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Utvecklingsinriktningen redogör för kommunens 

fysiska utveckling på en översiktlig nivå samt 
kopplingen till viktiga regionala samband. 

Utvecklingsinriktningen visar kommunens 

intentioner beträffande bebyggelse, natur och 
friluftsliv samt kommunikationer med koppling till 

målen för översiktsplanen. De övergripande fysiska 

strukturerna ligger till grund för förslaget till mark 
och vattenanvändningen. 

Nyttja och värna vattnet och naturens 
kvaliteter

Bebyggelse

Centralorten Åmål stad föreslås en utbyggnadsriktning som 

ska erbjuda goda livsmiljöer för boende i vatten- och 

naturnära lägen. I Sjövik på den östra sidan av Åmålsviken 



och söderut på Näsudden möjliggörs för kompletterande 

bebyggelse längs Vänerns kust. Västerut i riktning mot Mo 

möjliggörs naturnära boenden i anslutning till Hanebols 

friluftsområde och Forsbacka golfbana.  

Serviceorten Fengersfors- Fröskog möjliggörs utbyggnad för 

bostäder och verksamheter som kan stödja friluftslivet och 

kanotturismen inom Dalsland-Nordmarkens sjösystem. För att 

stärka kopplingen till Vänern föreslås en östlig 

utbyggnadsriktning av Tösse mot Tösse skärgård som ska 

möjliggöra boenden och utveckling av verksamheter för 

skärgårdsturism och hamnverksamhet. 

Natur och friluftsliv

Längs Vänerns kustlinje och i anslutning till sjösystemen 

mellan Ånimskog och Edsleskog finns stora sammanhängande 

grönområden som är viktiga för både sociala och biologiska 

värden. Områdena ska värnas och utvecklas så att den 

biologiska mångfalden bevaras, viktiga ekosystemtjänster 

främjas och människors förutsättningar för en aktiv och 

hälsosam livsstil underlättas. Befintliga naturreservat 

Sörknatten mellan Ånimskog och Fröskog, Bräcke ängar och 

Baljåsen nära Edsleskog samt Yttre Bodane och Tösse skärgård 

vid Vänerns kust ska bevaras, förvaltas och tillgängliggöras så 

att dess kvaliteter för människor, växt- och djurliv tas tillvara.

Ånimmen, Ärr och Edslan utgör tillsammans ett system av 

sjöar och vattendrag som ska erbjuda invånare och besökare 

möjligheter till bad, fiske, friluftsliv och fina naturupplevelser. 

Det rekreativa stråket Vänerleden ska bli en nationell cykelled 

runt Vänern för natur- och kulturupplevelser.  

Gröna samband ska säkerställas som spridningsvägar för 

växt- och djurarter. Andelen skyddad skog ska öka i 

kommunen som helhet genom att kommunala skogsmarker 

med naturvärden och sociala värden avsätts som kommunala 

naturreservat. Ett sådant område som föreslagits är 

Jungfruudden öster om Åmål. Genom att anlägga och 

återställa våtmarker vid strategiska platser och aktivt stödja 



restaureringar av våtmarker i odlingslandskap kan 

näringsläckage minskas och den biologiska mångfalden 

stärkas. Sådana områden kan vara Hängeleviken vid Bodane-

området samt slättsjön Tydjesjön vid Tösse. I 

exploateringssammanhang ska stor hänsyn tas till värdefulla 

våtmarker så att ingen negativ påverkan sker. 

Kommunikationer

Gång- och cykeltrafiken förstärks genom ny gång- och 

cykelväg mellan Åmål och Tösse och det finns även planer på 

en gång- och cykelväg mellan Fengersfors och Fröskog samt 

eventuell framtida utbyggnad längs den befintliga 

järnvägsbanken mellan Åmål och Sjövik. De nya kopplingarna 

ska främja hållbart resande mellan lokala målpunkter.  

Befintliga båthamnar i Åmål och Tösse ska ges möjlighet att 

utvecklas och mellan Tösse och Tösse skärgård ska 

förbättringsåtgärder för ökad tillgänglighet stärka kopplingen 

till Vänern både till sjöss och till lands.  



