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Skriv ut Markanvändningskarta inkl. platsspecifik vägledning

Kategorier 
Förslaget till mark- och vattenanvändning utgår från den 

övergripande utvecklingsstrategin och redovisar grunddragen 

av den avsedda användningen av mark- och vattenområden 

för hela kommunen, med tyngdpunkt på de förändringar som 

föreslås i förhållande till dagens situation. Mark- och 

vattenanvändningen är indelad i olika kategorier enligt 

Boverkets ÖP-modell 2.1 med viss anpassning till kommunens 

specifika förutsättningar. För Åmål stad redovisas förslaget på 

en fördjupad nivå.  

Mångfunktionell bebyggelse                                                 
Områden som har stads- och tätortsmässig karaktär eller 

mindre orter som har eller planeras få ett varierat utbud av 

offentlig och kommersiell service och servar ett större 

omland. Bebyggelse som i huvudsak används för bostäder, 

kontor, handel eller annan verksamhet som är förenlig med 

bostäder. Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskilda av gator, 

eller har en kvartersliknande struktur. Trafik- och 

parkeringsytor, parker och fritidsanläggningar kan ingå.  

Sammanhängande bostadsbebyggelse                            
Områden som huvudsakligen består av bostäder och har en 

tydlig beroenderelation till närliggande orter. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse är småorter, 

fritidshusområden och bybildningar eller bostadsområden 

och förorter som huvudsakligen består av bostadsbebyggelse, 

men där en eller ett fåtal servicefunktioner kan förekomma. 

Områdena karaktäriseras av en övervägande andel 

nattbefolkning och fler utpendlare än inpendlare. 

Verksamheter och industri                                                    

Områden för verksamheter som är störande för omgivningen 

på något sätt och inte bör blandas med bostäder. Det kan till 

exempel vara verksamheterna som är ytkrävande, genererar 

tung trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt. 
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Här ingår såväl traditionella industriområden som större 

handelscentrum, sportarenor och annan verksamhet. 

Transportinfrastruktur                                                                   
Det övergripande transportsystemet som är viktigt för att 

åstadkomma en hållbar och ändamålsenlig 

bebyggelsestruktur. Den fysiska utbredningen för respektive 

transportsätt ska redovisas i den här kategorin.  

Teknisk anläggning                                                                 
Områden som försörjer samhället med exempelvis energi, 

vatten och telekommunikation. Teknisk anläggning i det här 

sammanhanget omfattar hela kedjan från utvinning, 

transport, alstring, distribution och lagring. Reservat för nytt 

vattenverk i Åmål stad är också inkluderad.

Grönområde och park                                                                  
Större parker, grönområden eller anlagda områden för 

fritidsaktiviteter i eller i nära anslutning till tätorter. 

Användningen avser grönområde som på grund av dess stora 

betydelse för ett stort omland bör skiljas ut från övrig 

bebyggelsemiljö. Det kan vara parker, parkliknande miljöer, 

naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden, lekplatser, 

samt anlagda områden för fritidsaktiviteter som främst äger 

rum utomhus. Små sjöar och delar av sjö kan ingå. 

Natur och friluftsliv                                                                     
Större sammanhängande områden där värden för friluftsliv, 

natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster är prioriterade och förvaltas med hänsyn 

till friluftslivet. Områdena ska vara allmänt tillgängliga och 

kan innehålla övernattningsmöjlighet för det rörliga 

friluftslivet, skidspår, vandringsleder, motionsslingor mm. 

Områden kan ha olika karaktär och användning beroende på 

årstid. 

Landsbygd                                                                         

Markområden som är möjliga för flera användningar men där 

det inte alltid är nödvändigt eller möjligt att ange vilka 

markområden som bör användas för vad. Markområden med 



användningen Landsbygd har övergripande 

planeringsöverväganden och generella riktlinjer som stöd för 

annan planering och beslut. Det kan till exempel vara för olika 

landsbygdskaraktärer eller bebyggelseriktlinjer för 

kulturmiljöer.  

Vatten                                                                                                        
Såväl öppet hav som kustvatten, sjöar som vattendrag. 

