdefullt vattenområde för växt/djurlivet, miljön och ”livet i staden”.
Verksamheter i omkringliggande fastigheter får ej orsaka negativ miljöpåverkan på
vattendraget.

Sh

SMÅBÅTSHAMN

Hamnen vid Åmålsåns mynning fungerar som gästhamn och småbåtshamn.
Småbåtshamnen utgör en viktig del av miljön kring Åmåls centrum. Även
småbåtshamnen i sydöstra delen av planområdet för centrum innehar ett stort
miljövärde för staden.

41

PLANERAD MARKANVÄNDNING
REKOMMENDATIONER
Tn

NÄSUDDEN – VÄGANSLUTNING

Ny in- och utfart till bostadsområdet Näsudden redovisas från Vänersborgsvägen via
Betonggatan och vidare öster om kv Skogsåsen 58, 59 och 60 med anslutning till
Näsgatan vid kv Svetsaren. Angöring från Näsgatan och fram till området är
redovisat i gällande detaljplan.

Tjc

KOMMUNIKATIONER – JÄRNVÄG / BUSS

Ett resecentrum järnväg/buss/taxi/bil bör utvecklas i området kring järnvägsstationen.
Utredning påbörjad. Markanvändningen bör säkerställas i ny detaljplan.
Tc

TRAFIKOMRÅDE - CENTRUM

Möjlighet bör finnas att på sikt komplettera trafiknätet i centrum med en utbyggnad av
Bergslagsgatan för angöringstrafik till handelsområdet vid Mellanbrogatan /
Torggatan samt för viss genomfart. Inom angivet område bör åtgärder ej vidtagas
som kan försvåra ett framtida genomförande. En konsekvensbeskrivning bör
utarbetas.
Tv

KOMMUNIKATIONER – RV 45

Inom vägkorridoren för framtida riksväg bör nybyggnad och andra åtgärder som kan
utgöra hinder för planerad vägdragning behandlas restriktivt.

Sp

STRANDPROMENAD

Ett sammanhängande stråk /strandpromenad längs Vänern som sammanbinder
centrum med Örnäsområdet , Näsvikens hamn och framtida bostadsområde vid
Näsudden bör utvecklas och säkerställas i fortsatt detaljplanearbete.

UTVECKLINGSOMRÅDEN
U1:

NORRA HAMNPLAN

Framtida markanvändning bör studeras i särskild utredning. Närhet till befintlig
järnvägssträckning och Vänern bör beaktas.
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U2:

”AHLMARKSOMRÅDET”

Framtida markanvändning bör studeras i särskild utredning. Närhet till Vänern bör
beaktas.

U3

KARLSTADVÄGEN

Framtida markanvändning i området mellan Karlstadvägen och bostadsområdet
Kristineberg bör studeras i särskild utredning.

U4-7

OMRÅDEN VID RV 45

I samband med att genomförandefrågorna kring ny sträckning av rv 45 aktualiseras
/klarläggs bör framtida markanvändning inom angivna områden studeras.

RISK- SKYDDSOMRÅDEN
Tjs

SKYDDSOMRÅDE – JÄRNVÄG

Beträffande tillkomst eller förändring av bebyggelse utmed järnvägen är det
angeläget att beakta erforderliga skyddsavstånd med hänsyn till buller, vibrationer,
risker för urspårning eller vid olyckor i samband med transport av farligt gods.

Vr

HÖGT VATTENSTÅND I VÄNERN - RISKOMRÅDE

Inom angivet område skall nya byggnader med omgivande mark utformas så att
översvämmande vatten upp till nivån +46.30 inte skadar byggnaderna.

Vs

OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIGA SKYDDSVALLAR

När risk för högt vattenstånd i Vänern föreligger skall inom angivet område tillfälliga
skyddsvallar uppföras på sådan sätt att skador på befintliga byggnader och mark så
långt möjligt kan förhindras.

GEOTEKNIK
Geotekniska stabilitetsutredningar och kontroller sker fortlöpande längs Åmålsån. All
detaljplanläggning/bygglovgivning skall föregås av erforderliga geotekniska
utredningar i sådan utsträckning att stabilitets- och grundläggningsförhållandena klart
framgår.
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BETECKNINGAR
Förtydligande av beteckningar som angetts som tillåten markanvändning i den
fördjupade översiktsplanen.
H,

HANDEL

Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och
tjänster för allmänheten. Handeln kan äga rum i småbutiker eller stora varuhus,
inomhus eller utomhus, med eller utan biltillgänglighet osv. Till handel räknas även
service och hantverk av olika slag t ex skomakeri, bank, post, resebyrå,
fastighetsförmedling och restaurang. Andra kontorslokaler än de som hör till
handelsverksamheten ingår inte.

K
KONTOR
Till begreppet kontor räknas såväl vanlig kontorsverksamhet som hotell,
konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering.
Avgörande bör vara att verksamheten ger ringa störning för omgivningen t ex saknar
utomhusverksamhet. Mindre personalbutiker kan få förekomma.

B

BOSTÄDER

Med ändamålet ”bostäder” menas även bostadskomplement av olika slag. Boendet
skall vara verksamhetens huvudsyfte och dessutom ha varaktig karaktär. I begreppet
bostäder ingår fritidshus, gruppbostäder och träningsbostäder även om boendet
kräver ständig tillsyn av personal. Däremot ingår ej hotell och vandrarhem som är
avsedda för tillfällig övernattning. Till bostadsändamålet hör inte sådant boende som
har ett annat huvudsyfte t ex sjukhus, långvård, fängelse och militär förläggning.

D

VÅRD

Vårdändamålet innefattar all slags vårdverksamhet både offentlig och privat som
avser människor eller djur och bedrivs i särskilda lokaler. Däremot inte miljövård,
lokalvård, föremålsvård etc.

O

OFFENTLIG BYGGNAD

Med offentlig byggnad menas sådan verksamhet som berör många
kommuninnevånare och som bör vara lätt att nå. I begreppet ingår bio, bibliotek,
teater, kyrka, föreningslokaler restauranger, butiker, service, kontor,

S

SKOLA

Alla slag av skolor och andra undervisnings- och forskningslokaler hör hit. Även
friliggande barnstugor, daghem och fritidshem räknas som skolor eftersom de har
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samma funktionella betingelser. Barnstugelokaler som är inrymda i flerbostadshus
kan även räknas som komplement till bostadsändamål.

P

PARKERING

Hit räknas alla slag av självständiga parkeringsanläggningar, ytparkering,
parkeringshus, källargarage. Även de utrymmen som behövs för anläggningens
skötsel räknas hit.

PARK

PARKOMRÅDE

Begreppet PARK inrymmer alla slag av parkanläggningar dvs gång- och cykelvägar,
planteringar, mindre lekplatser och bollplaner, kiosker, uteserveringar och liknande.
Begreppet ”PARK” förutsätter parkskötsel efter ortens sed.

N

NATUR

NATUR kan i mindre omfattning inrymma parkanläggningar av olika slag,
motingsslingor och övriga grönområden men förutsätter inte annan skötsel än
städning och gräsröjning.

Tj

JÄRNVÄGSOMRÅDE

Hit hör all lagbunden kollektivtrafik, godstrafik och räddningstjänst dvs trafik med
järnväg, buss taxi och utryckningsfordon. Till ändamålet räknas också alla de
byggnader och anläggningar som kan behövas t ex stationer, magasin, verkstäder
och lastanordningar. På stationsområden får dessutom finnas småbutiker, resebyråer
och liknande som ger service åt resenärer.

TORG

TORG / ALLMÄN PLATS

”TORG ” inrymmer kiosker och serveringar, torghandel, kollektivtrafik med
hållplatsskydd samt parkeringsplatser.

HAMNOMRÅDE, Hm
All verksamhet som hör till sjötrafik med befinner sig på land t ex kajer,
transportanordningar, magasin, varv, fyrar och lotsbyggnader räknas in i begreppet
hamn. Sådan handel och kontorsverksamhet som hör till sjötrafikens behov inryms
också.
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TEKNISK ANLÄGGNING, E
Till tekniska anläggningar räknas både offentliga och privata anläggningar för
produktion eller omvandling av elektricitet, tele-, TV- och radiosignaler samt värme,
vatten och avlopp. Annan industriell produktion ingår inte i begreppet tekniska
anläggningar.

BILSERVICE, G
Bilservice är ett begrepp som omfattar service både till bilar och bilister. Det
förstnämnda gäller bilförsäljning, biluppställning, bilreparation samt försäljning av
drivmedel och tillbehör. Tillverkning av bilar ingår inte. Till bilistservice hör toaletter,
kiosker, vägrestauranger och motell. I en bilserviceanläggning får normalt som
kompletterande verksamhet även saluföras produkter som verkstyg och vissa
dagligvaror. Separata försäljningsföretag med annat än bil- och bilistprodukter och
därtill hörande tjänster får inte läggas på bilserviceområden.

BEGRAVNINGSPLATS, M
Till begravningsändamål hör den mark som behövs för alla former av begravning.
Likaså de byggnader och anläggningar som används i sammanhanget t.ex. kapell,
bårhus och krematorier. Försäljningslokal för blommor, gravstenshuggeri etc. kan ses
som komplement till en begravningsplats och vid tveksamhet behandlas som mindre
avvikelse.

SPORT / IDROTT / REKREATION, Y
Avser idrotts- och sportanläggningar av alla slag med tillhörande byggnader. Mindre
butiker, näringsställen och verkstäder för deltagarnas och publiken behov kan
inrymmas om det är lämpligt på platsen.

CAMPINGPLATS, C
Detta ändamål avser områden för friluftsliv av alla slag och de anläggningar som är
avsedda för friluftslivet. Hit hör t.ex. campingplatser, raststugor, motionsanläggningar
och skidbackar.

BÅTUPPLAG, Bu
Område som betecknats med Bu får nyttjas för upplagsplats för båtar. Även båthus,
redskapsbodar och förvaringsbyggnader räknas in i begreppet.

46

FORTSATT PLANERINGSARBETE
SAMORDNING MED ANNAN ÖVERSIKTLIG PLANERING
Inom kommunen har nyligen inletts ett arbete med att utarbeta en utvecklingsplan för
kommunen. Den skall omfatta en omvärldsanalys, en invärldsanalys och en
strategisk plan för nästa mandatperiod. Impulser från detta arbete bör i de delar som
berör den fysiska planeringen inarbetas i den fördjupade översiktsplanen för Åmåls
tätort / centrum.
De regionala miljömålen bör i tillämpliga delar föras in i det lokala Agenda 21
arbetet, som i sin tur kommer att samordnas med den fortsatta fördjupade
planeringen.
Resultaten från pågående arbete med trafiknätsanalys och riskanalys kommer
fortlöpande att inarbetas i det samlade planeringsunderlaget.
En konsekvensutredning kring trafikfrågorna i centrum bör initieras, liksom en
utredning om framtida markanvändning inom U-områdena i centrum
Planeringsläget bör redovisas regelbundet, minst 1 gång per mandatperiod

FORTSATT DETALJPLANEARBETE
De äldre detaljplanerna i centrum bör ses över, varvid kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsemiljöer inkl vegetation bör ges skydd.
Skydds- och riskområden bör inarbetas och beaktas vid fortsatt detaljplanearbete.
Lämplig markanvändning inom U-områdena (efter utredning) bör säkerställas i
fortsatt detaljplanearbete.

ÅMÅLS KOMMUN
Bygg- och miljökontoret
………………………….
Peeter Särg, stadsarkitekt

……………………………
Laila Nilsson, planingenjör

Ärende 19

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-05

1 (2)

Dnr KS 2019/481

KS § 26 Nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning
och ägardirektiv - Vänerhamn AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och
ägardirektiv för Vänerhamn AB enligt förslagen.
2. Kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1 är villkorat av att
samtliga övriga aktieägare i Vänerhamn AB fattar motsvarande
godkännandebeslut.
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1
och att samtliga aktieägare i Vänerhamn AB ingår nytt aktieägaravtal
enligt förslaget, utser kommunstyrelsen tf enhetschef Björn Wennerström
som ombud till extra bolagsstämma i Vänerhamn AB med instruktion att
rösta för antagande av dels ny bolagsordning, dels ägardirektiv enligt
förslagen.
4. I händelse av förhinder för ombudet enligt punkt 2, äger
kommunstyrelsens ordförande att i samråd med kommunstyrelsens andre
vice ordförande utse annat ombud.

Sammanfattning av ärendet
Vänerhamn AB (”Vänerhamn”) bedriver hamn- och därmed anknuten verksamhet
inom Vänerregionen. Vänerhamn samägs av sex kommuner runt Vänern och
Lantmännen ekonomisk förening (”Lantmännen”). Det har under en längre tid
bedrivits ett arbete för att se över de centrala styrdokumenten för Vänerhamn.
Arbetet har lett fram till förslag till ett nytt aktieägaravtal, en ny bolagsordning
och ägardirektiv. Innehållet i förslagen har förankrats informellt mellan
representanter för aktieägarna. För att dokumenten ska kunna fastställas på
kommande årsstämma krävs att de först godkänns av kommunfullmäktige i
samtliga ägarkommuner.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020 § 14
- Tjänsteskrivelse av tf enhetschef plan- och fastighetsenheten den 15 januari
2020
- Förslag till nytt aktieägaravtal avseende Vänerhamn AB
- Förslag till ny bolagsordning för Vänerhamn AB
- Förslag till ägardirektiv för Vänerhamn AB
- Gällande aktieägaravtal för Vänerhamn AB
- Gällande bolagsordning för Vänerhamn AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsen

Nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning, och
ägardirektiv för Vänerhamn AB
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och
ägardirektiv för Vänerhamn AB enligt förslagen.
2. Kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1 är villkorat av att
samtliga övriga aktieägare i Vänerhamn AB fattar motsvarande
godkännandebeslut.
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1
och att samtliga aktieägare i Vänerhamn AB ingår nytt aktieägaravtal
enligt förslaget, utser kommunstyrelsen tf enhetschef Björn Wennerström
som ombud till extra bolagsstämma i Vänerhamn AB med instruktion att
rösta för antagande av dels ny bolagsordning, dels ägardirektiv enligt
förslagen.
4. I händelse av förhinder för ombudet enligt punkt 2, äger
kommunstyrelsens ordförande att i samråd med kommunstyrelsens vice
ordförande utse annat ombud.

Sammanfattning av ärendet
Vänerhamn AB (”Vänerhamn”) bedriver hamn- och därmed anknuten verksamhet
inom Vänerregionen. Vänerhamn samägs av sex kommuner runt Vänern och
Lantmännen ekonomisk förening (”Lantmännen”). Det har under en längre tid
bedrivits ett arbete för att se över de centrala styrdokumenten för Vänerhamn.
Arbetet har lett fram till förslag till ett nytt aktieägaravtal, en ny bolagsordning
och ägardirektiv. Innehållet i förslagen har förankrats informellt mellan
representanter för aktieägarna. För att dokumenten ska kunna fastställas på
kommande årsstämma krävs att de först godkänns av kommunfullmäktige i
samtliga ägarkommuner.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund och förutsättningar
Inledning
Vänerhamn bedriver hamn-, stuveri-, terminal-, bogserbåts- och
isbrytningsverksamhet i hamnarna i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken,
Lidköping, Vänersborg, Åmål och Trollhättan. Dessutom bedriver bolaget

Postadress Besöksadress
Box 62
Kungsgatan 26
662 22 Åmål Åmål

Telefon
0532-17185

Fax
0532-18870

E-post
elisabeth.eskfelt@amal.se

Org.nr
Bankgiro Webb
212000-1587 991-2353 www.amal.se
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speditions- och klareringsverksamhet i Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och
Vänersborg. Aktierna i bolaget ägs av Karlstads, Lidköpings, Kristinehamns,
Gullspångs, Vänersborgs och Åmåls kommun samt av Lantmännen.
Kommunernas samlade ägarandel är 92 % och Lantmännens följaktligen 8 %.
Behovet av översyn av styrdokument för Vänerhamn
Som centrala styrdokument för bolaget gäller idag dels ett avtal mellan
aktieägarna från 2008, dels bolagsordningen från samma år. Bolaget saknar
ägardirektiv. Det har över tid blivit tydligt att de befintliga styrdokumenten
behöver ses över och kompletteras. De övergripande skälen för detta är följande:
-

Kommunernas samlade ägardominans medför att bestämmelserna i 10
kapitlet kommunallagen (2017:725, ”KL”) om kommunägda bolag är
tillämpliga fullt ut när det gäller Vänerhamn. Bestämmelserna om
kommunägda bolag har byggts ut i KL sedan 2008. Vidare har regler i 6
kap 9 § KL om s k förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende
kommunens bolag har tillkommit sedan dess. Som kommer att framgå
närmare i det följande, fordrar detta förändringar i styrdokumenten för
Vänerhamn.

-

Bortsett från vissa bestämmelser som gäller aktieägares möjligheter att
köpa och sälja aktier i bolaget, reglerar aktieägaravtalet i princip endast
två frågor, nämligen dels hur bolagsordningen ska vara formulerad (se
punkt 3 i avtalet), dels hur styrelsen ska utses (punkt 4). Alla andra frågor
angående styrningen av bolaget har varit oreglerade mellan aktieägarna. I
förhållande till bolaget har då som utgångspunkt gällt att bolaget bundits
av det beslut som aktieägare företrädande en majoritet av röstetalet har
röstat för på bolagsstämma. Denna ordning har visserligen inte hittills
inneburit något reellt problem. Å andra sidan måste det allmänt sägas
vara önskvärt för förutsebarhetens skull att aktieägarna mellan sig så gott
det går i förväg identifierar viktigare frågor för bolaget och bestämmer
vad som ska gälla beträffande dessa frågor.