En levande kommun

Bebyggelse 

Bebyggelseutveckling ska främst koncentreras till Åmål stad 

men för kommunen som helhet föreslås en flerkärnig 

ortsstruktur med serviceorter lokaliserade längs de större 

kommunikationsstråken. Inom serviceorterna möjliggörs för 

enstaka etableringar för att de ska kunna erbjuda ett varierat 

bostadsutbud, samhällsservice och kommunikationer som är 

av vikt för dess omland. Tillskott av bebyggelse ska ske i 

närheten av befintliga bebyggelsegrupper så att underlag för 

service och bygemenskap stärks. Åmål stad, bruksmiljön i 

Fengersfors och gamla Prästgården i Edsleskog förväntas 

fortsätta utvecklas som besöksmål och mötesplatser för 

kulturliv, evenemang, upplevelser, konst med mera.    

Natur och friluftsliv 

Anläggningar som gynnar utvecklingen av besöksmål för 

natur och friluftsliv ska prioriteras kring serviceorterna 

Edsleskog och Tösse. I landsbygdsnoderna Ånimskog och Mo 

ska landsbygdsutveckling och areella näringar prioriteras. 

Utvecklingen på landsbygden ska vara varsam och ske med 

stor hänsyn till befintlig karaktär, struktur och skala. 

Värdefulla ängs- och betesmarker, odlingslandskap samt 

kulturmiljöer och landskapsbild ska värnas vid utveckling.  

Kommunikationer 

Genom föreslagen stråkutveckling för kommunikationer 

mellan serviceorterna och Åmål stad möjliggörs för förbättrad 

tillgång till infrastruktur och fungerande service vilket är en 

förutsättning för att åstadkomma en levande landsbygd. 

Genom bredbandsutbyggnad och samordning av teknik och 

infrastruktur så underlättas för att bo och verka på 

landsbygden. 



Främja arbetstillfällen och stimulera 
näringsliv 

Bebyggelse 

Lokalisering av handel och offentlig service ska i första hand 

ske i centralorten Åmål stad. Ny bebyggelse ska anpassas till 

den småskaliga centrumkärnan och externa 

handelsetableringar ska undvikas. Serviceorterna utgör 

mindre knutpunkter och ska kunna erbjuda ett utbud av 

nödvändig samhällsservice, lokal handel, kontorshotell med 

mera.  

Industri- och verksamhetsetableringar lokaliseras i strategiska 

lägen utmed väg E45 som är det större 

kommunikationsstråket genom kommunen med vidare 

regionala förbindelser i nord-sydlig riktning. Verksamheter 

avsedda för tyngre ändamål ska lokaliseras åtskilda från icke 

störande verksamheter och bostäder.   



Natur och friluftsliv 

Besöksnäringen för friluftsliv och naturturism ska utvecklas. 

Naturreservatet kring Tösse skärgård är unikt med goda 

förutsättningar för fiske, naturstudier, båtturism, bad, med 

mera. Förbättringsåtgärder kan utgöras av förbättrade vägar 

och stigar, parkeringsmöjligheter och skyltar. Större 

besöksmål för natur och friluftslivet som ska ges möjlighet att 

utvecklas är Bräcketjärnet och Åmål skidcenter vid Edsleskog, 

Sörknattens naturreservat vid Ånimskog. 

Kommunikationer 

Näringslivets utveckling ska stödjas genom goda 

kommunikationer med järnväg, väg, kollektivtrafik och 

sjöfart. Dels genom stärkta lokala kopplingar mellan Åmål 

stad och utpekade serviceorter och landsbygdsnoder men 

även regionalt mot Mellerud/Vänersborg, Säffle/Karlstad och 

Bengtsfors/Strömstad.  

Genom ett fullt utbyggt bredband skapas möjlighet att bo, 

arbeta och på andra sätt verka över hela kommunen. 

Systemlösningar för teknik och infrastruktur ska eftersträvas. 