Användningen anges för vattenområden som är lämpliga för 

olika användningar men där det inte är nödvändigt eller 

möjligt att avgöra den exakta platsen. Vattenområden med 

användningen Vatten har övergripande 

planeringsöverväganden och generella riktlinjer som stöd för 

annan planering och beslut. 
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Åmål stad
Åmål är den största tätorten i kommunen där 75% av 

kommunens invånare bor och här finns den huvudsakliga 

kommersiella och offentliga servicen samlad.  

http://www.esri.com/


Förutom de utbyggnadsmöjligheter av bostäder som finns i 

befintliga detaljplanelagda områden (kvarteret Illern, Västra 

Åsen, Näsudden, Norra Nygård och Kilarna) behöver Åmål 

växa med nya bostadsområden. Detta är i första hand 

nödvändigt för att motsvara invånares krav och förväntningar 

på boende- och livskvalitet.   

Kommun vill verka för att nya områden för bostäder 

möjliggörs på andra sidan Åmålsviken och Norra viken samt 

längs Näsuddens södra del. Genom att föreslås en gång-, cykel- 

och bilförbindelse över Norra Viken, längs den befintliga 

järnvägsbanken, knyts områden på östra sidan viken samman 

med staden och tillsammans med vatten och avloppsledningar 

i samma sträckning kan detta förbättra möjligheterna till 

permanent bosättning i attraktiva lägen på östra sidan viken. 

Utöver dessa vattennära områden föreslås nya 

bostadsområden i norra delen av tätorten, strategisk placerat 

mellan Åmål och grannkommunen Säffle. En sådan etablering 

motsvarar invånarnas efterfrågan och är strategiskt viktig för 

att starkare knyta Åmåls kommun till en livskraftig 

arbetsmarknadsregion och ge förutsättningar för effektiv 

planering av samhällsservice på sikt. I västra delen av tätorten 

möjliggörs naturnära boenden i anslutning till befintlig 

bebyggelse vid Tjukö och Västra Åsen samt kompletterade 

bostadsbebyggelse vid Östra Åsen. 

Förutom förtätningsmöjligheter av verksamheter inom 

Nygårds befintliga industriområde möjliggörs ytterligare 

mark för industri, handel och lättare verksamheter i 

strategiska lägen längt E45. Ett område för framtida 

logistikverksamhet föreslås utredas mellan järnvägen och 

Karlsbergskolan. 

Kommunen eftersträvar att kontinuerligt bygga ut eller 

förbättra gång och cykelvägnätet inom tätorten i enlighet med 

de stråk som identifierats i Trafiknätsanalys 2003-01-21. 

Ett nytt rekreativt vandringsstråk föreslås längs Åmålsån, 

vilket möjliggör vandring mellan Tollebols kvarn och Åmåls 



stad med vidare koppling till föreslaget nytt vandringsstråk 

längs Åmålsviken.

Vägledning för utveckling av Åmål                                                 
Klicka här för generella planeringsriktlinjer. Klicka på ett 

område i kartan till höger för att få fram platsspecifik 

beskrivning och vägledning för respektive utvecklingsområde. 

Under fliken Utforska kartan kan du se alla översiktsplanens 

kartlager i en och samma karta.  
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Tösse
Tösse ligger cirka 10 kilometer söder om Åmål stad. Orten har 

en strategisk lokalisering i kommunen med goda 

kommunikationer längs väg E45 och närhet till naturvärden 

vid Tösse skärgård och Vänern. Tösse tätort och Tössebäcken 

har idag cirka 330 invånare som huvudsakligen bor i 

enfamiljshus, både permanent- och fritidsboende. Inom 

gällande detaljplaner finns cirka 10-20 obebyggda tomter för 

småhus eller radhus. Servicefunktioner i Tösse utgörs av en 
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skola för årskurs 1-6, vårdhemmet Solsäterhemmet samt ett 

café och en hembygdsgård. Vid skolan finns en fotbollsplan 

och söder om bebyggelsen ett elljusspår. Väster om väg E45 

finns en butik och bensinstation.  

Vägledning för utveckling av Tösse                                                       
Klicka här för generella planeringsriktlinjer. Klicka på ett 

område i kartan till höger för att få fram platsspecifik 

beskrivning och vägledning för respektive utvecklingsområde. 

