
Välkommen till Åmål!

Skriv ut avsnitt Välkommen till Åmål!

Välkommen till Åmål!

https://storymaps.arcgis.com/stories/18463a715f904fde89552fc4503f67f8/print


Förord av kommunstyrelsens ordförande
Åmål ska vara Sveriges mest gästvänliga stad och kommun. 

Här ska du kunna bo, verka och leva och ta del av våra 

storslagna natur. Det är med den utgångspunkten vi nu tar 

avstamp i en ny kommunomfattande översiktsplan för Åmåls 

kommun som har målår 2050. Ett omfattande arbete ligger till 

grund för de förslag som ges i översiktsplanen. Under 2021 

hade vi en medborgardialog där Åmåls kommuninvånare 

hade möjlighet att påverka inriktningen av översiktsplanen 

och hur kommunen ska utvecklas framöver. Under samrådet 

ges ytterligare tillfällen att komma med synpunkter och ge 

inspel till hur kommunens förslag kan utvecklas innan 

granskning och antagande.  

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige 

minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till 

översiktsplanens aktualitet för att den ska kunna ge rätt 

vägledning i beslut om exempelvis detaljplanering, bygglov 

och tillstånd enligt miljöbalken. Under år 2019 genomfördes 

en aktualitetsprövning av kommunens gällande översiktsplan 

från 2013. Den visade bland annat att det skett förändringar i 

planeringsförutsättningar, nya lagar och föreskrifter har 

tillkommit samt att den kommunala viljeinriktningen 

avseende hur kommunen ska utvecklas har ändrats. I 

september 2019 fattade därför kommunstyrelsen beslut att ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny 

fördjupad översiktsplan (FÖP) för Åmåls stad samt i februari 

2020 beslut att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. 

Kommunen har nu valt att införliva fördjupningen av Åmål 

stad i den kommunomfattande översiktsplanen som en 

inzoomning. Detta skapar en tydlighet gentemot medborgare 

att samla våra ställningstaganden för den strategiska 

planeringen i ett dokument.  

För att nå en hållbar ekologisk, social och ekonomisk 

utveckling fokuseras bebyggelseutvecklingen till tätorten och 

serviceorter som ligger inom tillgängliga stråk. Det 

utmaningar vi har i kommunen med en minskande 

befolkning och i vissa åldersgrupper en relativt sett hög 



arbetslöshet vill vi lösa genom att erbjuda fler attraktiva 

boendemiljöer för livets alla skeden. Flerfamiljshus ska finnas 

i servicenära lägen och småhus ska finnas där det som bäst 

går att njuta av vår storslagna natur och vår närhet till 

Vänern. Kommunen jobbar aktivt med att erbjuda 

företagsetableringar i attraktiva lägen i närheten av 

kommunikationsstråk för att få företag som kan erbjuda 

arbetsplatser att etablera sig här. Översiktsplanens mål vill 

också gynna en blomstrande landsbygd där 

landsbygdsnäringar ska kunna växa men också där 

kulturutveckling och mötesplatser på landsbygden ska 

uppmuntras.  

Kommunstyrelsens ordförande                                                                                       

Michael Karlsson



Välkommen till Åmål översiktsplan
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Den omfattar 

hela kommunen och är vägledande för kommande planering 

och beslut kring hur mark- och vattenområden ska användas, 

bevaras och utvecklas. En tydlig och aktuell översiktsplan 

möjliggör för en enklare process vid detaljplanering, 

planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar.  

Översiktsplan 2050 redovisar Åmål kommuns övergripande 

strategier och geografiska ställningstaganden som syftar till 

att utveckla kommunen till en hållbar och attraktiv kommun. 

Översiktsplanen ska underlätta för både planeringen inom 

kommunen och fungera för de regionala samarbeten 

kommunen är involverad i. För att nå de ställningstaganden 

och den markanvändning som anges i översiktsplanen krävs 

att planeringen kontinuerligt fortskrider och preciseras.



Vad är en översiktsplan
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell 

översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Innehållet i 

en översiktsplan regleras av Plan- och bygglagens (PBL) tredje 

kapitel.  

Översiktsplanen ska, enligt PBL 3 kap. 5 §, redovisa:  

Grunddragen ifråga om den avsedda användningen av 

mark- och vattenområden för hela kommunen. 

Grunddragen ska framgå av en karta 

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.  



Hur kommunen avser tillgodose det långsiktiga behovet av 

bostäder. 

Sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen som avses i 7 kap. 18 § första stycket miljöbalken.  

Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön 

till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är 

klimatrelaterade, samt hur sådana risker kan minska eller 

upphöra. 

Om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, 

på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen. 

Sådana områden och verksamheter som angår två eller 

flera kommuner eller är av regional betydelse. 

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa planens 

väsentliga konsekvenser.  