-

Av dagens båda styrdokument är det endast bolagsordningen som binder
bolaget. Ett aktieägaravtal binder avtalets parter – aktieägarna – och får
bara indirekt effekt för bolaget. Bolaget kan alltså inte åläggas något med
direkt verkan endast utifrån aktieägaravtalets bestämmelser. Det som
sagts i föregående punkt om det önskvärda i förutsebarhet aktieägarna
emellan i viktigare frågor gäller emellertid också i relationen mellan
aktieägarna å ena sidan och bolaget å den andra. Ett vedertaget sätt att
åstadkomma sådan förutsebarhet är att aktieägarna på bolagsstämma antar
s k ägardirektiv, som binder och bestämmer riktningen för bolaget i olika
hänseenden. Ägardirektiv blir härigenom ett viktigt verktyg för strategisk
styrning av bolaget. Behovet av samlade ägardirektiv framstår som
särskilt tydligt när ett bolag – som i Vänerhamns fall – har flera
aktieägare som alla äger en minoritetspost, eftersom det försvårar
samordning mellan aktieägarna inför bolagsstämmorna.
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Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det för Vänerhamns del finns behov av
nya/förändrade styrdokument i form av ett nytt aktieägaravtal, en ny
bolagsordning och ägardirektiv.

Processen för översynen
De förslag till nya styrdokument som nu föreligger är förankrade informellt hos
representanter för aktieägarna. Vänerhamns ledning har involverats i de delar som
förslagen har direkt effekt mot bolaget (bolagsordningen och ägardirektivet).
Processen har samordnats av kommunjuristerna i Kristinehamns, Lidköpings och
Karlstads kommun, som har hanterat inkomna synpunkter på tidigare utkast. Det
har varit en självklar förutsättning att aktieägarnas företrädare i denna del av
processen har kunnat enas om innehållet i förslagen till styrdokument. I det skede
som processen nu befinner sig ska förslagen underställas alla aktieägarnas
beslutande organ för slutligt ställningstagande. Det är viktigt att tänka på att
samtliga kommuner måste godkänna identiska versioner av dokumenten.
Förutsatt att alla aktieägare godkänner förslagen ska därefter först aktieägaravtalet
undertecknas av samtliga aktieägare. Genom att ingå aktieägaravtalet, förbinder
sig aktieägarna att som ett andra steg på en bolagsstämma rösta för att en ny
bolagsordning och ägardirektiv antas, allt enligt förslagen.
Det bör framhållas att förslagen är resultat av ett arbete som har tagit lång tid;
processen inleddes genom informella kontakter mellan representanter för
aktieägarna redan i början av 2017. Att processen har varit utdragen beror framför
allt på utgångspunkten att förändringar i ett avtal mellan alla aktieägare fordrar
enighet i kombination med att Vänerhamn – som nämnts – har relativt många
aktieägare, som alla äger en aktieminoritet. En annan komponent är också att
aktieägarnas intressen visserligen till största delen och oftast men inte i alla delar
sammanfaller. Den informella delen av processen har sammantaget kunnat
bedrivas friktionsfritt, men det är ett memento att också framtida omarbetningar
av styrdokumenten för Vänerhamn riskerar att ta lång tid. Beslut i nu aktuellt
ärende som innebär annat än ett godkännande av de liggande förslagen, kommer
på motsvarande sätt att försena eller i värsta fall förhindra antagande av nya
styrdokument, eftersom det i vart fall kommer att fordra nya förhandlingar mellan
aktieägarna i ett informellt förfarande.
I det vidare samarbetet mellan bolaget och dess ägare är det av betydelse att
ägarna, så långt det är möjligt, kanaliserar dialogen med bolaget genom utsedda
representanter. De nu liggande förslagen till nya styrdokument kan sägas
förutsätta att ägarna är mer aktiva än hittills i frågor som gäller bolaget, vilket i
sin tur fordrar tydlighet – såväl internt i aktieägarens organisation som utåt – i
vem som företräder ägarens intressen.
Förslagen
När det gäller innehållet i de förslag som nu föreligger kan kortfattat och
övergripande sägas att det materiellt sett består av innehållet i de redan befintliga
styrdokumenten (aktieägaravtalet och bolagsordningen) med tillägg och övriga
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förändringar endast i de delar där det har konstaterats finns behov. I det följande
kommer innehållet i förslagen att kommenteras – med tonvikt på förändringarna –
i de delar som bedöms vara de väsentligaste och där det bedöms vara motiverat.
Nytt aktieägaravtal
-

Bolagsordning och ägardirektiv (punkterna 3 och 4): Genom dessa båda
punkter fastställer aktieägarna innehållet i bolagsordningen och
ägardirektivet. Innehållet i dessa båda dokument kan ändras, men för det
fordras en särskilt kvalificerad majoritet enligt en bestämmelse som
kommer att behandlas närmare strax nedan.

-

Styrelsens sammansättning (punkt 5): Punkten innebär ingen materiell
förändring jämfört med vad som har gällt hittills.

-

Samrådsmöten mellan aktieägarna (punkt 7): Behov av samråd mellan
aktieägarna kan uppkomma oförutsett och av flera skäl. Det har bedömts
rimligt att något reglera formerna för hur samrådsmöten ska påkallas.

-

Beslut i viktigare frågor (punkt 8): Genom denna punkt, som är ny, ställs
det krav på en särskild, kvalificerad majoritet av rösterna för att vissa i
punkten angivna beslut ska kunna fattas som rör Vänerhamn. Det är fråga
om beslut som typiskt sett är av särskilt stor betydelse för bolaget.
Gemensamt för underpunkterna 1 – 8 är att de alla är av sådan karaktär
eller betydelse att de också behöver underställas kommunfullmäktige hos
de kommunala aktieägarna enligt 10 kap 3 § KL.

-

Finansiering från part (punkt 9): Punkten är ny. Som framgår av den finns
det ingen skyldighet för någon av aktieägarna att i någon form ytterligare
bidra till finansieringen av Vänerhamn. Tanken är därför att bolaget i
första hand själv ska finansiera sina investeringar med antingen egna
medel eller genom banklån. Skulle frågan ändå väckas om ytterligare
finansiering från aktieägarnas sida, fordras att parterna kommer överens
om dels att, dels hur finansieringen ska ske (genom aktieemission,
aktieägartillskott et c). Avtalets utgångspunkt när det gäller var och ens
finansieringsbidrag är sedan att storleken står i proportion till
ägarandelarna (pro rata) och att villkoren är likställda (så att inga särskilt
förmånliga villkor gäller för någon viss aktieägare). Avtalspunkten håller
dock öppet för att parterna kan överenskomma om att avvika från den
ordningen. Exempelvis skulle en överenskommelse i princip kunna
innebära att vissa parter tecknar aktier som bolaget emitterar vid en
nyemission medan andra väljer att avstå eller att nyemissionen redan från
början riktas endast till vissa aktieägare (vilket med detta exempel skulle
leda till ändrade ägarandelar i bolaget).

-

Prövning utifrån regler om förstärkt uppsiktsplikt (punkt 10): Enligt
reglerna om förstärkt uppsiktsplikt i 6 kap 9 § KL ska kommunstyrelsen
en gång per år pröva om den verksamhet som det kommunala bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Det framstår som inte som vare sig särskilt praktiskt eller
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ändamålsenligt att alla kommunstyrelserna i de sex aktieägande
kommunerna skulle behöva fatta sådana beslut avseende Vänerhamn. Det
har bedömts juridiskt möjligt och lämpligt att endast en av de kommunala
aktieägarna utses som ansvarig för att fullgöra skyldigheterna enligt
bestämmelserna i KL om förstärkt uppsiktsplikt.
-

Överlåtelse av aktier (punkt 12): Mot bakgrund av den betydelse som
Vänerhamns verksamhet har för aktieägarnas egna intressen och
verksamheter, så är det en grundläggande tanke att aktierna i bolaget som
utgångspunkt ska ägas av de redan befintliga aktieägarna även i
fortsättningen. Det har dock ansetts rimligt att utvidga möjligheten att
överlåta aktier i Vänerhamn utan övriga parters medgivande till att
omfatta också förvärvare som är direkt eller indirekt helägd av
överlåtaren. Det är viktigt att minnas att regleringen i aktieägaravtalet om
begränsningar i rätten att fritt överlåta aktier endast binder avtalets parter.
Som kommenteras närmare nedan, kompletteras regleringen därför av
bestämmelsen om hembud i bolagsordningen, som binder också bolaget.

Ny bolagsordning
-

Verksamhetsändamål (§ 5): Det följer av 10 kap 3 §, punkt 2, KL att det
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram
för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen. Med
verksamhetsändamålet klargörs syftet med bolagets verksamhet, till
skillnad från verksamhetsföremålet som är obligatoriskt i varje
aktiebolags bolagsordning och som anger vad bolaget ska ägna sig åt.

-

Bolagsstämmans kompetens (§ 12): Paragrafen är viktig för att säkerställa
att aktieägarna har kontroll över verksamhetens mål och strategiska
beslut. Uppräkningen återspeglar innehållet i punkt 8 i aktieägaravtalet.
Paragrafen kan verka överlappa § 5 om fullmäktiges rätt att ta ställning
till viktigare beslut. Eftersom den paragrafen dock endast ger ägaren rätt
att genom ett internt, för bolaget icke bindande, beslut ge tillkänna sitt
ställningstagande, är det lämpligt att komplettera bolagsordningen med en
paragraf av den här typen.

-

Inspektionsrätt (§ 14): Motsvarande bestämmelse brukar regelmässigt
finnas med i bolagsordningar för kommunala bolag.

-

Insyn i överlämnad verksamhet (§ 15): Kommunfullmäktige ska enligt 10
kap 3 §, punkt 6, KL se till att kommunens bolag ger allmänheten insyn i
den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. Denna
bestämmelse motsvarar den lagregel som gäller om och när en kommun
själv anlitar privat part för att utföra kommunal verksamhet och syftar till
att neutralisera den skillnad som uppstår för enskilda i insynshänseende
till följd av att privat verksamhet inte omfattas av offentlighetsprincipen.
Det framstår som lämpligt att reglera om denna skyldighet i
bolagsordningen.
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-

Hembud (§ 16): I linje med vad som sagts ovan om aktieägaravtalets
bestämmelser angående aktieöverlåtelse finns en bestämmelse om
hembud, som är till för att hindra oönskade överlåtelser av aktier till
någon utanför kretsen av befintliga aktieägare. Bestämmelsen föreslås
finnas i stort sett oförändrad. Den enda ändringen är att om flera
aktieägare har utnyttjat rätten till hembud, de hembjudna aktierna ska
fördelas mellan dem pro rata, d v s i proportion till aktieägarnas befintliga
ägarandel och inte som enligt dagens reglering lika. En lika fördelning
mellan aktieägarna skulle förändra ägarandelarna, utan att det finns
sakliga skäl för det.

-

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning (§ 17): Av 10 kap 3 §, punkt 4,
KL framgår att fullmäktiges rätt att på förhand ta ställning till beslut i
Bolagets verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt ska anges i bolagsordningen. Det bör observeras att det slutliga
ställningstagandet i större eller viktigare frågor för bolaget ytterst fattas
av bolagsstämman enligt aktieägaravtalets bestämmelser i punkt 8 om
kvalificerad majoritet. Bestämmelsen i bolagsordningen om fullmäktiges
rätt att ta ställning ska alltså inte uppfattas som någon sorts vetorätt för
kommunen i en sådan fråga.

-

Ändring av bolagsordningen (§ 19): Bestämmelsen är ny. En fråga om
ändring av bolagsordningen är i realiteten ofta ett ärende för
kommunfullmäktige redan enligt § 17. För att undvika tveksamheter om
när en bolagsordningsändring är av den digniteten, är det lämpligt att
entydigt reglera den saken.

Ägardirektiv
Syftet med förslaget till ägardirektiv har beskrivits ovan. Innehållet i förslaget till
ägardirektiv bedöms vara självförklarande och inte fordra någon särskild
kommentar i någon viss enskildhet. Här ska bara beröras den principiella
skillnaden mellan termerna uppdragsbeskrivning (punkt 5) och mål för bolagets
verksamhet (punkt 6):
Genom uppdragsbeskrivningen mejslas bolagets uppgifter ut närmare utifrån de
ramar som bolagsordningen ger. Tanken är att uppdragen som anges ska gälla för
överskådlig tid och alltså som utgångspunkt inte behöva justeras särskilt ofta. Av
det följer att uppdragen tenderar att inte vara särskilt konkret formulerade utan är
mer principiella och övergripande till sin natur. Tanken med verksamhetsmålen,
däremot, är att de ska vara desto mer konkreta och mätbara, så långt som det är
möjligt och lämpligt.

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt
Visserligen innehar Åmåls kommun en mycket liten aktiepost, men då det
tillsvidare bedrivs verksamhet i djuphamnen som för närvarande är beroende av
samarbete med Vänerhamn, är det av största vikt att kommunen tillsammans med
övriga ägare har insyn i verksamheten och att bolagets ledning får en tydlig
struktur att verka utifrån.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Måluppfyllelse
Beslutet överensstämmer med det strategiska utvecklingsområdet Företagsamhet
och kreativitet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av tf enhetschef plan- och fastighetsenheten den 15 januari
2020
- Förslag till nytt aktieägaravtal avseende Vänerhamn AB
- Förslag till ny bolagsordning för Vänerhamn AB
- Förslag till ägardirektiv för Vänerhamn AB
- Gällande aktieägaravtal för Vänerhamn AB
- Gällande bolagsordning för Vänerhamn AB
Björn Wennerström
Tf. enhetschef
Plan- och fastighetsenheten

Beslutet skickas till
Kommunchef
Tf enhetschef plan- och fastighetsenheten
Samtliga ägarkommuner:
Karlstads kommun
Lidköpings kommun
Kristinehamns kommun
Gullspångs kommun
Vänersborgs kommun
Åmåls kommun

Elisabeth Eskfelt
Tf. förvaltningschef
Kommunstyrelseförvaltningen

Aktieägaravtal för Vänerhamn AB
Mellan avtalsparterna
1) Karlstads kommun, org.nr 212000-1850, nedan Karlstad,
2) Lidköpings kommun, org.nr 212000-1694, nedan Lidköping,
3) Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868, nedan Kristinehamn,
4) Gullspångs kommun, org.nr 212000-1637, nedan Gullspång,
5) Vänersborgs kommun, org.nr 212000-1538, nedan Vänersborg,
6) Lantmännen ek för, org.nr 769605-2856, nedan Lantmännen, och
7) Åmåls kommun, org.nr 212000-1587, nedan Åmål,

var för sig nedan betecknad Part och gemensamt Parterna, har denna dag träffats
förevarande aktieägaravtal rörande ägandet och verksamheten i Vänerhamn AB, org.nr
556483-5071, nedan Bolaget.

1.

Parternas aktieägande i Bolaget
Aktierna i Bolaget ägs vid aktieägaravtalets ingående av Parterna med följande
fördelning:
Part:

Antal aktier:

Andel av röstetal:

1. Karlstad

6 196 aktier

30,980 %

2. Lidköping

4 067 aktier

20,335 %

3. Kristinehamn

3 504 aktier

17,520 %

4. Gullspång

2 741 aktier

13,705 %

5. Vänersborg

1 692 aktier

8,460 %

6. Lantmännen

1 600 aktier

8,000 %

200 aktier
_________
20 000 aktier

1,000 %
________
100 %

7. Åmål

1 (8)

Detta aktieägaravtal ska omfatta samtliga nuvarande och blivande aktier i Bolaget.
Aktieägaravtalet ska äga motsvarande tillämpning på av parterna innehavda
teckningsrätter, vinstandelsbevis, konvertibla skuldebrev och optionsrätter
avseende aktier i Bolaget.

2.

Lojalitetsförpliktelse
Part ska lojalt verka för Bolagets bästa. Part förbinder sig att själv eller genom
ombud vid bolagsstämmor och i övrigt utöva sin rösträtt så som fordras för
genomförande av detta aktieägaravtals bestämmelser.
Part förbinder sig att tillse att varje av denne nominerad styrelseledamot
informeras om villkoren i detta aktieägaravtal.

3.

Bolagets verksamhet och bolagsordning
Syftet med Parternas samarbete är att Bolaget ska bedriva dess rörelse utifrån den
för Bolaget vid var tid gällande bolagsordningen, nedan Bolagsordningen.
Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för antagande av Bolagsordning
med lydelse enligt bilaga 1.
Ändring av Bolagsordningen fordrar beslut på bolagsstämma med kvalificerad
majoritet enligt vad som sägs i punkt 8 nedan.
Skulle Bolagsordningens bestämmelser inte överensstämma med bestämmelserna i
detta aktieägaravtal, ska aktieägaravtalets bestämmelser ges företräde, såvitt detta
inte står i strid med tvingande lag. Parterna ska i sådant fall vidta de åtgärder som
fordras för att intentionerna med detta aktieägaravtal ska uppfyllas.

4.

Ägardirektiv
Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för antagande av de ägardirektiv
för Bolaget som framgår av bilaga 2, nedan Ägardirektiven.
Ändring av Ägardirektiven fordrar beslut på bolagsstämma med kvalificerad
majoritet enligt vad som sägs i punkt 8 nedan.
Ägardirektiven får inte tillämpas eller ändras så att de står i strid med
bestämmelserna i detta aktieägaravtal. Skulle Ägardirektiven befinnas stå i strid
med tvingande lag, förbinder sig Parterna att bringa dem i förenlighet med
gällande rätt, med minsta möjliga förändring.
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5.

Styrelse m m
Styrelsen ska utgöras av sju ordinarie ledamöter, varav en tillika ska vara
styrelsens ordförande och en tillika styrelsens vice ordförande. Inga suppleanter
ska finnas.
De fem kommunala Parter som per varje årsskifte som närmast föregår den
årsstämma vid vilken val till styrelsen ska förrättas äger flest aktier i Bolaget samt
Lantmännen ska nominera en ledamot vardera. Övriga Parter saknar
nomineringsrätt.
Den kommunala Part som vid tidpunkten enligt föregående stycke äger flest aktier
i Bolaget ska härutöver nominera en ytterligare ledamot. De av sistnämnda Part
nominerade ledamöterna ska utgöra styrelsens ordförande respektive vice
ordförande, enligt vad den Parten anger.
Parterna förbinder sig att vid val av styrelse rösta för val enligt vad Part med
nomineringsrätt enligt denna punkt nominerar.
Skulle ledamots uppdrag upphöra i förtid, förbinder sig Parterna att vid
bolagsstämma rösta för val av ny ledamot för den återstående mandattiden enligt
vad den Part nominerar som nominerade den ledamot vars uppdrag upphörde i
förtid.