Under fliken Utforska kartan kan du se alla översiktsplanens 

kartlager i en och samma karta. 

Esri, Intermap, NASA, NGA, NMA, USGS | Lantmäteriet, Esri, HERE, Garmin, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA… Powered by Esri

Fröskog - Fengersfors 
Fröskog och Fengersfors ligger naturnära mellan sjöarna Ärr 

och Knarrbysjön. För att ta sig mellan orterna längs 

Fengersforsvägen är det ca 2 km. Fengersfors har idag cirka 

350 invånare och i Fröskog bor cirka 50 personer. Den 

huvudsakliga bostadsbebyggelsen i orterna är enfamiljshus 

samt så har det kommunala fastighetsbolaget ÅKAB 39 
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lägenheter i Fengersfors. I gällande planer finns 7-8 lediga 

tomter för enfamiljshus i Fengersfors och cirka 8 obebyggda 

tomter i Fröskog.  

Fengersfors utveckling är tätt förknippad med bruket, som 

grundades 1796 och sedan dess har präglat samhället. Driften 

upphörde 1977 men byggnader och maskiner är till stor del 

bevarade och utgör stort kulturhistoriskt värde. Servicen i 

Fengersfors omfattar lanthandel, förskola och en 

samlingslokal. 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” samt så finns ett företag som bedriver fiskodling. Här 

finns även restaurang och café under sommartid. I de gamla 

industribyggnaderna finns gott om tomma lokaler för 

utveckling av verksamheten. I Fröskog finns en kyrka men i 

övrigt saknas servicefunktioner.  

Vägledning för utveckling av Fröskog - Fengersfors                                             
Klicka här för generella planeringsriktlinjer. Klicka på ett 

område i kartan till höger för att få fram platsspecifik 

beskrivning och vägledning för respektive utvecklingsområde. 

Under fliken Utforska kartan kan du se alla översiktsplanens 

kartlager i en och samma karta.  
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Edsleskog  
Edsleskog ligger utmed väg 164 i den nordvästra 

kommundelen men närhet till fina naturområden och sjön 

Edslan samt kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Edsleskog 

tätort har idag cirka 100 invånare som huvudsakligen är 

boende i enfamiljshus samt så har det kommunala 

fastighetsbolaget ÅKAB 4 lägenheter i Edsleskog. Inom 

gällande planer finns cirka 12 obebyggda tomter för 

småhusbebyggelse. I Edsleskog finns låg- och 

mellanstadieskola, förskola, prästgård, hotell och värdshus 

samt kyrka och bygdegård. Kring orten finns fler områden och 

anläggningar för natur och friluftslivet såsom Åmåls ski 

center, vandringsleder, fotbollsplan, naturreservat och vatten 

för sportfiske.  

Vägledning för utveckling av Edsleskog                                

Klicka här för generella planeringsriktlinjer. Klicka på ett 

område i kartan till höger för att få fram platsspecifik 

beskrivning och vägledning för respektive utvecklingsområde. 

Under fliken Utforska kartan kan du se alla översiktsplanens 

kartager i en och samma karta.  
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Planeringsriktlinjer för markanvändning  
Här redovisas riktlinjer för planeringen av mark- och 

vattenanvändning. Riktlinjerna är allmänna tematiska 

riktlinjer som kompletteras med områdesspecifika 

hänsynspunkter i utvecklingsområdena för mark- och 

vattenanvändning som finns att se i mark- och 

vattenanvändningskartan. Riktlinjerna utgår från 

översiktsplanens målområden och från 

utvecklingsinriktningen.  

Riktlinjerna är ett stöd till efterföljande planering såsom 

detaljplanering, prövning av förfrågningar om bygglov, annan 

tillståndsprövning. 

Riktlinjer för bebyggelse 

För att det ska finnas en efterfrågan för nybyggnation 

behöver kommunen kunna erbjuda attraktiva och 

vattennära områden för boende som både är småhus, 

bostadsrätter och hyresrätter. Det är i sammanhanget 

viktigt att säkerställa att planläggningen av nya tomter och 

fastigheter fortsättningsvis tillgodoser en jämlik tillgång till 

Åmåls unika naturresurser.  