Med andra ord skall såväl visioner som restriktioner 

redovisas. Översiktsplanen är inte bindande men ska ligga till 

grund för kommunala beslut i olika frågor som detaljplaner 

och bygglov, men ska också kunna användas av andra som 

fattar beslut om åtgärder i den fysiska miljön. Översiktsplaner 

ger inga rättigheter eller skyldigheter för staten, kommunen 

eller den enskilda medborgaren, därför kan den inte 

överklagas i sak. Översiktsplanen kan överklagas utifrån 

administrativa grunder. 



Process och beslut
Processen kring översiktsplanen regleras i plan- och 

bygglagen. Förslaget ska samrådas med myndigheter, 

kommuner och andra som är berörda. Efter samrådet 

bearbetas förslaget och kommunens ska låta förslaget 

granskas för att slutligen antas av kommunfullmäktige.  

Eftersom en översiktsplan normalt kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan innebär det att en strategisk 

miljöbedömning ska genomföras. Syftet med en strategisk 

miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planeringen 

och beslutsfattandet så att en hållbar utveckling främjas.  Den 

strategiska miljöbedömningen är integrerad i processen för 

att ta fram en översiktsplan. I miljöbalken ställs det ett antal 

formella krav på hur detta arbete ska gå till och vad den 

strategiska miljöbedömningen ska innehålla.   

Bilden till höger visar översiktsplanens process. Källa: 
Boverket.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/uppratta/samrada/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/uppratta/stalla-ut/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/uppratta/anta/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/miljobedomning/


Översiktsplanen ska hållas aktuell. Enligt plan- och bygglagen 

ska kommunen senast två år efter ett ordinarie val ha tagit 

fram en planeringsstrategi där kommunen bland annat 

redogör för planens aktualitet, men också för hur kommunen 

tänker fortsätta arbeta med översiktsplaneringen. Syftet är att 

översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara 

framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Om 

kommunen antar en ny översiktsplan inom mandatperiodens 

två första år räknas översiktsplanen som planeringsstrategi 

och inget separat dokument behöver tas fram. 

Översiktsplanen är upprättad enligt PBL (SFS 2010:900) samt 

enligt Boverkets ÖP-modell 2.1.  

Planprocess i Åmåls kommun

Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med 

översiktsplaneringen och kommunfullmäktige antar i sin tur 

översiktsplanen. Organisationen kring arbetet med 

översiktsplanen har bestått av en politisk styrgrupp samt en 

arbetsgrupp inom Samhällsbyggnadsenheten. Arbetsgruppen 

har drivit projektet framåt och arbetat tätt tillsammans med 

tjänstepersoner från övriga enheter under Kommunstyrelsens 

förvaltning, Teknik- och fritidsförvaltningen samt 

konsultfirman Tyréns Sverige AB. 

Tidig politisk workshop

Arbetet med översiktsplanen startade med en politisk 

workshop som hölls i oktober 2020. Under workshopen deltog 

representanter från den politiska styrgruppen. Syftet med 

workshopen var att utifrån kommunens vision och tidigare 

översiktsplan ta fram riktlinjer och utkast på 

utvecklingsinriktning för översiktsplanen. Under workshopen 

diskuterades strategier både för kommunen som helhet men 

också specifikt för Åmåls stad. 

Digital medborgardialog

Coronapandemin gjorde det inte möjligt att fortsätta dialog- 

och förankringsarbetet genom fysiska möten så som arbetet 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/genomfora/ta-fram-planeringsstrategin/


med översiktsplanen hade startat och var planerat att 

fortsätta. För att samla in synpunkter från kommunens 

invånare som underlag till det fortsatta arbetet togs därför en 

digital enkät fram. Enkäten fanns tillgänglig att besvara på 

kommunens webbsida under maj/juni 2021. För att nå ut så 

brett som möjligt till kommuns invånare skickades vykort ut 

till alla kommuninvånare med information om var enkäten 

fanns tillgänglig. Det fanns även möjlighet att svara på ett 

antal frågor direkt på vykortet för dem som inte hade 

möjlighet att svara digitalt. Resultatet av dialogen har utgjort 

ett av flera underlag i arbetet med denna översiktsplan. En 

sammanställning av resultatet går att ta del av här.

Tidplan av översiktsplanen

Tidplan för översiktsplaneprocessen i Åmål. 

Gällande planer

I Åmåls kommun finns tre gällande översiktsplaner. Den 

kommunomfattande översiktsplanen antogs 2014. För Åmål 

centrum och tätort finns en fördjupad översiktsplan från 

2003. För kommunens LIS-områden finns en tematisk 

översiktsplan antagen 2013. När föreliggande plan antagits 

och vunnit laga kraft upphör samtliga tre tidigare 

översiktsplaner att gälla. Parallellt med översiktsplanen pågår 

ett arbete med ett tematiskt tillägg för LIS-områden i 

https://amal.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/dc4ca78b809b4760a7f1ac13671ba8bd/data


kommunen, den var på samråd 2020. Planen är dock pausad i 

väntan på ny lagstiftning om strandskydd ska införas i juli 

2022. Arbetet med tillägget kommer då återupptas men utgå i 

bedömningarna från nya lagstiftningen om strandnära 

utvecklingsområden. Denna översiktsplanen redovisar endast 

dom områdena som utredning och lämnar i övrigt utredning 

och lämplighetsbedömning till kommande tematiskt tillägg.  