6.

Information
Parterna ska hålla varandra informerade om förhållanden som rör Bolaget.
Parterna ska därvid samarbeta och vidta de åtgärder som fordras för att samtliga
Parter ska få tillgång till relevant information, innefattande exempelvis
räkenskaper och andra dokument från Bolaget, förutsatt att hinder inte möter till
följd av författningsreglerad sekretess.

7.

Samrådsmöten
Företrädare för Parterna ska söka mötas för samråd i fråga rörande Bolaget om
Part begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till samtliga Parter. Av
begäran ska framgå anledningen till det önskade samrådet. Parterna ska eftersträva
att bestämma tid och plats för samrådet som gör det möjligt för samtliga Parter att
vara representerade.

8.

Beslut i vissa frågor
Beslut i frågor angivna i underpunkterna 1 – 5 nedan och som inte regleras genom
annan bestämmelse i detta aktieägaravtal ska fattas på bolagsstämma med biträde
av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid bolagsstämman
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företrädda aktierna eller, i förekommande fall, den högre andel som lag
föreskriver.
1.
2.
3.
4.

Ändring av Bolagsordningen;
Ändring av Ägardirektiven;
Bildande eller förvärv av dotterbolag;
Investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp
överskridande 1 000 prisbasbelopp;
5. Andra frågor än de i underpunkterna 1 – 4 angivna som är av principiell
betydelse eller av större vikt.
Beslut i frågor angivna i underpunkterna 6 – 8 nedan och som inte regleras av
annan bestämmelse i detta aktieägaravtal ska fattas på bolagsstämma med biträde
av samtliga avgivna röster och de vid bolagsstämman företrädda aktierna:
6. Emission, tilldelning eller utställande av aktier eller rättigheter i Bolaget,
innefattande aktier, konvertibler, optioner, vinstandelsbevis m m;
7. Förvärv, överlåtelse eller väsentlig förändring av verksamhet;
8. Likvidering av Bolaget eller väsentlig omstrukturering, med undantag för
sådant som föreskrivs i tvingande lag.
För giltigt beslut i fråga enligt underpunkterna 1 – 8 ovan, fordras enligt
Bolagsordningen jämväl att kommunfullmäktige hos de kommunala Parterna har
fått ta ställning i förväg.

9.

Finansiering från part
Part har ingen skyldighet att tillskjuta kapital, ställa säkerhet eller pant eller på
annat sätt bidra till Bolagets finansiering. Parts eventuella ytterligare bidrag till
finansiering fordrar enighet mellan Parterna och ska ske i proportion till Parts
ägarandel (pro rata) och i övrigt på likställda villkor, såvida inte Parterna enas om
annat. Part som enligt sådan överenskommelse helt eller delvis avstår från att delta
i Bolagets emission av aktier eller av andra värdepapper som medför rätt till aktier
i Bolaget, accepterar därigenom också den reduktion av Partens ägarandel i
Bolaget som avståendet medför.

10.

Prövning enligt förstärkt uppsiktsplikt
Det åligger kommunstyrelsen i respektive kommun som är Part att enligt
kommunallagen (2017:725) årligen pröva om verksamheterna i kommunens bolag
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, s k förstärkt
uppsiktsplikt. Parterna är eniga om att den förstärkta uppsiktsplikten såvitt avser
Bolaget ska bäras och utföras av kommunstyrelsen i Karlstads kommun. Karlstads
kommun förbinder sig att delge övriga Parter resultatet av prövningen enligt den
förstärkta uppsiktsplikten.
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11.

Sekretess
Part förbinder sig att, såvida inte lag påbjuder annat, under avtalstiden och efter det
att Part upphör att vara Part i aktieägaravtalet inte utan övriga Parters samtycke
använda eller för utomstående avslöja sådan information och kunskap om Bolaget
och dess verksamhet som dessförinnan inte var tillgänglig för Part eller blir
allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta aktieägaravtal.

12.

Överlåtelse av aktier
Överlåtelse till någon som inte redan är aktieägare i Bolaget får bara ske om
samtliga Parter godkänner sådan överlåtelse och under förutsättning av att den till
vilken överlåtelsen sker inträder som Part enligt punkt 18.
Oaktat vad som föreskrivs ovan i denna punkt 12 får Part överlåta sina aktier i
Bolaget (men inte del av aktierna) till ett av Part direkt eller indirekt helägt bolag
(”Dotterbolaget”) under förutsättning att Dotterbolaget inträder som part i
aktieägaravtalet i överlåtarens ställe.

13.

Överlåtelse av aktieägaravtalet
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta aktieägaravtal får inte överlåtas
eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av
aktieägaravtalet.

14.

Förbud mot pantsättning
Aktie i Bolaget får inte pantsättas.

15.

Avtalstid, uppsägning
Detta aktieägaravtal gäller för Part till och med 2026-12-31 och förlängs
automatiskt med fyra (4) år åt gången om Part inte säger upp aktieägaravtalet
senast ett år före avtalstidens utgång. Uppsägning ska vara skriftlig och är fullgjord
när den kommit samtliga övriga Parter tillhanda.
Om aktieägaravtalet sägs upp i förtid enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag (”HBL”) ska inlösenreglerna i detta avtal tillämpas.
Utträdande Parts kvardröjande förpliktelser och ansvar framgår av punkt 11 och
punkt 18.
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16.

Inlösen av parts aktier
I händelse av att Part (”Utträdande Part”)
(a) säger upp aktieägaravtalet i förtid enligt HBL,
(b) försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna eller
annars måste anses ha kommit på obestånd eller
(c) begår väsentligt brott mot detta aktieägaravtal och inte vidtar rättelse inom
trettio (30) dagar efter skriftlig erinran från annan Part
äger var och en av övriga Parter (”Påfordrande Part”) rätt att genom skriftligt
meddelande till den Utträdande Parten påfordra inlösen av den Utträdande Partens
samtliga aktier i Bolaget mot utgivande av lösenskilling.
Det skriftliga meddelandet ska för att äga giltighet vara den Utträdande Parten till
handa (”Påkallandetidpunkten”) senast trettio (30) dagar från den dag då
Påfordrande Part fick kännedom om den omständighet som berättigar Påfordrande
Part att påfordra inlösen.
Lösenskillingen ska fastställas i enlighet med punkt 17.
Lösenskillingen ska erläggas kontant senast trettio (30) dagar efter det att
lösenskillingens storlek fastställts mot samtidigt erhållande av de inlösta aktierna,
vederbörligen transporterade in blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår.
Påfordras inlösen av flera Påfordrande Parter, ska den Utträdande Partens aktier
fördelas pro rata mellan de lösningsberättigade. Återstående aktie eller aktier
fördelas på den av de Påfordrande Parterna som sedan tidigare äger det minsta
antalet aktier.

17.

Lösenskilling
Lösenskilling för aktie i Bolaget ska bestämmas så att den svarar mot aktiens andel
av Bolagets substansvärde per Påkallandetidpunkten, enligt av Bolagets revisor
särskilt upprättat och reviderat bokslut (Substansvärdet).
Skulle inlösen ha påfordrats i anledning av Utträdande Parts väsentliga brott mot
detta aktieägaravtal (situation (c) enligt punkt 16 ovan), ska lösenskillingen
reduceras till hälften av Substansvärdet. Reduktionen ska tillgodoräknas
Påfordrande Part såsom ett förutbestämt skadestånd till följd av avtalsbrottet.
Skulle emellertid Påfordrande Parts skada visas överstiga reduktionen, är
Påfordrande Part berättigad att dessutom fordra ersättning med överskjutande
belopp.
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18.

Förvärvares inträde
Parterna förbinder sig tillse att, om överlåtelse sker av Parts aktier i Bolaget med
iakttagande av regleringen i detta aktieägaravtal till förvärvare som inte tidigare är
part i aktieägaravtalet, denne, med verkan från och med överlåtelsen, inträder som
Part i detta aktieägaravtal.
Tillträdande part ska bekräfta sitt inträde skriftligen på den frånträdande Partens
exemplar av denna avtalshandling. Intill dess förvärvaren skriftligen bekräftat
sådant inträde är den överlåtande Parten ansvarig för att förvärvaren iakttar
bestämmelserna i detta aktieägaravtal. Det åligger den överlåtande Parten att
tillsända övriga Parter var sin kopia på den av den tillträdande parten
undertecknade avtalshandlingen.

19.

Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till detta aktieägaravtal ska för att vara bindande vara
skriftligen avfattade, godkända och undertecknade av Parterna.

20.

Fullständig reglering
Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som
avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga avtal, åtaganden och utfästelser som
föregått aktieägaravtalet ersätts av innehållet i detta aktieägaravtal med bilagor.

21.

Meddelanden m m
Meddelanden – innefattande begäran enligt punkt 7 och uppsägning enligt punkt
15 – enligt detta aktieägaravtal kan avsändas med rekommenderat brev till
mottagande Parts registrerade adress och anses i sådant fall ha kommit Parten
tillhanda två dagar efter avsändandet av det rekommenderade brevet.

22.

Tvist
Tvist i anledning av detta aktieägaravtal ska avgöras av svensk allmän domstol
med Värmlands tingsrätt som första instans.

____________________
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Detta aktieägaravtal har upprättats i sju (7) originalexemplar, varav varje Part har tagit var
sitt.

Ort: _________________ den /

Ort: _________________ den /

KARLSTADS KOMMUN

LIDKÖPINGS KOMMUN

_______________________

________________________

Ort: _________________ den /

Ort: _________________ den /

KRISTINEHAMNS KOMMUN

GULLSPÅNGS KOMMUN

_______________________

________________________

Ort: _________________ den /

Ort: _________________ den /

VÄNERSBORGS KOMMUN

LANTMÄNNEN EK FÖR

_______________________

________________________

Ort: _________________ den /
ÅMÅLS KOMMUN

_______________________

Bilagor:
Bilaga 1 - Bolagsordning för Vänerhamn AB 2019-xx-xx
Bilaga 2 – Ägardirektiv för Vänerhamn AB 2019-xx-xx
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Bolagsordning
för Vänerhamn AB
Org.nr 556483-5071

Antagen av bolagsstämma 2019-xx-xx

§ 1 Firma
Bolagets firma är Vänerhamn Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Karlstads kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vänerregionen idka hamn-, terminal- och
stuverirörelse samt att i anslutning till denna rörelse bedriva speditions- och klareringsverksamhet,
bogsering och isbrytning.

§ 4 Verksamhetsändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att som en konkurrenskraftig aktör inom sina
verksamhetsområden bidra till utvecklandet av Vänersjöfarten och logistiklösningar, allt till indirekt
gagn för aktieägarna och Vänerregionens näringsliv.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen.

§ 5 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 6 Aktieantal
Aktieantalet ska vara lägst 10 000 och högst 40 000 st.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska utgöras av lägst fem och högst sju ledamöter. Inga suppleanter ska finnas.

Ledamöterna väljs på den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till
kommunfullmäktige har förrättats för tiden intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa
ordinarie val till kommunfullmäktige.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman högst två
revisorer jämte suppleanter för dem. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara
auktoriserade revisorer.
Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 9 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, ska kommunfullmäktige i Karlstads respektive
Lidköpings kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant växelvis, på så sätt att när den ena
kommunen utser lekmannarevisor utser den andra kommunen suppleant.

§ 10 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman genom brev
med posten eller e-post.
§ 11 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning;
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter;
10. Val av styrelseledamöter när så är aktuellt;
11. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er) när så är aktuellt;
12. Anmälan av val av lekmannarevisor och -suppleant när så är aktuellt;
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
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§ 12 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
-

Bildande eller förvärv av dotterbolag;
Investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp överskridande 1.000 prisbasbelopp;
Förvärv, överlåtelser eller väsentlig förändring av verksamhet;
Beslut i annat ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt.

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 14 Inspektionsrätt
Kommunstyrelserna i Karlstads kommun, Lidköpings kommun, Kristinehamns kommun, Gullspångs
kommun, Vänersborgs kommun och Åmåls kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det
inte föreligger hinder på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 15 Insyn i överlämnad verksamhet
Bolaget ska tillse att allmänheten ges insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privat
utförare enligt vad som följer av lag.

§ 16 Hembud
Övergår äganderätten till aktie till någon, som inte förut är införd i aktieboken som aktieägare i bolaget,
har övriga aktieägare rätt att lösa aktien (hembudsförbehåll), oavsett fångets art. Förvärvas flera aktier
genom samma fång får lösningsrätt utövas beträffande ett mindre antal aktier än fånget omfattar.
Har övergång som avses i första stycket ägt rum, ska förvärvaren genast skriftligen anmäla sitt fång till
bolaget och erbjuda aktieägarna att lösa aktien. Har aktien övergått genom köp, ska anmälningen
innehålla uppgift om köpeskillingen. Till anmälningshandlingen ska fogas kopia av fångeshandlingen
eller annat bevis på aktieövergången.
När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget. Meddelandet ska
innehålla en förklaring att den som önskar utnyttja lösningsrätten ska anmäla det i brev som ska vara
bolaget tillhanda senast två månader från dagen för anmälningen hos bolaget om aktieövergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier som ingår i fånget fördelas pro rata mellan
de lösningsberättigade som anmält sig. Återstående aktie eller aktier fördelas på den av de anmälda
lösningsberättigade som sedan tidigare äger det minsta antalet aktier.
Har aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara
vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Har något vederlag inte lämnats för aktie, ska
lösenbeloppet motsvara aktiens substansvärde.
Lösen ska erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom
överenskommelse eller genom dom. Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av
allmän domstol.
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§ 17 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Kommunfullmäktige i Karlstads kommun, Lidköpings kommun, Kristinehamns kommun, Gullspångs
kommun, Vänersborgs kommun och Åmåls kommun ska få ta ställning till beslut i verksamheten som är
av principiell betydelse eller annars av större vikt innan bolaget fattar beslut i frågan.

§ 18 Likvidation
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.
§ 19 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlstads kommun,
Lidköpings kommun, Kristinehamns kommun, Gullspångs kommun, Vänersborgs kommun och Åmåls
kommun.

____________________
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Ägardirektiv för Vänerhamn AB
Ägardirektiv för verksamheten i Vänerhamn AB, org.nr 556483-5071, nedan Bolaget, antagna av bolagsstämma i Bolaget den [datum].

Grundläggande förutsättningar
1. Ägarna och styrdokument
Samtliga ägare av aktier i Bolaget, nedan Ägarna, har ingått ett aktieägaravtal rörande ägandet och verksamheten i Bolaget, nedan Avtalet.
Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till Ägarna genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av bolagsstämman beslutade särskilda direktiv
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning. Det åligger Bolaget att vid tillämpningen av dokumenten i relevanta
hänseenden beakta Avtalets reglering i största möjliga mån.
Ägarna ska i första hand utöva sin styrfunktion över Bolaget i samförstånd
med och bygga på acceptans hos Bolaget.
2. Kommunallagens tillämpning
Majoriteten av Ägarna utgörs av kommuner, nedan Ägarkommunerna,
som tillsammans äger aktiemajoriteten i Bolaget. Reglerna i kommunallagen
(2017:725; KL) om kommunala bolag är därför tillämpliga för Ägarkommunernas del vad gäller Bolaget. Av detta följer bland annat att det enligt 6
kap 1 § KL åligger Ägarkommunernas kommunstyrelser att ha uppsikt över
verksamheten i Bolaget.
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Styrning
3. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet
Ansvaret för Bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (2005:551;
ABL) Bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av Bolagets mål är bästa möjliga.
Bolaget ska drivas under iakttagande av de principer som framgår av detta
ägardirektiv.
4. Kommunalrättsliga principer för Bolagets verksamhet
Bolaget ska driva dess olika verksamheter så att de alltid är förenliga med
gällande rätt ifråga om kommunal kompetens enligt KL, om inte annat följer
av lag.
5. Uppdragsbeskrivning
Inom ramarna för Bolagets verksamhetsföremål och verksamhetsändamål
enligt bolagsordningen, ges Bolaget uppdrag och mandat inom sina verksamhetsområden enligt följande:
-

Bolaget ska verka för och söka tillgodose Ägarnas intresse av att sjöfarten utökas på Vänern.

-

Bolaget ska ha en ledande roll i utvecklingen av Vänerregionen som ett
logistiskt centrum.

-

Bolaget har en strategisk roll när det gäller att aktivt påverka och skapa
förutsättningar för en framgångsrik hamn- och terminalverksamhet. Bolaget ska medverka till kostnadseffektiva, konkurrenskraftiga, tillförlitliga och säkra hamn- och logistiktjänster för att möjliggöra fortsatt tillväxt.

-

Bolaget ska utveckla hamn- och logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell och internationell marknadsföring samt genom strategisk samverkan och samarbete utveckla Bolagshamnarnas roll som regionens ledande export- och importhamnar.

-

Bolaget ska ur ett långsiktigt perspektiv förvalta och utveckla mark- och
vattenområden för hamnverksamhetens eget behov.

-

Tillgängligheten i terminalerna och hamnarna ska garanteras på en ickediskriminerande grund.

-

Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter på ett sätt så att
negativ klimat- och miljöpåverkan minimeras. Mätbara mål ska finnas
som genom årsredovisningen följs upp årligen.
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6. Mål för bolagets verksamhet
Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:
-

Bolaget ska verka för att etablera containertrafik till sjöss.

-

Bolaget ska verka för att de totala, årliga godsvolymerna som fraktas på
Vänern och som hanteras av Bolaget fördubblas till år 2030 jämfört med
2015 års nivå.