Nya detaljplaner för flerfamiljshus ska kunna erbjuda en 

variation av bostadsutbudet (bebyggelsetyp, 

upplåtelseformer, storlek och prisnivåer).  

Ny bebyggelse i Åmål stad och i serviceorter ska bidra till 

att bilda en sammanhängande miljö och fysisk struktur 

med den redan befintliga strukturen.  

Bostäder för personer med särskilda behov ska integreras 

med övriga bostadsbebyggelse.  
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Ny bebyggelse inom en radie av cirka 500 meter från 

kollektivtrafik ska prioriteras.  

Behovet av närservice (ex. förskolor, mindre lek- och 

idrottsfunktioner) ska i så stor utsträckning som möjlig 

lokaliseras och tillgodoses lokalt i närområdet för 

nytillkommen bebyggelse.  

Utformningen av den offentligt byggda miljön som till 

exempel gång- och cykelstråk, hållplatser för 

kollektivtrafik, parker och idrottsanläggningar ska bidra till 

inkludering och trygghet.  

Friytor för lek och utevistelse för förskolor och grundskolor 

ska följa Boverkets allmänna råd enligt BFS 2015:1.  

Nya bostäder ska lokaliseras inom en radie av 300 meter i 

lägen med god tillgänglighet till grön, vatten- eller 

parkområde. 

Vid nytillkommen bebyggelse i närheten av redan 

befintliga bostäder ska det säkerställas att även befintliga 

bostäder har fortsatt god tillgänglighet till grön, vatten- 

eller parkområde inom en radie av max 300 meter från 

bostaden. 

Stränderna ska vara tillgängliga för allmänheten, genom en 

fri passage, vid utbyggnad av ny bebyggelse.  

All ny sammanhållen bebyggelse skall vara ansluten till 

kommunal vatten- och avloppsanläggning. 

Lokalisering av handel och offentlig service ska i första 

hand ske i utpekade områden i Åmål stad och vid Tösse och 

externa handelsetableringar ska undvikas.  

Industri- och verksamhetsetableringar ska lokaliseras i 

strategiska lägen utmed väg E45. 

Verksamheter klassade som miljöfarliga eller störande ska 

lokaliseras åtskilda från icke störande verksamheter och 

bostäder.   

Nya byggnader ska uppföras så energi- och resurseffektivt 

som möjligt. Det offentliga ska agera förebild.  

Riktlinjer för infrastruktur 

Den trafikplaneringen som kommunen har rådighet över 

ska ske samordnat med övrig utveckling av 

markanvändning och planering av ny bebyggelse.  



I nya detaljplaner bör möjligheten att från början planera 

för cykelväg finnas, antigen i samband med utbyggnad av 

ny bebyggelse eller som framtida markreservat för 

cykelväg.   

Utpekade gångbanor bör kunna användas av personer med 

nedsatt rörelseförmåga, syn, hörsel eller annan 

orienteringsförmåga. 

Gång- och cykelvägar bör utformas och förläggas med hög 

standard så att trygga och säkra miljöer för alla 

åldersgrupper skapas. 

Kommunen ska vid nyanläggning av kommunala vägar 

eller gång-och cykelvägar väga in behovet av trygga 

skolvägar för att få en ökad andel barn och unga som 

cyklar eller går till skolan.  

I nya detaljplaner får en försämring av tillgängligheten och 

anslutningen till rekreativa cykelstråk, såsom Vänernleden, 

ske.  

Utbyggnaden av nya cykelvägar ska följa den 

prioriteringsordning som föreslås i mark- och 

vattenanvändningen, på kort och lång sikt.  

Kommunen ska i nya detaljplaner sträva efter en 

prioriteringen av trafikslag som är kollektivtrafik, gång, 

cykel och bil. Utvecklingen ska ske utan att 

framkomligheten påverkas negativt för övriga trafikslag.  

Planeringen ska leda till att risken att dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken minimeras. 

För bebyggelse invid det statliga och kommunala vägnätet 

bör ett bebyggelsefritt säkerhetsavstånd eftersträvas.  