”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. Planen kommer att fortsätta gälla parallellt med 

denna översiktsplan. 

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. 

Vid sammanställning av detaljplanerna i kommunens 

bostadsförsörjningsprogram framgår att det på 

detaljplanelagda områden finns möjlighet att bygga ca 220 

bostäder i flerbostadshus och ca 230–265 friliggande villor i 

kommunen. Flera detaljplaner är dock äldre och har inte 

byggs ut i den omfattning som förväntades. Nya 

utvecklingsområden som pekas ut i denna översiktsplanen 

förväntas bidra med mer attraktiva lägen för både 

flerfamiljshus, småhus, verksamheter och industri. 

Omvärldsanalys

Sveriges kommuner och regioner har i en omvärldsanalys 

från 2021 konstaterat fem övergripande förändringskrafter 

och tio trender som kommer att påverka det kommunala 

uppdraget fram till 2030.  

https://amal.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/fcb3d24151ba4fb2a38ae9f8d728f185/data
https://amal.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/608686bc8116429389aa0290a873915f/data


Globalisering innebär att stater och samhällen över hela 

världen knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. 

Genom globalisering skapas en ökad ekonomisk tillväxt och 

ett ökat utbyte av kunskap, kultur och teknik. Det finns en 

tendens till att globalisering kan bromsas upp under de 

senaste tidens politiska trender med ökad nationalism och 

politisk populism.  

Demografiska förändringen har under senaste åren i 

västvärlden varit tydlig. Låga födelsetal i kombination med en 

allt äldre befolkning har skapat en större press på våra 

välfärdssystem och på tillgänglig kompetensförsörjning. I 

Sverige som helhet är trenden något positivare än övriga 

Europa då födelsetalen är lite högre och vi har under senaste 

åren tagit emot stora flyktingströmmar som har bidragit till 

föryngring av befolkningen.  

Klimatförändringar kommer att leda till en snabbare global 

uppvärmning som både nationer och människor behöver 

förhålla sig till. Klimatförändringar kan både leda till direkta 

konsekvenser såsom t.ex. naturkatastrofer, förändrat 

ekosystem, påfrestning på vattenresurser och indirekt till nya 

sjukdomar, konflikter som driver människor på flykt. 

Tekniska utveckling kan bidra till lösningar för hur effekter av 

klimatförändringar kan hanteras, men människors livsstil och 

konsumtionsmönster har också en stor betydelse.  

Teknikutvecklingen är just nu inne i en omvälvande fas. Både 

arbetsmarknad och välfärdstjänster kommer att påverkas på 

en rad olika sätt. Utbildningssektorns förmåga att få fram rätt 

kompetenser för morgondagens arbetsmarknad kommer att 

vara avgörande. Teknikutveckling och digitalisering påverkar 

också i allt högre grad vårt sätt att leva och verka. 

Covidpandemin har i stort påskyndat en digitalisering och 

skapat tydligare möjligheter att bo och arbeta på samma plats. 

Det har en stor betydelse för samhällsbyggandet framöver.  

Värderingar påverkas av förändringar i omvärlden och skapar 

olika förutsättningar för platsers kultur och utveckling. 

Förändrade värderingar i befolkningen i stort brukar följa 



med generationsskiften. Men i och med en allt mer 

globaliserad och digitaliserad värld där informationsflödet 

även kommer utanför den traditionella territoriella och 

kulturella gränserna så blir det allt vanligare att med 

skillnader i värderingar inom samma generation.  

Dessa fem förändringskrafter är ett viktigt underlag att ta 

hänsyn till i en översiktsplan. Hur vi vill bo, hur vi 

kommunicerar, hur åldersstrukturen ser ut, vilka utmaningar 

som följer med ett förändrat klimat och vad vi värderar i livet 

har betydelse för en kommuns möjlighet till att växa. Åmål 

kommun kan generellt sätt bli en vinnare av när det gäller till 

exempel de möjligheter som en allt mer digitaliserad 

arbetsmarknad och den goda tillgången till 

kommunikationsstråk vilket kan bidra till en större 

upptagningsområde för arbetsmarknad. En ytterligare fördel 

är att kommunens tillgång till mark för etablering av företag 

är god samt att bostadsmarknaden kan erbjuda attraktiva och 

prisvärda bostäder till flera olika ålder- och socioekonomiska 

grupper.