-

Bolaget ska verka för ett ökat nyttjande av samtliga hamnanläggningar.

7. Ekonomiska mål och krav
Ekonomiska mål och krav för Bolaget, såsom avkastningskrav, fastställs av
bolagsstämman.
8. Budget
Bolaget ska årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret.
9. Affärsplan
Bolaget ska årligen ta fram en affärsplan för Bolagets verksamhet. Av affärsplanen ska framgå hur verksamhets- och ekonomiska mål ska uppnås.

Information
10. Underlag för Ägarnas redovisning
Bolaget ska årligen tillhandahålla det underlag som Ägarna begär för upprättande av den sammanställda redovisning som i förekommande fall ska
ingå i Ägarnas årsredovisning.
11. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet. Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger Bolaget att till varje Ägare snarast översända
a)
b)
c)
d)

protokoll från bolagsstämma
Bolagets delårsrapporter och årsredovisning
revisionsberättelse
granskningsrapport

Händelser av större vikt för Bolagets verksamhet och ekonomi ska rapporteras omedelbart till Ägarna.
Bolaget ska i övrigt lämna den information till Ägare som Ägare begär.
Skyldighet för Bolaget att tillhandahålla uppgifter enligt denna punkt gäller
inte om hinder skulle föreligga på grund av författningsreglerad sekretess.
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12. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad ABL i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats mot
bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med Bolagets verksamhet, uppdragsbeskrivningen enligt punkt 5, de i punkt 6 uppställda målen samt i förhållande till de ekonomiska mål och krav som i förekommande
fall har fastställts i enlighet med punkt 7.
13. Underlag för fullgörande av förstärkt uppsiktsplikt
Ägarna har överenskommit att skyldigheterna enligt KL:s bestämmelser om
s k förstärkt uppsiktsplikt ska bäras och utföras av Karlstads kommun. Det
åligger därför Bolaget att tillhandahålla det underlag som Karlstads kommun efterfrågar för fullgörande av den förstärkta uppsiktsplikten, förutsatt
att hinder däremot inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

Bolagets ledning
14. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska beträffande offentlighet och sekretess intas text enligt vad
som anges i punkt 16.
15. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska vidare ange
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga
instruktioner. Styrelsen ska tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionerna ska i lämplig omfattning preciseras de inom Bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av Bolagets
verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas
av verkställande direktörens kompetens.
I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för
styrelsen ska anmäla de beslut som hen har fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.
I instruktionerna ska vidare beträffande offentlighet och sekretess intas text
enligt vad som anges i punkt 16.
16. Offentlighet och sekretess
Styrelsens ledamöter samt Bolagets verkställande direktör och, i förekommande fall, vice verkställande direktör omfattas enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) inte av reglerna om meddelarfrihet. Med den inskränkning som må följa av skyldighet att lämna uppgifter om Bolaget enligt nämnda lag åligger det därför var och en av angivna sysslomän att iaktta
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sekretess till följd av sitt uppdrag som syssloman. I anledning därav ska styrelsen tillse att denna sekretess regleras i styrelsens arbetsordning respektive
i instruktionerna till verkställande direktören med följande innebörd:
Bolagets syssloman får röja för utomstående vad han/hon har fått kunskap
om under utförandet av sin uppgift som syssloman endast om röjandet inte
kan medföra skada för Bolaget och annars endast i den mån som fordras för
att sysslomannauppdraget ska kunna utföras. I övrigt föreligger sekretess.
Detta innebär bland annat att försiktighet ska iakttas vid offentliga uttalanden rörande Bolaget eller bolagskoncernen. Sekretessen avser såväl muntlig
som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget som
syssloman har upphört. Syssloman ska förvara allt konfidentiellt material
som han/hon erhåller i anledning av uppdraget så att det säkerställs att
materialet inte är tillgängligt för utomstående. Efter det att uppdraget har
upphört ska sysslomannen till styrelsens ordförande återlämna allt konfidentiellt material som sysslomannen har tagit emot i anledning av sitt uppdrag
och fortfarande har i sin besittning, inklusive alla kopior av materialet.
17. Instruktioner för ekonomisk rapportering
Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

Övrigt
18. Revisorer och lekmannarevisorer
Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s (Föreningen Auktoriserade
Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas.
Lekmannarevisorerna ska granska huruvida Bolagets verksamhet bedrivits
på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolagsordningen
och ägardirektiven samt de kommunala befogenheter som utgör ram för
verksamheten. Om lekmannarevisorerna finner brister i något av dessa hänseenden ska det rapporteras löpande till kommunstyrelserna i Ägarkommunerna.
19. Arkivreglemente
Arkivreglemente för den Ägarkommun där Bolaget har sitt säte ska gälla för
Bolagets dokumenthantering.

____________________

Ärende 20

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-18

1 (1)

Dnr KS 2019/404

KS § 41 Åmåls kommuns säkerhetsstrategi
2020-2023
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till
Åmåls säkerhetsstrategi 2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetssamordnare Daniel Andersson informerar om förslag till Åmåls
kommuns säkerhetsstrategi 2020-2023. Säkerhetsstrategin syftar till att utveckla
ett systematiskt sätt att tillämpa säkerhet inom kommunkoncernen. Strategin
definierar begreppet säkerhet och vilka områden kommunen måste arbeta inom
för att få en fungerande process i säkerhetsarbetet och på detta sätt kan få en
helhetssyn för att sätta in rätt resurser i tid och rum.
Genom Åmåls kommun säkerhetsstrategi får kommunen en medveten process
som är transparant och kommunicerbar mot vår befolkning och andra
myndigheter. Kommunens verksamheter samordnas för att upptäcka felaktigheter
och brister och skapar ett starkare nätverk av säkerhet.
Strategins process strävar efter att Åmåls kommun tar beslut på medvetenhet,
baserat på risk- och sårbarhetsanalyser i de olika säkerhetsområdena och inte
”magkänsla” och intuition”.
I slutänden syftar det till att Åmåls kommun skall minska sårbarheten i
verksamheten och ha en god förmåga att hantera samhällstörningar och kriser så
Åmåls kommuns invånare inte skall komma till skada, eller minimera skadorna
oavsett vilken typ av samhällstörning.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 19
- Tjänsteskrivelse av säkerhetssamordnare den 15 januari 2020
- Åmåls kommuns säkerhetsstrategi 2020-2023 med bilaga

Beslutet skickas till
Säkerhetssamordnare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret
Daniel Andersson

Datum

Diarienummer

Sida

2020-01-15
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Kommunstyrelsen

Åmåls kommuns säkerhetsstrategi 2020-2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till Åmåls säkerhetsstrategi
2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls säkerhetstrategi utgör det styrdokument i enlighet med överenskommelse
om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges Kommuner och Regioner och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Styrdokumentet ska enligt
överenskommelsen beslutas av kommunfullmäktige. Åmåls säkerhetsstrategi
samordnar arbetet med krishantering, totalförsvarsplanering, säkerhetskydd och
brott samt brottsförebyggande arbete.

Beskrivning av ärendet
Säkerhetsstrategin syftar till att utveckla ett systematiskt sätt att tillämpa säkerhet
inom kommunkoncernen. Strategin definierar begreppet säkerhet och vilka
områden kommunen måste arbeta inom för att få en fungerande process i
säkerhetsarbetet och på detta sätt kan få en helhetssyn för att sätta in rätt resurser i
tid och rum.
Genom Åmåls kommun säkerhetsstrategi får vi en medveten process som är
transparant och kommunicerbar mot vår befolkning och andra myndigheter. Att vi
tillsammans kan samordna för att upptäcka felaktigheter och brister i våra system
och skapar ett starkare nätverk av säkerhet.
Strategins process strävar efter att Åmåls kommun tar beslut på medvetenhet,
baserat på risk och sårbarhetsanalyser i de olika säkerhetsområdena och inte
”magkänsla” och intuition”. Att vi väljer våra risker och gör medvetna val.
I slutänden syftar det till att vi skall minska sårbarheten i vår verksamhet och ha
en god förmåga att hantera samhällstörningar och kriser så Åmåls kommuns
invånare inte skall komma till skada, eller minimera skadorna oavsett vilken typ
av samhällstörning.

Kommunledningskontorets ståndpunkt
Tjänstemän och politiker påverkas positivt då det finns en tydlig processägare i
säkerhetstjänsten. Det blir också tydligt för processägaren hur arbetet skall
fokuseras under mandatperioden vilket är en förutsättning för det fortsatta
säkerhetsarbetet.

Postadress Besöksadress
Box 62
662 22 Åmål Åmål

Telefon
0532-17335

Fax

E-post
daniel.andersson@amal.se

Org.nr
Bankgiro Webb
212000-1587 991-2353 www.amal.se
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Måluppfyllelse
Att anta säkerhetsstrategin överensstämmer med Åmåls kommuns strategiska mål
I Åmål ska alla kunna leda under trygga och goda förhållanden.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av säkerhetssamordnare den 15 januari 2020
- Åmåls kommuns säkerhetsstrategi

Daniel Andersson
Säkerhetssamordnare
Kansli- och utredningsenheten

Beslutet skickas till
Säkerhetssamordnare

Björn Skog
Kansli- och utredningschef
Kommunledningskontoret

Åmåls kommun

Styrdokument
Åmåls kommuns säkerhetsstrategi
2020-2023

Antaget av kommunfullmäktige (dag) (månad) 2020 KF § yy
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1. Syfte och ingående delar i säkerhetsstrategin
I säkerhetarbetet finns det en stor flora av ämnes specifika begrepp och definitioner, det kan
därför vara lämpligt att skriva ut och ha bilaga 1 vid sin sida samtidigt som strategin läses.
Med säkerhetsstrategin finns framför allt två huvudsakliga syften. Det ena är att säkerställa en
övergripande och fungerande process för säkerhetsarbetet i Åmåls kommun.
Det andra syftet med strategin är att få en gemensam syn på vad säkerhet innebär i Åmåls
kommun. Säkerhet tolkas och uppfattas idag olika av kommunens aktörer. Det är därför
viktigt att vår syn på säkerhet är gemensam och på detta sätt blir transparant, mätbar och
kommunicerbar.
I Åmåls säkerhetsstrategi ingår: Säkerhetskultur, säkerhetsområden, kommunens utvecklingsområde och strategiskt mål samt det skyddsvärda i samhället. Genom ett definierat innehåll i
strategin kan ärenden kategoriseras och placeras i en process. En tydlig röd tråd skapas till
strategiska utvecklingsområdet Livslång trygghet och strävan mot kommunens strategiska
mål:
I Åmål ska alla kunna leva under goda och trygga förhållanden
Bilden nedan visualiserar Åmåls kommuns säkerhetsstrategi där vi bygger vår borg av säkerhet för att skydda det skyddsvärda i samhället.

Genom den gemensamma säkerhetsstrategin kan en medveten process utvecklas och vara
transparent och kommunicerbar inom kommunen, gentemot andra myndigheter och viktiga
samhällsaktörer1. En tydlighet skapas när ett ärende kan placeras i ett säkerhetsområde och
kopplas till gällande lagar, förordningar, risk- och sårbarhetsanalyser m.m. Utifrån denna
grund kan kommunen arbeta systematiskt med att identifiera vilka uppdrag eller aktiviteter
som eventuellt saknas i respektive säkerhetsområde. Med en gemensam säkerhetsstrategi blir
vi bättre rustade för samhällsstörningar2, eller om skada uppstår, bättre rustade att minimera
konsekvenserna.
1
2

Aktörer som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor.
”De företeelser och händelser som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället”
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1.1 Säkerhetskultur
Säkerhetskulturen utgör fundamentet i strategin. För att säkerställa skyddet av det som är
skyddsvärt måste det i grunden finnas en vilja och drivkraft som naturlig del i kommunens
processer, hos chefer och medarbetare. Denna vilja kallas i Åmåls kommun för säkerhetskultur. En säkerhetskultur kan vara svår att definiera men beskrivs av arbetsmiljöverket på
följande sätt:
”Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och
anställda har om förhållandet till säkerhet. Säkerhetskulturen har alltså stor betydelse för hur
man arbetar. Det som kännetecknar en god säkerhetskultur på en arbetsplats är att ledningen
prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att de är en del av
"kulturen".
1.2 De fyra säkerhetsområdena
Det finns fyra säkerhetsområden i strategin: Krishantering, brott och brottsförebyggande,
säkerhetsskydd och totalförsvarsplanering. Enligt strategin står de fyra säkerhetsområdena
likt pelare på fundamentet av vår säkerhetskultur. Ett säkerhetsområde ensamt är svagt, men
tillsammans blir de starka. Alla säkerhetsområden krävs för att möta hotbilderna.
Säkerhetsområdena är i grunden likvärdiga och ska därför inte viktas. Beroende på
sammanhanget, eller under vilka omständigheter de utmanas, kan de behöva prioriteras på
olika sätt. Respektive säkerhetsområde beskrivs närmare under punkt 4.
Respektive säkerhetsområde representerar ett antal olika lagar, förordningar, Risk och
sårbarhetsanalyser, interna styrdokument m.m. Det skapas en tydlighet genom respektive
säkerhetsområde vilka regelverk, uppgifter och krav som ställs på Åmåls kommun och ger ett
stöd hur vi skall agera, utveckla den övergripande säkerhetstjänsten i kommunen.

1.3 Utvecklingsområde och strategiskt mål
På våra säkerhetsområden vilar enligt strategin det strategiska utvecklingsområdet Livslång
trygghet och strävan mot det strategiska målet I Åmål ska alla kunna leva under goda och
trygga förhållanden. Säkerhetsstrategin ska följa Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas
reglementen, harmoniera med Reglemente för intern kontroll samt med Åmåls kommuns
visionsstyrningsmodell, och på så sätt vara en integrerad del i verksamhetsledningen.
Säkerhetsstrategin antas av kommunfullmäktige. Strategin ska utgöra styrdokument för allt
säkerhetsarbete i Åmåls kommun. Framtida beslut som rör policys, handlingsplaner, riktlinjer
och rutiner som är direkt kopplade till säkerhet ska ta hänsyn till detta styrdokument.
1.4 Det skyddsvärda i samhället
Högst upp i strategin finns det mest skyddsvärda i samhället. Den av regeringen fastställda
Nationella säkerhetsstrategin har fem definierade skyddsvärda områden vilka är direkt
sammankopplade med skyddet av Åmåls viktiga samhällsfunktioner som exempelvis politisk
ledning, sjukvård, skola, räddningstjänst, äldreomsorg, tillgång till vatten m.m. Dessa värden
är högst relevanta för Åmåls säkerhet och ledstjärnan i allt säkerhetsarbete. De bildar därför
taket på strategin som vår säkerhetskultur, säkerhetsområden, strategiska mål och
utvecklingsområde ska bära upp och skydda.
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Nationell säkerhetsstrategi definierar följande som skyddsvärt:
 Människors liv och hälsa
 Samhällets funktionalitet
 Demokrati, rättsäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter
 Miljö och ekonomiska värden
 Nationell suveränitet

2. Process
Säkerhetsprocessen ska säkerställa ett systematiskt arbete för det gällande strategiska målet
och det som är skyddsvärt i samhället. En fungerande säkerhetsprocess kräver att strategin är
definierad i enlighet med punkt 1. Med en gemensam säkerhetsstrategi som är accepterad och
väl implementerad kan kommunen agera med en medvetenhet som sträcker sig mellan förvaltningar, bolag och externa aktörer.
För att lyckas med processen krävs samordning, långsiktighet och ett systematiskt arbete där
målen och styrningen är tydliga. Endast då kan vi skapa möjlighet att samordna och generera
synergieffekter i arbetsinsatser, ekonomi och resurser vilket ger högre verkansgrad i det
strategiska målet.
Processen kräver att såväl förtroendevalda, chefer och medarbetare har tillräcklig kompetens
och tillgång till verksamhetsanpassade metoder, arbetssätt och stöd för att genomföra arbetet.
2.1 Processbeskrivning
Själva processen omfattar de fyra säkerhetsområdena. Områdena drivs av behovsdriven
utveckling, se bild nedan:

Varje säkerhetsområde är omfattande. För att säkerställa behovsdriven utveckling måste
processen tids-differeras. Processen med samtliga säkerhetsområden sträcker sig över en
mandatperiod med ett överlappande år, i syfte att det alltid ska finnas en gällande process
oavsett politisk ledning. Processen börjar alltid om under första kalenderåret efter ordinarie
val till kommunfullmäktige. Säkerhetsområdena fokuseras tids-differerat, ett område i taget,
under mandatperiodens fyra år, i fokusområden. Övriga säkerhetsområden är fortsatt aktiva
men genom fokusområden säkerställs ett systematiskt arbete med strategin. På följande sida
visas den övergripande säkerhetsprocessen:
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Övergripande Säkerhetsprocess

Bilden visualiserar processen, hur säkerhetsområdena kan utvecklas och förändras efter behov
medan det skyddsvärda, våra strategiska utvecklingsområden, strategiska mål och säkerhetskulturen är mer långsiktiga och bestående.
2.2 Risk- och sårbarhetsanalyser
Inom varje säkerhetsområde ska olika typer av säkerhetsanalyser göras. Syftet med säkerhetsanalys är att tillsammans identifiera säkerhetsbehov inom kommunen, vilket ska resultera i
uppdrag och aktiviteter för hur arbetet ska bedrivas under mandatperioden. Erfarenheter från
inträffade händelser, övningar, oberoende granskningar och uppföljningar ska utgöra underlag
för analysarbete i de olika säkerhetsområdena.
2.3 Framgångsfaktorer i processen
Chefer på alla nivåer ska i sin styrning av säkerhetsarbetet ta hänsyn till att följande fyra
strategiska framgångsfaktorer behöver beaktas särskilt i processen säkerhet:





Skapa säkerhetskultur
Uppdrag och aktiviteter
Utbildning och kunskap
Samordning, samverkan och det geografiska områdesansvaret