Nya bebyggelseområden får inte försämra 

framkomligheten och kapaciteten på riksintressena för väg 

E45, Väg 164 eller för järnvägen Norge/Vänernbanan.  

Kommunen ska uppmuntra och underlätta för externa 

aktörer att bygga ut laddinfrastrukturen för eldrivna 

fordon i enlighet med förslaget i strategi för 

laddinfrastruktur.

Minst ett fiberbaserat bredbandsnät ska erbjuda anslutning 

till samtliga hushåll, företag och offentliga verksamheter, 

både i tätbyggt och glesbyggt område.  
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Kapaciteten i bredbandsnäten ska minst uppfylla de 

regionala och nationella strategiska målen.  

Minst ett sådant nät i glesbyggt område skall erbjuda ett 

tjänsteutbud som motsvarar genomsnittet på marknaden. 

Kostnaden för tjänster i glesbyggt område ska inte avsevärt 

överstiga kostnaden i tätbyggt område. 

Utbyggnad av infrastruktur/kanalisation för fiber ska 

finnas med i planeringen för ny bebyggelse.  

Kommunen ska verka för kanalisation och att fiber 

samförläggs med annan infrastruktur alternativt planera 

för att möjliggöra en senare installation av fiber. Vid behov 

ska kommunen stötta marknadsaktörer i 

utvecklingsarbetet. 

Kommunen ska samordna utvecklingen av fiber med den 

befintliga planeringen av om- och utbyggnad av vägar, 

energisystem, vatten- och avlopp, och planera för 

nuvarande och kommande behov. 

Riktlinjer för andra värden i MB 

Skyddade naturområden såsom Naturreservat, 

Naturminnen, biotopskydd, nyckelbiotoper, skyddsvärda 

träd ska värnas och förvaltas så att natur- och 

friluftsvärden samt särskilt biologisk mångfald främjas.  

Ekologiskt särskilt känsliga områden ska värnas och så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 

naturmiljön. 

När ny bebyggelse planeras i område där det är troligt att 

höga naturvärden föreligger ska en 

naturvärdesinventering tas fram.  

För planering av bebyggelse inom strandskyddat område 

behöver dispens sökas i enlighet med bestämmelserna i 

miljöbalkens 7 kap. 18§.  

Inom de föreslagna framtida vattenskyddsområden 

behöver hänsyn tas till att ny bebyggelse inte påverkar 

vattenkvaliteten och kapaciteten.  

Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar gäller hög 

skyddsnivå vid vattenförekomsterna Vänern, Furusjön, 

Snäcke kanal, Knarrbysjön, Edslan och Nedre Kalven. 



Brukningsvärd jordbruksmark ska inte tas i anspråk för ny 

bebyggelse om inte det råder ett väsentligt allmänintresse 

eller behövs för att bedriva jordbruksnäringen. Nya 

bebyggelseområden som föreslås på brukningsvärd 

jordbruksmark ska föregås av en lokaliseringsprövning. 

Ny bebyggelse i obebyggda skogsområden eller i områden 

där skogsbruk kan försvåras bör undvikas.  

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Lämpliga lägen för restaurering och anläggning av 

våtmarker ska utredas och användas som verktyg för 

klimatanpassning, vattenrening och som värdekärnor för 

biologisk mångfald. 

Riktlinjer för råvarutillgångar och tekniska 

anläggningar 

Ny bebyggelse eller andra åtgärder får inte hindra brytning 

i bergtäkter enligt det täkttillstånd som idag finns.  

Vid planering av ny bebyggelse bör avfallshantering 

planeras så att de boendes källsortering av avfall kan tas 

om hand på eller i närheten av fastigheten. 

Riktlinjer och planeringsstrategier som tas fram inom 

ramen för kommande dagvattenpolicy och strategi ska 

tillämpas i efterföljande planering. Den förväntas beslutas 

under 2023.  

Riktlinjer för miljökvalitetsnormer  

För nya detaljplaner behöver en dagvattenutredning tas 

fram och det ska inom planområdet finnas plats för lokalt 

omhändertagande av dagvatten.  

All planläggning och prövning som kan få påverkan på en 

ytvatten- eller grundvattenförekomst med fastställda 

miljökvalitetsnormer ska lokaliseras och utformas så att 

den ekologiska och kemiska statusen bibehålls eller 

förbättras om statusen är dålig. En försiktighet vid 

planläggning och prövning bör också gälla icke-

statusklassade yt- och grundvatten. 



 Den målsättningsnorm som finns för miljökvalitetsnorm 

för buller ska följas i planläggning. Målsättningen är att det 

ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga 

effekter på människors hälsa.  

Normerna för miljökvalitetsnormer för luft som regleras i 

luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477), ska följas vid 

planläggning.    

Vid planläggning som kan innebära påverkan på Vänerns 

vattenkvalitet ska Förordningen om Fisk- och musselvatten 

(SFS 2001:554) följas. 

Riktlinjer för hälsa och säkerhet 

Samlad bebyggelse, byggnadsverk av olika typer eller 

enstaka bostadshus ska i detaljplan eller bygglov inom 150 

meter från farligt gods led undersöka riskbilden i det 

aktuella området.  

Kommunen ska i efterföljande detaljplanering och bygglov 

följa den riskhanteringsprocess för farligt gods som 

redovisas i Länsstyrelsernas riskpolicy.  

Som utgångspunkt i planeringen bör en 30 meters 

bebyggelsefritt avstånd eftersträvas utmed 

rekommenderad transportväg för farligt gods. 

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, ska byggnaden utföras 

radonsäkert. I rum där människor vistas mer än tillfälligt 

är gränsvärdet för radonhalt och gammastrålning i nya 

byggnader 200 Bq/m3 inomhusluft respektive 0,3 µSv/h. 

Vid åtgärder i eller nära områden med konstaterade eller 

befarad förorenad mark ska marken undersökas och 

åtgärder föregås av sanering anpassad till den tänkta 

användningen.  

Ny bebyggelse där människor vistas varaktigt behöver 

placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning respektive 

130 meter från en 400 kV-ledning.  

Vid detaljplanering närmare än 200 meter från en 

stamnätsledning bör samråd hållas med Svenska Kraftnät. 



Bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler där barn 

stadigvarande vistas ska lokaliseras så att magnetfält från 

kraftledningar och transformatorstationer är mindre än 0,4 

mikrotesla. Detta ska tillämpas vid lokalisering av ny 

bebyggelse och vid nya ledningsdragningar, i 

förekommande fall även vid förnyade koncessioner för 

ledningar. Bedömningen ska dock alltid utgå från aktuellt 

kunskapsunderlag. 

Vid detaljplaneläggning, bygglov och förhandsbesked ska 

bestämmelser som regleras i förordningen till miljöbalken 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) tillämpas. 

Boverkets allmänna råd om industribuller (BFS 2020:2) ska 

tillämpas vid planläggning, förhandsbesked och 

bygglovsprövning i kommunen.  

För hantering av buller från väg- och spårtrafik vid 

skolgårdar ska Naturvårdsverkets skrift Riktvärden för 

buller på skolgård från väg- och spårtrafik, 2017 användas. 

Den fysiska miljön ska utformas så att Åmåls invånare 

känner sig trygga oavsett tid på dygnet i hela 

kommunen. En god gatubelysning i kommunens tätorter är 

av vikt. 

Planeringen ska skapa goda förutsättningar för 

utryckningsfordons framkomlighet och 

olycksförebyggande riskhantering.  

Ny bebyggelse behöver ha erforderligt avstånd till 

Drivmedelstationer en för att riskkällor ska minimeras. 

MSBs skrift Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på 

bensinstationer är vägledande.  

Ny bebyggelse behöver planeras med lämpligt 

skyddsavstånd till verksamheter som är störande eller 

miljöfarliga eller kan ha en risk för explosion. Det är också 

av vikt att ny bebyggelse inte placeras för nära 

verksamheter så att givet tillstånd för verksamheten inte 

kan utnyttjas. Det kan handla om störningar som 

bullernivåer, lukt eller risk för explosion.  