2.3.1 Framgångsfaktor skapa säkerhetskultur
Säkerhetskultur skapas när varje förtroendevald och anställd ser säkerhetsarbete och incidentrapportering som en naturlig del i vardagen. Förtroendevalda och anställda ska informeras och
efter behov utbildas om hot, risker och säkerhetsrutiner. Säkerhetsrelaterade händelser och
incidenter ska rapporteras som säkerhetsobservationer i KIA-systemet som är kommunens
webbaserade processverktyg för anmälan.
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I säkerhetskulturen ska riskanalyser ingå i planering eller förändring av verksamheter, lokaler,
IT-system och rutiner. Riskkostnader ska optimeras genom gemensamma analyser av skade-,
försäkrings- och skyddskostnader.
Vardagliga säkerhetskrav och säkerhetsrutiner samt planer för samhällstörningar ska utformas
så att organisationen vid en situation i största möjliga utsträckning kan behålla sina ordinarie
ledningsstrukturer, arbetssätt och rutiner.
Särskild vikt ska läggas vid skydd av integritetskänslig och säkerhetsklassad information. Stor
vikt ska också läggas vid skydd för förtroendevalda och anställda som arbetar i utsatta miljöer
eller med kontroversiella projekt.
2.3.2 Framgångsfaktor uppdrag och aktiviteter
Tydliga uppdrag och aktiviteter ska finnas inom respektive säkerhetsområde. För att skapa
dessa ska övergripande risk- och sårbarhetsanalyser genomföras i varje säkerhetsområde.
Delaktighet krävs av förvaltningar och bolag för att mål och styrningar ska bli så relevanta
som möjligt. Vid behov ska en övergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) brytas ner till
en förvaltning eller bolag RSA. Med RSA som utgångspunkt ska uppdrag och aktiviteter tas
fram för arbetet med säkerhet. Dessa uppdrag och aktiviteter ska framgå av de
verksamhetsplaner som antas av respektive nämnd/styrelse.
2.3.3 Framgångsfaktor utbildning och kunskap
I syfte att samordna och öka förmågan inom samtliga säkerhetsområden planeras en övergripande övnings- och utbildningsplan av säkerhetssamordnaren. Planen ska fastställas av
kommunchefen. För att kunna göra korrekta prioriteringar ska hänsyn tas till ny kunskap och
forskning, kontinuerlig omvärldsbevakning, aktuella riskanalyser, statistik, händelserapporter,
medborgardialoger, utvärderingar, dialoger med förvaltningar, bolag, näringsliv, representanter från civilsamhället samt trygghetsundersökningar.
Vid behov ska riktade utbildningsinsatser genomföras samt att beredskap ska finnas för förändrade och utvecklade arbetssätt för att uppnå ökad kunskap och utveckling inom de olika
säkerhetsområdena.
Säkerhetssamordnaren har det övergripande samordningsansvaret för kompetensutveckling
och erbjuder stöd med utbildning och kunskapsspridning. Respektive förvaltning och bolag
ansvarar för att medarbetarna får kunskap och utbildning i säkerhet, anpassad till aktuell
verksamhet.
2.3.4 Framgångsfaktor samordning, samverkan och det geografiska ansvarsområdet
Säkerhetsarbetet ska samordnas inom kommunen, mellan förvaltningarnas och bolagens verksamheter och med viktiga civila aktörer. Samverkan med polis, näringsliv, bevakningsbolag
och civilsamhälle är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt säkerhetsarbete.
Kommunen har det geografiska områdesansvaret vilket innebär att verka för att olika aktörer
samverkar för att åstadkomma inriktning och samordning. Det gäller såväl i det förebyggande
arbetet som vid en inträffad samhällsstörning. I Åmåls kommun finns ett antal råd och forum
som är specifikt kopplade till säkerhet och kontinuerligt områdesansvar.
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Vid behov skapas ur dessa råd och forum en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF).
ISF-grupper är tillfälliga i tid och rum. De skapas efter behov samt kompetens och kan
arbeta förebyggande eller med akuta samhällsstörningar.
Trygg Åmål kris och säkerhetsråd verkar för att utveckla säkerhetsområdena krishantering
samt brott och brottsförebyggande med Åmåls kommuns befolkning, myndigheter och lokala
företag. Ambitionen under mandatperioden är att utveckla och implementera Trygg Åmål kris
och säkerhetsråd, som grund för att skapa en lokal ISF funktion (inriktning och
samordningsfunktion). Målgrupperna är främst lokala offentliga aktörer, lokala företag och
lokala frivilligorganisationer.
Dalslands krishanteringsråd samlas en gång per år och består av kommunerna Bengtsfors,
Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Uppgiften är att under mandatperioden utveckla
samordning och hantering inför fredstida kriser. Målgrupperna är främst offentliga aktörer,
företag med större geografiskt område än enskild kommun samt frivilligorganisationer.
Säksam Dalsland är säkerhetssamordnarnas forum för att lyfta gemensamma säkerhetsfrågor
och omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Målet är att
stödja varandra, hitta samarbetsområden och utveckla dessa.
E-rådet ska stödja inom säkerhetsområde säkerhetskydd med fokus på IT och informationssäkerhet samt digitalisering. Rådet är i dag internt, men är öppet för att utveckla samarbeten
och gemensamma lösningar. Rådet startade 2019 och ska under mandatperioden utvecklas till
en stödjande funktion i den kommunala verksamheten.
2.4 Mätning och uppföljning
Övergripande mätnings- och uppföljningsmetoder för att kunna utvärdera och mäta resultat av
utförda uppdrag och aktiviteter kopplade till strategin består av följande:




Trygghetsundersökningar
Anmälningsstatistik, inklusive statistik i kommunens interna
incidentrapporteringssystem
Oberoende revisioner inom specifikt säkerhetsområde

2.5 Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning sker kontinuerligt genom kommunens kommunikatör. Kommunikatören
följer nyhetsflödet i de dagsaktuella medierna. Säkerhetssamordnaren följer MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) genom krisinformation.se som består av
verifierad myndighetsinformation. Kommunen följer även rapporteringar i webbaserade
informationssystemet (WIS).
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Säkerhetssamordnaren ska på årsbasis ta del av följande säkerhetsdokument:







Säkerhetspolisens Årsbok
Försvarets radioanstalts årsbok
Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet
Den militära underrättelse- och säkerhetstjänstens (Must) årsbok
Nationellt centrum för terrorhotbedömning, årsbedömning
Nationell säkerhetsstrategi

3. Roller och ansvar i säkerhetsprocessen
Tydliga roller och ansvar inom kommunens säkerhetsarbete är en förutsättning för att genomföra kommunens uppdrag och aktiviteter med säkerhetsarbetet. Säkerhetsprocessen ska följa
ordinarie verksamhetsledning och gällande visionsstyrningsmodell. Strategin ska bara ta upp
de uppgifter och ansvar som är direkt kopplade till säkerhet som ett förtydligande.
Kommunfullmäktige
Ansvarar för att anta Åmåls säkerhetsstrategi för mandatperioden, plus ett år överlappande
vilket säkerställer att Åmåls kommun alltid har en gällande säkerhetsstrategi och process.
Antar Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen som innefattar
krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens samlade verksamheter och uppdrag,
inklusive säkerhetsarbetet. Kommunstyrelsen bevakar att uppföljning av säkerhetsarbetets
utveckling sker i samtliga nämnder och bolag. Kommunstyrelsen ansvarar för att krisledningsnämnden får behövlig utbildning och övning för att kunna fullgöra sina uppgifter vid
krishantering av extra ordinära händelser.
Nämnder, bolag och förvaltningar
Arbetar för att minska sårbarheten och öka hanteringsförmågan av samhällsstörning inom det
egna verksamhetsområdet. Är representerade i arbetet med kommunens övergripande säkerhetsanalyser (RSA). Analyser används som underlag för att utveckla respektive förvaltnings
eller bolags säkerhetsarbete. I uppgiften ingår även att verkställa specifika handlingsplaner,
exempelvis nödvattenplan, kommunikationsplan, med flera. Ansvarar för kontinuitetsplaner
för bolagets/förvaltningens viktiga verksamheter.
Kommunstyrelsens ordförande
Är de förtroendevaldas röst i säkerhetsfrågor samt leder och utvecklar Trygg Åmål kris och
säkerhetsråd. Leder och ansvarar för krisledningsnämnden.
Kommunchefen
Utgör högsta tjänstemannaledning och är ytterst ansvarig för kommunens säkerhetsarbete.
Genomför vid behov prioriteringar av säkerhetsarbetet utifrån strategier, mål och budget.
Fastställer plan för säkerhetsutbildning och övning under mandatperioden.
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Säkerhetssamordnare
Samordnar och säkerhetställer processen inom strategin och är tillika säkerhetsskyddschef.
Stödjer kommunens förvaltningar och bolag i det praktiska arbetet med säkerheten. Svarar för
att upprätta och avge lägesrapporter vid samhällsstörningar till den myndighet som regeringen
bestämmer. Deltar i och eventuellt leder stödjande funktioner, råd och tillfälliga ISF grupper.
Ansvarar för att utbilda och öva krisledningsnämnd och krisledningsorganisation. Svarar för
omvärldsbevakning inom kommunal krishantering. Ansvarar för kommunens personal vad
avser säkerhetsklassning. Är ordinarie stabschef i krisledningsorganisationen. Ansvarar för
uppföljning och revidering av detta styrdokument.
Biträdande signalskyddschef
Ansvarar för att kommunicera säkerhetsskyddad information med andra myndigheter. Den
biträdande signalskyddschefen ingår i västra Götalands signalskyddsorganisation och lyder i
dessa frågor under länsstyrelsens signalskyddschef. Utses av chefen för kansli- och
utredningsenheten. Biträdande signalskyddschefen utser en signalskyddsorganisation. Upprättar och uppdaterar en signalskyddsinstruktion Ansvarar för utbildning av användare i krypteringssystemet Signe.

4. Beskrivning av säkerhetsområden med uppdrag och aktiviteter
4.1 Krishantering
Att hantera en kris utgår från lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid en
extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap, från överenskommelsen om kommuners
krisberedskap 2019-2022 mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR), från myndigheten
för samhällskydd och beredskap (MSB) samt från lagen om skydd mot olyckor (LSO).
Krishantering Åmåls kommun ska minska sårbarheten i verksamheterna och ha god förmåga
att hantera krissituationer i fredstid. Planeringen handlar ytterst om att använda tillgängliga
resurser3 och om förmåga till effekt på bästa sätt, kopplat till tid och rum för den inträffade
händelsen. Extraordinär händelse definieras som:





En händelse som avviker från det normala.
En allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning på den samhällsviktiga verksamheten.
En händelse som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting (region).
Att problemet inte löses av ensam aktör, kräver samordning.

4.1.1 Övergripande uppdrag och aktiviteter inom krishantering Åmåls kommun
Ett reglemente för krisledningsorganisationen ska tas fram. Förmåga att leda under kris ska
övas och säkerställas minst två gånger under mandatperioden.
Samordningen mellan de kritiska beroendena4 och de enligt den övergripande risk- och
sårbarhetsanalysen definierade samhällsviktiga verksamheterna, ska säkerställas.

3

Tillgängliga resurser kan inkludera andra myndigheter, företag, föreningar och privat personers resurser

4

Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera exempelvis el.
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Detaljerade handlingsplaner enligt gällande risk- och sårbarhetsanalys ska utvecklas med
samtliga berörda aktörer.
Trygg Åmål kris och säkerhetsråd ska utgöra en grund för att skapa en lokal inriktning och
samordningsfunktion (ISF).
Styrel omgång tre ska vara genomfört och inrapporterat. Styrel är en planeringsprocess under
vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en manuell
förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.
4.2 Totalförsvarsplanering
Totalförsvarsplanering utgår från lagen om extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap, från överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2018-2020 mellan
Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt från myndigheten för samhällskydd och
beredskap(MSB).
Totalförsvaret består av både militärt och civilt försvar. Totalförsvarsplanering är den verksamhet som krävs för att förbereda Åmåls kommun från normalläge, gråzon, höjd beredskap
och i slutändan krig i Sverige och vårt närområde. Totalförsvarsplanering syftar till att göra
det möjligt för Åmåls kommun att bedriva verksamhet under beredskapshöjning och krig.
4.2.1 Övergripande uppdrag och aktiviteter inom totalförsvarsplanering
En analys ska genomföras kopplat till försvarsmaktens typfall och de olika typerna av beredskapshöjningar samt att en organisation ska kopplas till detta.
Identifierad organisation ska krigsplaceras och rapporteras till totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
Allmän kompetensutveckling ska ske avseende totalförsvarsplanering och beredskapshöjning.
Deltagande vid totalförsvarsövning 2020 (TFÖ2020).
4.3 Säkerhetsskydd
Säkerhetsskydd utgår främst från säkerhetsskyddslagen, dataskyddsförordningen (GDPR),
offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt från NIS-direktivet. Säkerhetspolisen är
kommunernas tillsynsmyndighet.
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage,
terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskydd omfattar:






Säkerhetsskyddsanalys
Informationssäkerhet
Fysisk säkerhet
Personalsäkerhet
Säkerhetsskyddad upphandling
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4.3.1 Övergripande uppdrag och aktiviteter inom säkerhetsskydd
Revisionsrapporten KPMG ska åtgärdas gällande information och informationssäkerhet.
En övergripande säkerhetskyddsanalys ska genomföras.
Befattningar med säkerhetsklassning II eller III ska identifieras och ingå som en naturlig del i
anställningsprocessen.
Utbildning i och system för att hantera uppgifter som är säkerhetsklassade ska utvecklas.
Krypteringssystem ska införas i kommunen i syfte att kunna dela säkerhetsskyddad
information.
Skyddet av våra samhällsviktiga anläggningar ska ses över och om möjligt åtgärdas.
Biträdande signalskyddschef och en signalskyddsorganisation ska utses.
4.4 Brott och brottsförebyggande
Brott och brottsförebyggande arbete har stöd i arbetsmiljölagen och i regeringens beslut att ge
Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att utveckla det nationella stödet och samordningen
av brottsförebyggande arbete. Säkerhetsområdet omfattar Åmåls kommuns geografiska område och invånare. Åmåls kommuns eget brott och brottsförebyggande arbete kan bestå av
akuta, kortsiktiga eller långsiktiga åtgärder.
Åmåls kommuns brott och brottsförebyggande arbete syftar till att minska brottsligheten och
öka tryggheten i samhället. Utöver akuta uppdrag och utredningsverksamhet handlar största
delen av arbetet om brottsförebyggande insatser.
4.4.1 Övergripande uppdrag och aktiviteter inom Brott och brottsförebyggande
Åmåls kommun ska vara en kommun där alla nyproducerade och ombyggda bostadsområden,
skolor, offentliga rum etc är säkra och trygga.
Åmål ska vara en kommun där inga barn eller ungdomar utsätts för brott och otrygghet i
skolmiljön.
Åmål ska vara en kommun där samtliga förtroendevalda och anställda är säkra och trygga.
Åmåls kommun ska vara en kommun där organiserad brottslighet inte får ytterligare fotfäste.
Åmål ska vara en kommun där varken kvinnor, män eller barn utsätts för eller upplever våld i
nära relationer.
Åmål ska vara en kommun där alla människor har lika värde, kan leva ett fritt liv och där
varken kvinnor, män eller barn utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck.
Åmål ska vara en öppen och demokratisk kommun där extremistiska värderingar tidigt
förebyggs, identifieras och hanteras så att Åmål kan vara en plats utan inslag av våldsbejakande extremism.
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4.5 Rapportering
Angående krishantering och totalförsvarsplanering ska en uppföljning lämnas in årligen till
länsstyrelsen, senast den 15 februari året efter vart och ett av mandatperiodens fyra år.
Inom säkerhetsområde krishantering ska kommunen senast den 31 oktober, under det första
kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige, redovisa en övergripande risk- och
sårbarhetsanalys till länsstyrelsen. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys inom krishanteringen ska göras enligt MSBFS 2015:5.
Kommunen ska redovisa detta styrdokument till länsstyrelsen senast den 31 december, under
det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige.
Utbildningsplan och övningsplan säkerhetstjänst ska redovisas till länsstyrelsen senast den 31
december, under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige.

5. Bilagor:
Bilaga 1: Begrepp och förklaringar på ord inom säkerhetstjänsten.

Bilaga 1: Begrepp och förklaringar på ord inom säkerhetstjänsten.
Kris/ extra ordinär händelse
Med en kris menas en eller flera samhällstörningar som drabbar många människor och stora
delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden, som exempelvis
elförsörjningen, eller vår hälsa och frihet. Kris/extraordinär händelse definieras som:





En händelse som avviker från det normala.
En allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning på den samhällsviktiga verksamheten.
En händelse som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting (region).
Att problemet inte löses av ensam aktör, kräver samordning.

Samhällstörning
De företeelser och händelser som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i
samhället. En samhällstörning kan vara behov av samordning mellan aktörer, men kan lösas
av enskild aktör. En samhällsstörning kan i förlängningen leda till en extra ordinär
händelse/kris.
Samhällsviktig verksamhet eller samhällsfunktioner
Samhällsviktig verksamhet Vårt samhälle måste fungera även vid en allvarlig kris. Därför är
det viktigt att definiera vilka verksamheter som är nödvändiga för att kunna undvika eller
hantera kriser, så kallade samhällsviktiga verksamheter. Dessa uppfyller följande villkor:




Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt på kort tid leda till att
en allvarlig kris inträffar i samhället. Exempelvis energiförsörjning eller hälso- och
sjukvård. och/eller:
verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig
kris i samhället skall kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt,
exempelvis radio och TV

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)
Är ett sätt för krishanteringssystemets aktörer att få en bättre uppfattning om vilka riskerna är
och var i systemet sårbarheterna finns. Risk och sårbarhetsanalyser kan se olika ut beroende
på uppgift, verksamhet och syfte eller säkerhetsområde.

Skyddsvärt (fatställt av den nationella säkerhetsstrategin)






Människors liv och hälsa
Samhällets funktionalitet
Demokrati, rättsäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter
Miljö och ekonomiska värden
Nationell suveränitet
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Styrdokument
Ett styrdokument anger ramar för vad som är beslutat i en organisation vad beträffar en
bestämd verksamhet.
Risk och sårbarhetsanalyser (RSA) eller säkerhetsanalys
Är ett sätt för Åmåls kommun att få en bättre uppfattning om vilka riskerna är och var i
systemet sårbarheterna finns. Risk och sårbarhetsanalyser kan se olika ut beroende på uppgift,
verksamhet och syfte eller säkerhetsområde.
Geografiskt områdesansvar
Kommuner har geografiskt områdesansvar. Det geografiska områdesansvaret innebär att
säkerställa att samordningen fungerar mellan aktörerna inom det egna geografiska området.
Inriktning och samordningsfunktion (ISF)¨
I praktiken är alltså ISF möten, fysiska eller på distans, som berörda aktörer genomför för att
komma överens om hur en samhällsstörning ska hanteras. Vid samhällsstörningar behöver de
som hanterar störningen samordna sina insatser för att kunna agera så effektivt som möjligt.
De uppkomna behoven i en sådan situation kan ibland dessutom överstiga de tillgängliga
resurserna. Berörda aktörer behöver därför samordna sina åtgärder, prioritera behoven och
hjälpas åt för att tillgodose behoven. Det handlar om att styra hanteringen mot de mest
angelägna behoven utifrån en helhetssyn snarare än att enbart se till den egna organisationens
uppgifter
Säkerhetsklassad information
Klassificering av information är en grundläggande aktivitet för att information och resurser
ges nödvändigt skydd. Det är informationen som är skyddsobjektet, d v s det som ska skyddas
Det kan exempelvis röra skydd av information som styr viktiga samhällsfunktioner eller som
hanterar sammanställningar av uppgifter där uppgifternas tillgänglighet eller riktighet är av
betydelse för Sveriges säkerhet.
Befattningar i säkerhetsklass
Myndigheter, kommuner och regioner ska med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen fatta
beslut om vilka anställningar eller annat deltagande i den egna verksamheten som ska vara
inplacerade i säkerhetsklass. Det är viktigt att komma ihåg att det är befattningen eller
uppdraget som är placerat i säkerhetsklass. Säkerhetsklassificering syftar till att är att
klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som ska skyddas.
Styrel
Styrel är en planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner,
privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för prioritering av
samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med
styrelsplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver
tillgripas vid en eleffektbrist.

Ärende 21
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Dnr KS 2020/21

KS § 45 Förändrad budgetprocess inför budget
2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ny budgetprocess
från och med budgetår 2021. Förändringen innebär att:








en budgetkonferens hålls i mars
nämnder och styrelse beslutar om budgetäskande utifrån
volymförändringar, index, effekter av tidigare fattade beslut med mera i
april (ej förändringar av verksamhetskvalitet och liknande).
kommunstyrelsen beslutar om anvisningar för verksamhetsplan samt
budgetramar i juni
i augusti/september upprättar nämnder och styrelse förslag till budget,
avgifter och taxor samt verksamhetsplan. Förslaget ska rymmas inom de
ramar som kommunstyrelsen beslutat om i juni
efter budgetutskottets beslut i oktober (vecka 42) finns budgetförslaget
tillgängligt
det slutliga budgetbeslutet flyttas till november
nämnder och styrelse fastställer budget i december

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag
om budgetprocess för kommande år innebärande att kommunfullmäktige fattar
beslut om nästkommande års budget i november.
Kommunstyrelsen har även fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
förslag till hur FN:s globala mål i Agenda 2030 långsiktigt ska arbetas in i
kommunens övergripande strategiska mål. Detta kommer kommunstyrelsen
besluta om i separat ärende under våren 2020.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 33
- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 26 februari 2020

Protokollsanteckning
Christer Törnell (KD) önskar göra följande protokollsanteckning:
"Jag anser att en tidig budgetprocess är att föredra. Det är olyckligt att vi med en
förändrad budgetprocess inte har en gemensam syn, när budgeten skall beslutas,
med Säffle kommun. Enligt min åsikt riskerar Teknik- och fritidsförvaltningens
arbete att försvåras. Samma resonemang gäller även vårt kommungemensamma
arbete inom överförmyndarförvaltningen. Dessutom beslutar man vid en tidig
process hur personalstaten skall se ut nästkommande år vilket gör att vid en ev.
övertalighet, så träder det i kraft vid budgetårets start."

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Överförmyndarnämnden
Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål
Revisionen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret
Anders Sandén

Datum

Diarienummer

Sida
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Kommunstyrelsen

Förändrad budgetprocess inför budget 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ny budgetprocess från och med budgetår 2021.
Förändringen innebär att


en budgetkonferens hålls i mars



nämnder och styrelse beslutar om budgetäskande utifrån
volymförändringar, index, effekter av tidigare fattade beslut med mera i
april (ej förändringar av verksamhetskvalitet och liknande).



kommunstyrelsen beslutar om anvisningar för verksamhetsplan samt
budgetramar i juni



i augusti/september upprättar nämnder och styrelse förslag till budget,
avgifter och taxor samt verksamhetsplan. Förslaget ska rymmas inom de
ramar som kommunstyrelsen beslutat om i juni



efter budgetutskottets beslut i oktober (vecka 42) finns budgetförslaget
tillgängligt



det slutliga budgetbeslutet flyttas till november



nämnder och styrelse fastställer budget i december

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag
om budgetprocess för kommande år innebärande att kommunfullmäktige fattar
beslut om nästkommande års budget i november.
Kommunstyrelsen har även fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
förslag till hur FN:s globala mål i Agenda 2030 långsiktigt ska arbetas in i
kommunens övergripande strategiska mål. Detta kommer kommunstyrelsen
besluta om i separat ärende under våren 2020.

Beskrivning av ärendet
Budgetprocessen är en del av kommunens visionsstyrning och omfattar
budgetarbetet året innan budgetåret.
Visionsstyrningsmodellen beskriver både strukturen för styrning och arbetssättet
för planering och uppföljning av kommunen och dess verksamheter.
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Styrning
Den kommunala styrningen utgår från visionen, strategiska utvecklingsområden
samt mål och kommunala styrdokument.

Dessutom omfattas verksamheterna av statlig och regional styrning i form av
lagar, föreskrifter, avtal m.m.
Planering
Budgetprocess – året innan budgetåret:

Budgetbeslut

Budgetförslag

Omvärldsanalyser
och budgetäskande
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Omvärldsanalyser och budgetäskande
Januari-mars


Förvaltningarna inleder budgetprocessen med att genomföra analyser av
vad som händer i omvärlden i relation till kommunens verksamheter och
kommunens arbete med hållbar utveckling samt Agenda 2030. Behov av
resurser/budget beräknas utifrån analys av verksamheterna och
genomförda omvärldsanalyser.


Föregående års budget analyseras, mål och nyckeltal kopplade till
verksamheten och hållbar utveckling följs upp och analyseras
samt centrala frågor sammanställs.



Omvärldsanalysen omfattar demografi och befolkningsprognos
(kort och lång sikt), förändring i kommunal och statlig/regional
styrning, digital utveckling, lokalbehov (kort och lång sikt) samt
planerade händelser och investeringsbehov för budgetåret och
ytterligare tre år.



Analyserna ska resultera i ett budgetförslag/äskande som
respektive nämnd och styrelse beslutar om i april. Det ska inte
omfatta några kvalitetsförbättringar.

Mars


Budgetkonferens i samband med kommunfullmäktiges ärendeforum i
mars.
-

Alla förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser
bjuds in liksom alla chefer med budgetansvar i kommunen. Syftet
med konferensen är att alla berörda ska få en förståelse för, och insikt
i det kommunalekonomiska läget och därmed få goda förutsättningar
för det fortsatta budgetarbetet. Även perspektivet målstyrning och
kopplingen till Agenda 2030, med dess mål och nyckeltal, är en
integrerad del.

April


I april*) beslutar nämnder och styrelse om budgetäskande utifrån
volymförändringar, index, effekter av tidigare fattade beslut med mera (ej
förändringar av verksamhetskvalitet och liknande).


Budgetförslaget är ett resultat av förvaltningarnas analyser av
föregående års budget samt omvärldsanalyser. Det ska inte
omfatta några kvalitetsförändringar.



Innan beslut tas i nämnd och styrelse förhandlas budgetförslaget
enligt lagen om medbestämmande (MBL) med berörda fackliga
organisationer på förvaltningsnivå.



*) Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål tar sitt
nämndbeslut i maj.
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Maj


I maj sammanträder budgetutskottet. Nämnder och styrelse informerar om
sina verksamheter samt presenterar omvärldsanalyser och
budgetförslag/äskande enligt mall.

Juni


I juni beslutar kommunstyrelsen om anvisningar för verksamhetsplan
samt budgetramar.


Anvisningar för verksamhetsplaner kan innehålla riktlinjer som
förutom visionen, strategiska mål och kommunens arbete med
Agenda 2030 ska leda till hållbar utveckling och att
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt, kvalitetssäkert och
kostnadseffektivt sätt.



Budgetramarna är preliminära och kommer att fastställas i slutet
av året.

Budgetförslag
Augusti/september


I augusti/september upprättar nämnder och styrelse förslag till budget,
avgifter och taxor samt verksamhetsplan. Förslaget ska rymmas inom de
ramar som kommunstyrelsen beslutat om i juni. Mallar som
ekonomienheten har tagit fram ska användas.


Innan beslut tas i nämnd och styrelse MBL-förhandlas
budgetförslaget med berörda fackliga organisationer på
förvaltningsnivå.



Förslag till verksamhetsplan innehåller även aktiviteter kopplade
till Agenda 2030.

Oktober


I oktober bereder budgetutskottet inkomna budgetförslag. För att uppnå
en hållbar utveckling är ett helhetsperspektiv väsentligt. Som ett led i
detta behöver synergieffekter och eventuella målkonflikter i identifieras.


Efter budgetutskottets beslut i oktober (vecka 42) finns förslaget
tillgängligt för oppositionen.



Budgetutskottet lämnar budgetförslaget till kommunstyrelsen
som föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om budget för
nästkommande år.



Innan kommunstyrelsen beslutar om budgetförslaget genomförs
en övergripande förhandling enligt lagen om medbestämmande
avseende det totala budgetförslaget för kommunen.
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Budgetbeslut
November


I november beslutar kommunfullmäktige om budget för nästkommande
år.

December


Nämnder och styrelse fastställer budget i december.


Budgetmaterialet och verksamhetsplaner korrigeras med
eventuella ändringar som kommunfullmäktige beslutat om. Ett
sammanfattande budgetunderlag delges därefter.



Innan beslut tas i nämnd och styrelse MBL-förhandlas
budgetförslaget med berörda fackliga organisationer på
förvaltningsnivå.



Förvaltningarna upprättar sifferbudget som ska finnas tillgänglig i
ekonomisystemet senast första dagen på det år budgeten avser,
förutsatt att budgetbeslut tas enligt fastställd tidsplan.



Förvaltningarna planerar i ledningssystemet hur mål ska uppnås.
Planeringen avslutas senast i samband med att uppföljning sker
för tertial 1.



Planerade aktiviteter kopplade till Agenda 2030 kommuniceras
till invånarna.

Kontinuerligt under budgetprocessen tillhandahåller ekonomenheten dokumentet
Budgetförutsättningar som uppdateras utifrån nya skatteunderlagsprognoser
och/eller beslut/förslag som påverkar budget.
Uppföljning


Löpande under året sker uppföljning av mål och budget.



Verksamhetsberättelser upprättas av nämnder och styrelse två gånger per
år.



Bokslut upprättas och presenteras i delårsrapport och årsredovisning.



Uppföljningen omfattar även mål, nyckeltal och aktiviteter kopplade till
Agenda 2030.



Resultatet av kommunens visionsstyrningsarbete samt hållbar utveckling
och Agenda 2030 kommuniceras till invånarna.
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Uppföljning - under budgetåret:

Uppföljning
efter november

Uppföljning
efter oktober

Uppföljning
efter februari

Uppföljning
efter september

Uppföljning
efter mars

Uppföljning efter
augusti/tertial 2,
verksamhetsberättelser
och delårsrapport

Uppföljning
efter
april/tertial 1

Uppföljning
efter maj

Uppföljning – året efter budgetåret:

Verksamhetsberättelser
upprättas, föregående år

Bokslut/årsredovisning,
föregående år
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Efter beslut om ny budgetprocess kommer dokumentet ”Tillämpning av
visionsstyrningsmodellen ” att uppdateras.

Kommunledningskontorets ståndpunkt
Kommunledningskontorets ståndpunkt är att förslaget till ny budgetprocess enligt
vad som beskrivs under rubriken ”Beskrivning av ärendet” på ett bra sätt speglar
dagens budgetekonomiska förutsättningar och tillstyrker att kommunstyrelsen
antar den nya processen.

Ekonomiska konsekvenser
Arbetet sker inom befintlig organisation och budgetram.

Måluppfyllelse
Förslaget ska bidra till att uppfylla kommunens samtliga strategiska
utvecklingsområden och strategiska mål.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 26 februari 2020

Anders Sandén
Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Överförmyndarnämnden
Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål
Revisionen
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Ärende 22

Dnr KS 2019/423

KS § 55 Svar på motion om att Åmåls kommun
utreder möjligheten till etablering av ett
fängelse i kommunen - Törnell (KD) och
Hårdstedt (KD)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Christer Törnell (KD) och Lillemor Hårdstedt (KD) lämnade den 26 november
2019 in en motion där de föreslår att Åmåls kommun ska ta kontakt med
Kriminalvården för att meddela att Åmåls kommun är beredda att etablera ett
fängelse i kommun. De vill också att kommunen undersöker möjligheten till
lämplig etableringsplats i kommunen. Anledningen till detta enligt motionärerna
är att Åmåls kommun har en hög arbetslöshet och att Kriminalvården är i behov
av nya anläggningar.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen där kommunledningskontoret och
kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår ett bifall av
motionen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef den 10 mars 2020
- Motion av Törnell (KD) och Hårdstedt (KD) den 26 november 2019

Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommundirektör
Kansli- och utredningschef
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om att Åmåls kommun utreder
möjligheten till etablering av ett fängelse i
kommunen - Christer Törnell (KD) och Lillemor
Hårdstedt (KD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Christer Törnell (KD) och Lillemor Hårdstedt (KD) lämnade den 26 november
2019 in en motion där de föreslår att Åmåls kommun ska ta kontakt med
Kriminalvården för att meddela att Åmåls kommun är beredda att etablera ett
fängelse i kommun. De vill också att kommunen undersöker möjligheten till
lämplig etableringsplats i kommunen. Anledningen till detta enligt motionärerna
är att Åmåls kommun har en hög arbetslöshet och att Kriminalvården är i behov
av nya anläggningar.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen där kommunledningskontoret och
kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår ett bifall av
motionen.

Beskrivning av ärendet
Kriminalvården är i behov av att etablera nya häkten och anstalter, dels då de
nuvarande anläggningarna redan är överbelagda, dels för att Kriminalvårdens
nuvarande anstalter och häkten är i behov av renovering. I samband med
renoveringar utökas antalet platser för klienter på vissa anstalter och häkten.
Kriminalvårdens enheter kan även behöva stängas permanent, på grund av höga
renoveringskostnader eller för att hyresvärden önskar använda marken i annat
syfte. Kriminalvården räknar också med att antalet klienter beräknas öka, vilket
innebär att verksamheten har ett behov av att etablera verksamheter på nya
plaster, utöver renoveringar och utbyggnationer.
Den 19 november 2018 tog därför Kriminalvården beslut om att renovera och
bygga ut sina anstalter och häkten på tretton orter. Därutöver beslutade man också
att bygga helt nya anstalter.
Kriminalvården har bestämt vissa förutsättningar som bör finnas där myndigheten
etablerar ny verksamhet. Bland annat måste etableringskommunen kunna erbjuda
lämplig mark på ca 30 hektar (för en anstalt på 300 platser), förmågan måste
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finnas att klara av ökad belastning av el och VA samt att det ska finnas tillgång
till räddningstjänst, vårdcentral, tandvård och kollektivtrafik.
Myndigheten ser också att det i etableringskommunen ska finnas en bas för
rekrytering av personal till kriminalvårdsanläggningen då Kriminalvården är en
stor arbetsgivare. Exempel på yrkeskategorier som anställs är kriminalvårdare,
psykologer, kockar, jurister och vaktmästare.
Även andra arbetsplatser i närområdet kan påverkas positivt av en etablering av
en kriminalvårdsanläggning. Till exempel har Kriminalvården sett att
verksamhetsområden som dagligvaruhandel, kommunikationer och andra
servicefunktioner påverkas positivt vid en etablering.

Kommunledningskontorets ståndpunkt
Det är kommunledningskontorets och kommunstyrelseförvaltningens åsikt att
förslaget i motionen är bra. Idén om att uppvakta Kriminalvården passar väl i tid,
utifrån Kriminalvårdens behov och uttalade ambition att anlägga en eller flera
verksamheter till södra Sverige.
Arbetslöshetssituationen i Åmåls kommun är synnerligen allvarlig och med tanke
på det skulle en anstalt vara mycket hjälpsam. De behov och krav som
Kriminalvården framställer skulle kunna matchas mycket väl i Åmåls kommun.
Bedömningen är att lämplig mark skulle kunna finnas i kommunens ägo, eller
förvärvas. Övrig samhällsservice finns eller kan tillhandahållas med enkelhet.
Förutom att allt det som Kriminalvården behöver i form av infrastruktur,
utbildning, arbetsmarknad med mera finns tillgängligt i kommunen, borde det
ligga i statens intresse att stimulera landsdelar som är synnerligt drabbade av
arbetslöshet.
Vid sidan om ett större antal arbetstillfällen för den enskilde skulle det vara
positivt för det lokala företagsklimatet med en etablering på orten.
Studier från exempelvis Brottsförebyggande Rådet visar att det inte finns skäl att
misstänka att etableringen av en kriminalvårdsanstalt i Åmåls kommun skulle
skapa större otrygghet eller ökad kriminalitet. Forskningen visar snarare tvärtom
att nettoresultatet av en etablering troligen skulle bli minskad brottslighet och
därmed en större trygghet för Åmålsborna.

Ekonomiska konsekvenser
Arbetet med att uppvakta Kriminalvården kommer att medföra kostnader i form
av arbetstid för medarbetare, chefer och förtroendevalda som behöver uppvakta
myndigheten. I detta arbete behöver även andra intressenter involveras för att
stödja Åmåls kommuns intresseanmälan.
Utöver dessa kostnader, som kommunen bedöms klara inom befintlig ram,
behöver marknadsföringsmaterial sannolikt tas fram. I möjligaste mån bör detta
ske inom befintlig ram och med de kapaciteter och resurser som finns internt. Det
är dock möjligt att extern part behöver involveras genom tjänsteköp på
uppskattningsvis 10 000-20 000 kronor.
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Om det längre fram i processen bedöms att mark behöver köpas in och
planläggas, medför detta givetvis kostnader för kommunen och dess förvaltningar.
Det är dock i dagsläget omöjligt att med någon form av precision bedöma
storleksordningen på sådana utgifter/förvärv, eller hur dessa kostnader skulle
kunna komma att fördelas.
Att försöka landa hem en etablering är ett arbete som lämpligen drivs i
projektform. I ett sådant arbete planläggs beslutspunkter där den politiska
ledningen fortlöpande erbjuds möjlighet att ta ställning till ekonomiska åtaganden
och får göra avväganden i relation till den större samhällsekonomiska kalkylen.

Måluppfyllelse
Beslutet går i linje med Åmåls kommuns strategiska utvecklingsmål ”Åmål ska
aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att
skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer”.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef den 10 mars 2020
- Motion av Törnell (KD) och Hårdstedt (KD) den 26 november 2019

Björn Skog
Kansli- och utredningschef
Kommunledningskontoret

Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommundirektör
Kansli- och utredningschef

Anders Sandén
Kommundirektör

Ärende 23
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Dnr KS 2019/487

KS § 56 Svar på motion om älgjakt på Åmåls
kommuns mark på Hanebol - Tomas Lindström
(TL)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
En motion har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 16 december 2019.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen, där plan- och fastighetsenheten har
berett ärendet.
Motionären vill att det utreds hur älgjakten på Hanebol, på Åmåls kommuns
marker regleras. Han frågar vilka det är som jagar, vilka som styrt över jakten
samt hur mycket kommunen fått in i jaktarrende de sista 30 åren för den aktuella
jakten.
Motionen har beretts av plan- och fastighetsenheten, som anser att
kommunfullmäktige bör besluta att motionen är besvarad. Korsbyns jaktlag har
under många bedrivit avdrivning från kommunens mark i Hanebolsområdet, och
ingen jakt med vapen har förekommit i området. Detta har skett utifrån en muntlig
överenskommelse som träffades mellan en kommunal tjänsteperson och en
representant från jaktlaget. Utöver avdrivning av djur under jaktsäsong har
jaktlaget även varit behjälplig med skyddsjakt vid behov. Plan- och
fastighetsenheten arbetar nu med att se över samtliga arrendeavtal, inklusive
jaktarrendeavtal. Denna överenskommelse kommer att vara en del av översynen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 23
- Tjänsteskrivelse från tf plan- och fastighetschef den 20 februari 2020
- Motion från Tomas Lindström (TL) den 16 december 2019

Beslutet skickas till
Motionären
Tf enhetschef plan- och fastighetsenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen
Björn Wennerström

Datum

Diarienummer

Sida
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om älgjakt på Åmåls kommuns
mark på Hanebol - Tomas Lindström (TL)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
En motion har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 16 december 2019.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen där Enheten för plan- och fastighet
har berett ärendet.
Motionären vill att det utreds hur älgjakten på Hanebol, på Åmåls kommuns
marker regleras. Han frågar vilka det är som jagar, vilka som styrt över jakten
samt hur mycket kommunen fått in i jaktarrende de sista 30 åren för den aktuella
jakten.

Beskrivning av ärendet
Avdrivning av djur från kommunens friluftsområde i Hanebolsområdet har skett
med hjälp av Korsbyns jaktlag sedan lång tid tillbaka. Detta har skett utifrån en
muntlig överenskommelse som träffades mellan en kommunal tjänsteperson och
en representant från jaktlaget.
Vilket år denna överenskommelse träffades har inte gått att fastställa, dock har det
framkommit vid samtal med pensionerade medarbetare för Åmåls kommun och
med äldre medlemmar i jaktlaget att det förekommit i minst 25 år. Det finns inget
dokumenterat sedan denna överenskommelse träffades. Kommunen har inte
erhållit någon ersättning eller haft några kostnader för jakten under dessa år.
I överenskommelsen har jaktlaget även hjälpt till med att driva ut ilskna älgar som
äventyrat motionärernas säkerhet ur området vid motionsspåren, även då det inte
varit jakttid. Jaktlaget har gynnats av överenskommelsen då Länsstyrelsen har
räknat in arealen vid fastställande av antal djur för Korsbyns jaktlag, ingående i
Edsleskogs ÄSO (älgskötselområde). Detta är dock inte något som kommunen
råder över.
De inblandade parterna är medvetna om att regelrätt jakt med vapen inte är tillåtet
i området, utan uppgiften för jaktlaget har varit att driva ut djuren ur området.
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Enheten för plan- och fastighet har ett pågående uppdrag att göra en översyn av
samtliga kommunala arrenden, där jaktarrenden ingår. Ovan nämnda uppgörelse
är inte jaktarrende i ordets innebörd, men kommer att omfattas av översynen.
Avsikten är att alla arrenden ska bedömas och prissättas efter likvärdiga principer.
Nämnda överenskommelse kommer att sägas upp och ny uppgörelse ska träffas. I
vilken form är inte fastställd ännu. Exempelvis kan en förfrågan om hjälp med
avdrivning under hela året riktas till olika föreningar, inte bara jaktlag.
Vidare kommer en kontakt att tas med Länsstyrelsen om att kommunen anser att
djurkvoten inte ska ingå i Edsleskogs älgskötselområde.

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är viktigt att skapa likvärdiga villkor
för alla kommunens arrendatorer, och reglera även övriga överenskommelser
skriftligt.

Ekonomiska konsekvenser
En framtida överenskommelse gällande avdrivning av djur kan medföra kostnader
för kommunen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från tf enhetschef plan- och fastighet den 20 februari 2020
- Motion från Tomas Lindström (TL) den 16 december 2019

Björn Wennerström
Tillförordnad enhetschef
Plan- och fastighetsenheten

Beslutet skickas till
Motionären
Tf enhetschef plan- och fastighetsenheten

Elisabeth Eskfelt
Tillförordnad förvaltningschef
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2019/452

KS § 57 Svar på motion om ledamöternas
placering i fullmäktigesalen - Tomas Lindström
(TL)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Lindström (TL) har inkommit med en motion om att möblera om bänkarna
i fullmäktigesalen. Motionen föreslår att det ska möbleras om när fullmäktige
sammanträder i Päronsalen. Detta utifrån motionärens eget resonemang om de i
fullmäktige representerade partiernas blocktillhörighet.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2019 att ärendet skulle
remitteras till kommunfullmäktiges presidium för beredning. Fullmäktiges
presidium föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 22
- Motionssvar från kommunfullmäktiges ordförande den 23 januari 2020
- Motion från Tomas Lindström (TL) den 2 december 2019

Beslutet skickas till
Motionären
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunfullmäktiges presidium
Lotta Robertsson-Harén

Datum

Diarienummer

Sida
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om ledamöternas placering i
fullmäktigesalen - Tomas Lindström (TL)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Lindström (TL) har inkommit med en motion om att möblera om bänkarna
i fullmäktigesalen. Motionen föreslår att det ska möbleras om när fullmäktige
sammanträder i Päronsalen. Detta utifrån motionärens eget resonemang om de i
fullmäktige representerade partiernas blocktillhörighet.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2019 att ärendet skulle
remitteras till kommunfullmäktiges presidium för beredning. Fullmäktiges
presidium föreslår att motionen avslås.

Kommunfullmäktiges presidiums ståndpunkt
Fullmäktiges presidium föreslår att motionen avslås. Det är uppenbart att
motionären enbart använder motionsrätten för att väcka debatt och förslaget har
ingen förankring i rådande sakförhållanden. De valtekniska samarbeten som idag
finns är de i den politiska majoriteten; det vill säga mellan Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna samt Allians för Åmål bestående av
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Med detta
konstaterande finner presidiet förslaget grundlöst.
Fullmäktiges presidium anser det värt att notera att motionären väljer att i sin
skrivelse benämna en grupp ledamöter i fullmäktige som tillhörande
nationalsocialismen. Att avgöra huruvida detta kan bedömas vara
förtal/förolämpning i lagens mening är dock en juridisk fråga och inte för
fullmäktige att hantera.

Ekonomiska konsekvenser
För Åmåls kommun medför förslag till beslut inga ekonomiska konsekvenser.
Skulle motionen bifallas medför det de lönekostnader som tas i anspråk i samband
med att de nuvarande dokumenten behöver revideras.
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Beslutsunderlag
- Motionssvar från kommunfullmäktiges ordförande Lotta Robertsson Harén
(MP) den 23 januari 2020
- Motion från Tomas Lindström (TL)

Lotta Robertsson-Harén
Ordförande
Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
Motionären

Ärende 25
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Dnr KS 2018/373

KS § 58 Svar på medborgarförslag om KMVklassning av vattendrag inom Åmåls kommun Per Holmquist
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
anse medborgarförslaget besvarat, med hänsyn till det remissvar som Åmåls
kommun Havs- och Vattenmyndigheten gällande förslag till nationell plan för
omprövning av vattenkraft (KS 2019/211). Remissvaret bifogas till
förslagsställaren.

Sammanfattning av ärendet
EU:s vattendirektiv gäller i alla EU-länder och syftet är att vi ska ta hand om våra
vattenresurser för kommande generationer. Sverige är uppdelat i fem
vattendistrikt efter avrinningsområden. Åmåls kommun tillhör Västerhavets
vattendistrikt och här har Länsstyrelsen i Västra Götalands län utsetts till
vattenmyndighet. Det är vattenmyndigheten som, om vissa förutsättningar råder,
ska besluta om KMV-klassning av vattenförekomster. En KMV-klassning kan
leda till miljökvalitetsnormen går från ”god ekologisk status” till ”god ekologisk
potential”, vilket kan sänka kraven på åtgärder.
Frågan om KMV har bland annat aktualiserats genom att det nyligen kommit
lagkrav på att vattenkraften ska omfattas av moderna miljövillkor inom en 20årsperiod, samt att tillämpning av lagstiftning gällande miljökvalitetsnormer
nyligen förändrats genom prejudicerande domar. De nya lagkraven har lett till en
förståelig oro för konsekvenserna, vilket framgår av aktuellt medborgarförslag.
Att bedöma om KMV-klassning är inte en uppgift för kommunen. Kommunen
förutsätter att vattenmyndigheterna utför sitt uppdrag enligt gällande lagstiftning
vilken numera anger att myndigheten ska KMV-klassa där så är möjligt.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 41
- Tjänsteskrivelse av miljöstrateg den 26 februari 2020
- Motion av Per Holmquist den 15 november 2018
- Protokollsutdrag - remissvar kommunstyrelsen den 5 juni 2019 § 149

Beslutet skickas till
Förslagsställare
Miljöstrateg
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret
Rebecca Retz

Datum

Diarienummer

Sida
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om KMV-klassning
av vattendrag inom Åmåls kommun - Per
Holmquist
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att kommunen ska
sända en skrivelse, till berörd myndighet, och yrka på KMV-klassning av
vattendrag inom kommunen där det finns kvarnar, älvsänkningsföretag,
vattenkraftverk samt slussar.
Beslutet fattas med motiveringen att det är vattenmyndigheternas uppgift att
besluta om ett vattendrag ska klassas som KMV och att kommunen känner sig
trygg med att vattenmyndigheterna utför denna uppgift enligt gällande lagstiftning

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom 15 november 2018 om att kommunen ska sända en
skrivelse till berörd myndighet och yrka på KMV-klassning (KMV= kraftigt
modifierat vatten) av ett antal vattendrag i Åmåls kommun, närmare bestämt
Åmålsån, Forsnäsån, Knarrbyån, Ömmeln, Övre- och Nedre Kalven, Käppesjön,
Ärran och Ånimmen.
Motiveringen till förslaget är att det finns kulturellt värdefulla gamla byggnader, i
form av kvarnar och vattenkraftverk på dessa platser som producerar förnyelsebar
och utsläppsfri el inom kommunen. Förslagslämnaren beskriver att detta bidrar
över tid till den s.k. nationella effektreserven och arbetstillfällen på landsbygden
samt att den förnyelsebara, fossilfria produktionen är avgörande för omställningen
till ett fossilfritt samhälle.
Vidare gör motiveringen gällande att de 11 kraftverk det handlar om har en viktig
funktion i bredskapsläge vid en eventuell krissituation då de enligt honom
producerar 6 750 000 kWh i årsproduktion. Vidare beskrivs att
älvsänkningsföretag har bidragit till att öka andelen åkermark för bland annat
livsmedelsproduktion och att kommunens två slussar bidrar till båtturismen samt
att dammar och sjöar kan användas av räddningstjänsten för släckning.
Medborgarförslaget har behandlats av miljöenheten/kansli- och
utredningsenheten.
EU:s vattendirektiv gäller i alla EU-länder och syftet är att vi ska ta hand om våra
vattenresurser för kommande generationer. Sverige är uppdelat i fem
vattendistrikt efter avrinningsområden. Åmåls kommun tillhör Västerhavets
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vattendistrikt och här har Länsstyrelsen i Västra Götalands län utsetts till
vattenmyndighet. Det är vattenmyndigheten som, om vissa förutsättningar råder,
ska besluta om KMV-klassning av vattenförekomster. En KMV-klassning kan
leda till miljökvalitetsnormen går från ”god ekologisk status” till ”god ekologisk
potential”, vilket kan sänka kraven på åtgärder.
Frågan om KMV har bland annat aktualiserats genom att det nyligen kommit
lagkrav på att vattenkraften ska omfattas av moderna miljövillkor inom en 20årsperiod, samt att tillämpning av lagstiftning gällande miljökvalitetsnormer
nyligen förändrats genom prejudicerande domar. De nya lagkraven har lett till en
förståelig oro för konsekvenserna, vilket framgår av aktuellt medborgarförslag.
Att bedöma om KMV-klassning är inte en uppgift för kommunen. Kommunen
förutsätter att vattenmyndigheterna utför sitt uppdrag enligt gällande lagstiftning
vilken numera anger att myndigheten ska KMV-klassa där så är möjligt.

Beskrivning av ärendet
I vattenförvaltningsförordningen anges att vattenmyndigheten under vissa
förutsättningar ska förklara en ytvattenförekomst som kraftigt modifierat (KMV)
eller konstgjort vatten (KV). Särskilda villkor måste uppfyllas för att en
vattenförekomst ska fastställas som KMV. Utgångspunkten är att vattnet har fått
en väsentligt ändrad fysisk karaktär till följd av en mänsklig verksamhet med stor
samhällsnytta. Myndigheten ska KMV-klassa i de fall där villkoren är uppfyllda.
Införandet av KMV-klassningen syftar till att möjliggöra samhällets användning
av vattenresurser, genom att miljökvalitetsnormen kan vara ”god ekologisk
potential” istället för ”god ekologisk status”, vilket är den status som normalt ska
uppnås ett visst årtal. God ekologisk potential innebär att bedömningen gjorts att
det inte längre är möjligt att uppnå god ekologisk status. Därmed kan kraven på
åtgärder bli något lägre. Emellertid är det så att det främst är storskalig vattenkraft
som hittills bedömts utgöra ”stor samhällsnytta”.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utsetts till vattenmyndighet för
Västerhavets vattendistrikt. I varje vattendistrikt finns en vattendelegation, som
fattar vattenmyndigheternas beslut. Det är vattendelegationerna som kan förklara
en vattenförekomst som kraftigt modifierad och som beslutar vilka
miljökvalitetsnormer som ska gälla. Vattendelegationerna måste ta hänsyn till
övrig miljölagstiftning inom EU.
4 kap. 3 § Vattenförvaltningsförordning (2004:660) med tillhörande föreskrifter
(t.ex. nyligen reviderade HVMFS 2019:24) innehåller villkor för vad som
betraktas som konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster.
Lagstiftningen säger att vattenmyndigheten ska förklara en ytvattenförekomst
som konstgjord eller kraftigt modifierad, om den har skapats genom mänsklig
verksamhet eller på grund av mänsklig verksamhet har ändrat sin fysiska karaktär
på ett väsentligt sätt. Ett av villkoren som ska vara uppfyllt för att tillämpa KMV
är att påverkan beror på verksamhet med stor samhällsnytta som inte kan
tillgodoses på annat bättre sätt. Det är dock många aspekter som ska tas hänsyn
till vid en klassning.
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Vattenmyndigheterna har just nu ett regeringsuppdrag att se över om det finns
ytterligare vattenförekomster där KMV eller undantag kan tillämpas som ska
rapporteras 28 februari 2020, men arbetet fortsätter även efter uppdraget.
Samtidigt undersöks förutsättningarna för att tillämpa mindre stränga krav
avseende hydromorfologisk påverkan för de av vattenförekomsterna som kommer
att förbli så kallade naturliga vatten.
Vattenmyndigheterna håller inga samråd med andra myndigheter angående
KMV-vatten just nu. Däremot kan alla berörda inkomma med synpunkter på de
vatten som Vattenmyndigheterna förklarar som KMV i det samlade samråd som
vattenmyndigheterna kommer ha om normer, förvaltningsplan och
åtgärdsprogram 1 nov 2020-30 april 2021.

Kommunledningskontorets ståndpunkt
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är tydligt att det är
vattenmyndigheterna som ansvarar för att utreda och fatta beslut angående KMVklassning, samt i förlängningen, vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla. Det är
inte en uppgift för kommunerna. Förvaltningen anser därför att kommunen inte
ska yrka på KMV-klassningar.
Frågan om KMV har aktualiserats genom att det 2019 kommit lagkrav på att
vattenkraften ska omfattas av moderna miljövillkor, d.v.s. baserade på
miljöbalken, inom en 20-årsperiod. Vattenkraftsägare som saknar tillstånd måste
ansöka om omprövning hos mark- och miljödomstolen. De behöver alltså inte
söka om ett helt nytt tillstånd. Även en ändrad tillämpning av hur myndigheter
beslutar gällande verksamheter som riskerar att påverka miljökvalitetsnormerna
har påverkat diskussionen.
Det råder viss oro hos mindre vattenkraftsägare med flera, som befarar att den nya
lagstiftningen kommer att drabba dem hårt genom krav på utrivningar eller
kostsamma åtgärder om inte vattnen klassas som KMV. Oron är förståelig, men
det är inte alls säkert att lagen kommer att få så negativa konsekvenser som
befaras, även om en del åtgärder kommer krävas, vilket bedöms från fall till fall.
En åtgärd kan t.ex. vara att skapa en fungerande passage för fisk. I dag når vi inte
god ekologisk status i många vattendrag på grund av gamla vandringshinder. Om
det finns möjlighet att uppnå en god status anser förvaltningen att det bör
eftersträvas.
Det finns en branschegen miljöfond att söka medel från för kostsamma åtgärder i
samband med omställningen. Eftersom omprövningarna ligger många år bort för
vattenkraftsägare i vår kommun finns tid att samordna sig och bygga ett underlag
som kan visa hur stor samhällsnytta verksamheterna bidrar med - och om det
motiverar ny klassning.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär i dagsläget inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av miljöstrateg den 26 februari 2020
- Motion av Per Holmquist den 15 november 2018

Rebecca Retz
Miljöstrateg
Kansli- och utredningsenheten

Beslutet skickas till
Motionär
Miljöstrateg

Björn Skog
Kansli- och utredningschef
Kommunledningskontoret
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Dnr KS 2019/211

KS § 149 Svar på remiss om förslag till
nationell plan för omprövning av vattenkraft Havs- och Vattenmyndigheten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra gällande Havs- och vattenmyndighetens
förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraften. Däremot vill Åmåls
kommun, genom kommunstyrelsen, skicka med en uppmaning till Havs- och
vattenmyndigheten att i det fortsatta arbetet noga beakta den oro som enskilda
damm- och kraftverksägare känner över att potentiellt hindras från fortsatt
verksamhet genom exempelvis substantiella ekonomiska avgifter eller
investeringskrav för att möta nya standarder.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalkens 11 kap som innebär att all
vattenkraft ska förses med moderna miljövillkor, samt att en nationell plan ska
upprättas för genomförandet. Lagändringen föranleds av att Sverige inte bedöms
uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten gällande vattenkraften.
Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och
Energimyndigheten utarbetat ett förslag till nationell plan för omprövning av
vattenkraft som nu är ute på remiss med sista svarsdatum 28 juni.
Den nationella planen lägger grunden för ett systematiskt arbetssätt för att uppnå
målet om största möjliga vattenmiljönytta samtidigt som en nationell effektiv
tillgång till vattenkraftsel bibehålls.
De som anmäler sin verksamhet till den nationella planen senast 1 juli 2019 kan
fortsätta bedriva verksamhet till dess att omprövningsåret infaller och får
dessutom möjlighet att söka om bidrag för åtgärder från svensk vattenkrafts
miljöfond.
Planen ska genomföras under en 20-årsperiod mellan 2021 och
2040. Prövningsgrupper i samma avrinningsområde har pekats ut där alla
ingående verksamheter ska omprövas av mark- och miljödomstolen samtidigt.
Varje prövningsgrupp har ett sista datum för ansökan av omprövning. Regionala
samverkansprocesser ska äga rum innan omprövningar, vilket kan lyfta behov av
underlag eller ändringar av normer. I Åmål finns fyra prövningsgrupper inom
Göta älvs huvudavrinningsområde, alla med sista datum för anmälan om
omprövning efter 2030. Åmåls kommun äger inga egna verksamheter för
vattenkraft.
Vattenmyndigheterna (fem på olika länsstyrelser) statusklassar och sätter
miljökvalitetsnormer på vattenförekomster som en del av vattenförvaltningen. I
och med ändringar i föreskrifter 2019 framgår att myndigheterna ska klassa ett
vatten som kraftigt modifierat (KMV) om alla förutsättningar är uppfyllda enligt
vattenförvaltningsförordningen. Ett KMV-vatten ska uppfylla
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miljökvalitetsnormen ”god ekologisk potential”, vilket kan innebära lägre
åtgärdskrav för verksamheterna.
Erfarenheter från genomförandet av omprövningar ska kontinuerligt leda till
förbättringar vilket kan innebära justeringar av innehållet i planen under arbetets
gång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Rebecca Retz daterad 2019-06-04
Förslag på nationell plan för omprövning av vattenkraft
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) nationell plan för omprövning av vattenkraft
Remissmissiv – nationell plan
Remissmissiv - miljökonsekvensbeskrivning
MKB-bilaga 1, synpunkter på avgränsningsområdet
MKB-bilaga 2, jämförelse mellan alternativ och scenarier

Beslutet skickas till
Havs- och Vattenmyndigheten, vattenmiljoochvattenkraft@havochvatten.se.
Ange ärendets diarienummer (99-2019) i e-post.
__________
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Dnr KS 2019/99

KS § 59 Svar på medborgarförslag om
bykompost - Elsa Dalstrand
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att med motiveringen
att kommunen i dagsläget fokuserar på införandet av det nya insamlingssystemet
för kärl- och säckavfall, att avslå medborgarförslaget om att anordna bykompost i
Fengersfors.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag angående bykompost, för skrymmande trädgårdsavfall, i
Fengersfors inkom i februari 2019.
Miljöenheten, som fick i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget, har varit i
kontakt med renhållningen på teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål och
fått verksamhetens reflektion på medborgarförslaget. Renhållningen anser inte att
en bykompost, enligt beskrivningen i medborgarförslaget, är förenlig med
kommunens gällande renhållningsföreskrifter. När det gäller trädgårdsavfall så
kan detta antingen komposteras på den egna fastigheten alternativt lämnas till
kommunen på återvinningscentralen Östby miljöstation.
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att medborgare kommer med förslag
om förbättringar i Åmåls kommun. Det är positivt med miljötänk ute i kommunen
och miljöenheten gläds åt viljan att göra bra saker för miljön – kretsloppstänket
och att var och en försöker minska sina transporter är inspirerande.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunens fokus under kommande
period behöver ligga på den storskaliga satsningen på införandet av det nya
insamlingssystemet för kärl- och säckavfall (som innefattar separat insamling av
matavfall).

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 42
- Tjänsteskrivelse av miljöchef den 18 februari 2020
- Medborgarförslag den 18 februari 2019

Beslutet skickas till
Miljöchef
Förslagsställare
Renhållningschef
__________
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om bykompost Elsa Dalstrand
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med motiveringen att kommunen i dagsläget
fokuserar på införandet av det nya insamlingssystemet för kärl- och säckavfall, att
avslå medborgarförslaget om att anordna bykompost i Fengersfors.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag angående bykompost, för skrymmande trädgårdsavfall, i
Fengersfors inkom i februari 2019.
Miljöenheten, som fick i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget, har varit i
kontakt med renhållningen på teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål och
fått verksamhetens reflektion på medborgarförslaget. Renhållningen anser inte att
en bykompost, enligt beskrivningen i medborgarförslaget, är förenlig med
kommunens gällande renhållningsföreskrifter. När det gäller trädgårdsavfall så
kan detta antingen komposteras på den egna fastigheten alternativt lämnas till
kommunen på återvinningscentralen Östby miljöstation.
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att medborgare kommer med förslag
om förbättringar i Åmåls kommun. Det är positivt med miljötänk ute i kommunen
och miljöenheten gläds åt viljan att göra bra saker för miljön – kretsloppstänket
och att var och en försöker minska sina transporter är inspirerande.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunens fokus under kommande
period behöver ligga på den storskaliga satsningen på införandet av det nya
insamlingssystemet för kärl- och säckavfall (som innefattar separat insamling av
matavfall).

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det kommunala renhållningsansvaret är
en mycket viktig och lagstyrd samhällsfunktion som kräver en långsiktighet.
Långsiktighet nås genom gemensamma och effektiva avfallshanteringslösningar.
Det ställs ständigt högre krav på verksamheten utifrån miljö, hållbarhet och
service. Här är det viktigt att kommunen ständigt arbetar med utveckling och
förbättring. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunen, genom beslut
av teknik- och fritidsnämnden i september 2019, om att införa ett nytt
insamlingssystem för kärl- och säckavfall i Åmåls kommun tar ett stort steg i rätt
riktning både när det gäller miljö/hållbarhet och när det gäller service.

Postadress Besöksadress
Box 62
662 22 Åmål

Telefon

Fax

E-post
anna.rangfeldt@amal.se

Org.nr
Bankgiro Webb
212000-1587 991-2353 www.amal.se
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Genom att göra en storskalig satsning på separat insamling av matavfall som
sedan kan bli biogas samt en näringsrik rötrest, vilken kan användas som
gödningsmedel i t.ex. jordbruket, bidrar kommunen till att ta tillvara på den energi
som finns i matavfallet som samlas in.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är mer långsiktigt att införa
gemensamma och effektiva avfallshanteringslösningar framför små lokala.
I dagsläget bedöms aktuellt medborgarförslag inte vara förenligt med gällande
renhållningsföreskrifter.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av miljöchef den 18 februari 2020
- Medborgarförslag den 18 februari 2019

Anna Rangfeldt
Miljöchef
Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet skickas till
Miljöchef
Förslagsställare
Renhållningschef

Elisabeth Eskfelt
Tf förvaltningschef
Kommunstyrelseförvaltningen
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Direktionsmötet i korthet
2020-02-13

1. Justerare: Stig Bertilsson, Bengtsfors
BESLUTSÄRENDEN
2. Avrapportering internkontrollplan 2019
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Direktionen beslutar
att godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 2019
3. Förslag internkontrollplan 2020
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Direktionen beslutar
att godkänna förslaget på internkontrollplan för 2020
4. Arvodesreglemente 2020
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Direktionen beslutar
att godkänna arvodesreglementet för 2020.
5. Val till Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
Information av Martin Carling, förbundsordförande
Direktionen beslutar
att utse Morgan E Andersson som representant till Stiftelsen för Dalslands kanals
framtida bestånd.
INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN
6. Aktuella projektansökningar
Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet
7. Turistrådet Västsverige
Information av Fredrik Lindén, vd, Turistrådet Västsverige
Direktionen beslutade
att anteckna informationen till protokollet.

8. Kommunakademin Väst
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Direktionen beslutade
att anteckna informationen till protokollet.
att ge arbetsutskottet i delegation att fatta beslut om eventuell uppsägning av avtalet
mellan kommunalförbundet och Högskolan Väst rörande Kommunakademin Väst.
9. Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
Information av Curt-Göran Crantz, digitaliseringssamordnare, Karl Fors,
länssamordnare Västkom samt Håkan Sundberg, kommundirektör Munkedals
kommun.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet
10. Färdplan Nära Vård
Information av Annica Johansson, socialstrateg samt Håkan Sundberg,
kommundirektör Munkedals kommun.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
11. Skrivelse bränsleupphandling
Information av Martin Carling, förbundsordförande.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
12. Delegationsordning
Information av Martin Carling, förbundsordförande.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet
13. Delegationsbeslut
Information av Martin Carling, förbundsordförande.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet

14. Tema Infrastruktur, mål 3 och 4 i verksamhetsplan
Information av Helen Tisell, infrastrukturansvarig och Anna Lärk Ståhlberg, teamchef
Samhällsutveckling.

Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet

15. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), Västkom och
Samrådsorganet (SRO)
Information av Martin Carling, förbundsordförande.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet
16. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
17. Nästa möte
Nästa direktionsmöte äger rum den 2 april i Uddevalla.
Återstående möten under 2020
7 maj Sotenäs
18 juni Uddevalla
24 september Strömstad
29 oktober Uddevalla
10 december Trollhättan
18. Förändrad struktur av förbundets verksamhetsplan 2021–23
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, Anna Lärk Ståhlberg, teamchef
Samhällsutveckling, Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling och Morgan
Ahlberg, kommunikatör
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet

/Anteckningar Morgan Ahlberg
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Medborgarförslag
30 kilometer i timmen skonar miljön!
Körning i tätort orsakar större bränsleförbrukning än landsvägskörning. Orsaken är framför
allt att det ofta blir många stopp och accelerationer.
Längre hastighet och framför allt ett jämt körsätt ger vid körning i tätort en minskad
förbrukning av bränsle och ett mindre utsläpp av koldioxid.
I Trafikverkets informationsblad: Hastighet och miljö framgår tydligt effekterna av en
minskad hastighet.

Mobil: 070-208 2724
Mail: hans@andersen2.se
Hans Andersen
Åmål 2020-02-13

Namn: Hans Andersen
Adress: Malmgatan 1, 662 33 Åmål
Bilaga: Rätt hastighet.pdf

ADRESS

TELEFON / FAX

E-POST OCH WEBB

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

0532 17000 / 0532 12879

kommun@amal.se
www.amal.se
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HSB och
EnergiEngagemang bygger
solcellspark i Strängnäs
I mars 2020 påbörjas byggandet av solcellsparken
som kommer ha en yta om totalt 45 hektar. Bilden är
en grafisk visualisering av hur solcellsparken kan
komma att se ut, vilket kan skilja sig med den färdiga
utformningen.
50 000 solpaneler ska monteras längs E20 utanför
Strängnäs. Resultatet blir Sveriges största solcellspark.
Bakom satsningen står HSB Södermanland i samverkan
med solenergiföretaget EnergiEngagemang Sverige.
HSBs målsättning är att erbjuda alla sina
bostadsrättsföreningar i Södermanland att köpa andelar i
parken.
– Det känns fantastiskt att det här projektet blir
verklighet. Nyttan med solcellsparken är dubbel: Vi
erbjuder våra bostadsrättsföreningar solel till ett
förmånligt pris, samtidigt som vi på ett kraftfullt sätt
bidrar till omställningen till förnybar energi, säger Jon Leo
Rikhardsson vd HSB Södermanland.
Lokalt producerad solel är en viktig del av lösningen på
framtidens elbehov. Sveriges mål är att elproduktionen
ska vara 100 procent förnybar 2040 samtidigt som det

pågår en intensiv elektrifiering av fordonsflottan och
industrin.
I mars 2020 påbörjas byggandet av den 45 hektar stora
solcellsparken. Parken kommer att ligga längs E20 väster
om Strängnäs och byggs i två etapper. När den är
färdigbyggd kommer den att vara Sveriges största
solcellspark med en total installerad effekt på 20
megawatt och en elproduktionskapacitet på 18 000
MWh, vilket motsvarar årselanvändningen för 7 500
lägenheter. Den blir därmed nästan dubbelt så stor som
det i dagsläget största aviserade solcellsprojektet.

Sveriges största
solcellspark Nya Solevi
invigd
fredag 14 december 2018 kl. 14:08
I dag, fredagen den 14 december, invigdes Sveriges
största solcellspark vid Säve flygplats i Göteborg.
Parken får namnet Nya Solevi efter en tävling där 1
135 kreativa förslag skickats in.
– Det var ett svettigt jobb för juryn men till slut var vi alla
överens om att Nya Solevi var det bästa förslaget.
Namnet anknyter på ett lagom göteborgskt sätt till
diskussionerna om nya och gamla Ullevi men beskriver
också vad det handlar om, nämligen förnybar energi från
solen, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.
Förutom Alf Engqvist har juryn bestått av Sernekes VD
Ola Serneke, Elisabeth Undén, ordförande i Göteborg
Energis styrelse, Hasse Andersson, Sveriges Radio
Göteborg och Anette Myrheim, kommunikationsdirektör
på Göteborg Energi. Det vinnande namnförslaget har
skickats in av Per Frykebrant som vinner solel från fyra
paneler i parken.
Vid fredagens invigning medverkade också Björn
Sjöström, VD på Varberg Energi som överlämnade ett
nyinstiftat vandringspris till Göteborg Energi. Anledningen

är att Varberg Energis solcellspark Solsidan fram till nu
varit Sveriges största. En titel som nu alltså tas över av
Göteborg Energi.
– Ett riktigt bra initiativ av Varberg Energi och vi tackar för
uppskattningen. Vi hoppas dock att vi snart får lämna
priset vidare till någon annan aktör i Sverige som bygger
en ännu större park. Det behövs om vi ska klara
omställningen till ett förnybart energisystem, säger Alf
Engqvist.
Fakta solcellsparken i Säve:
Solcellsparken om 5,5 MW är Sveriges hittills största och
byggs på ett 11 hektar stort område, vilket motsvarar lite
mindre än 16 fotbollsplaner
Solcellselen som produceras från de 20 000 panelerna
kommer att räcka till hushållselen (5 000 kWh) för 1100
villor under ett år.
En del av parken kommer att avsättas för abonnemang av
solceller för privatpersoner som vill vara delaktiga i
parken. Över 600 personer har hittills anmält intresse.
Marken i Säve ägs och arrenderas ut av Serneke
Svea Solar levererar solcellerna
ABB-teknik ansluter solcellsparken till elnätet
Foto: Göteborg Energi
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