Riktlinjer för klimatrelaterade risker  

I detaljplanering och bygglov ska länsstyrelsen 

rekommendationer för översvämning till följd av skyfall 
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användas. Skyfallskarteringen för Åmål stad är ett stöd i 

tätorten. För övriga orter kan kompletterade 

skyfallskarteringar behöva tas fram beroende på 

omfattning och exploateringsgrad av bebyggelse. 

Vid planläggning i områden runt Vänern och Åmålsån som 

har risk för översvämning ska utgångspunkten vara att 

ingen ny bebyggelse tillkommer utan skyddsåtgärder. 

Metoden för de olika planeringsnivåerna som anges i 

Länsstyrelsens handbok för Stigande vatten tillämpas.  

Vid planläggning i områden med risk för ras eller skred 

skall beslut om eventuella åtgärder föregås av geoteknisk 

undersökning.  

I samband med ny planläggning bör markytor löpande 

reserveras för att kunna översvämmas. Ytorna ska kunna 

hantera kraftiga regn och översvämningar som annars kan 

ge skador på den byggda miljön.

Ytlig dagvattenhantering med översvämningsytor, 

dammar, multifunktionella ytor och diken som fördröjer 

och renar vatten genom infiltration ska förordas 

framför kulvertering. 

Vid planläggning i områden som har benägenhet för skred 

ska behov av stabilitetsförstärkande åtgärder, naturligt 

erosions- och rasskydd i form av markvegetation och träd 

samt andra skyddsåtgärder identifieras.  

Riktlinjer för regionala och lokala 

kulturmiljövärden  

I detaljplanering eller i bygglovsprövning är det viktigt att 

kulturmiljövärdena i aktuella områden som nämns i 

översyn av kulturmiljöunderlaget bedöms och 

aktualiseras. 

Samlad bebyggelse, byggnadsverk av olika typer, enstaka 

bostadshus eller andra åtgärder behöver lokaliseras och 

utformas med största hänsyn till områdets kulturhistoriska 

värden.  

Utpekade byggnadsminnen, kyrkomiljöer och 

byggnadsmiljöer är särskilt värdefulla och får inte 

förvanskas. De skall vårdas och underhållas. 

Byggnadsminnen och kyrkor är skyddade enligt 3 och 4 
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kap. Kulturmiljölagen (KML).  PBL 8 kap. 13-14 §§ och 17§ 

ska tillämpas.  

Fornlämningar är skyddade enligt 3 kap. KML. Om 

detaljplanering eller bygglov riskerar påverka en 

fornlämning ska Länsstyrelsen kontaktas. Tillstånd behövs 

från Länsstyrelsen för att ändra, ta bort, täcka över, gräva 

ut eller rubba en fornlämning. Respektavstånd till 

fornlämningar skall beaktas.  

Riksintressen    

Riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6§ MB                                                   

Områdenas värden ska bevaras i enlighet med det som står 

i beskrivningen av de olika områdena under fliken 

riksintressen.  

Samlad bebyggelse, byggnadsverk av olika typer eller 

enstaka bostadshus ska i detaljplan eller bygglov prövas 

med utredning som visar att riksintressets värden inte 

påtagligt skadas.  

Riksintresse för Natura 2000 enligt 4 kap. 2§ MB 

Inom riksintresset behöver bedömningar göras tidigt i 

planeringen av vad den planerade markanvändningen kan 

komma att innebära. Detta gäller särskilt med hänsyn till 

Habitatdirektivets krav om att bedömningen också skall 

omfatta hur den planerade verksamheten i kombination 

med andra planer och projekt kan få konsekvenser för ett 

Natura 2000 område. 

I efterföljande planering är det viktigt att uppmärksamma 

att det även för verksamheter och åtgärder som planeras 

utanför ett Natura 2000 områden kan det krävas tillstånd 

om verksamheten på ett betydande sätt kan påverka miljön 

i ett Natura 2000 område. 

Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6§ MB 

Områdets kärnvärden såsom det är beskrivna under fliken 

riksintressen får inte påverkas negativt.  
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https://storymaps.arcgis.com/stories/2d203537606249b78dc83ceec36a7a87#ref-n-tsY0lf


Samlad bebyggelse, byggnadsverk av olika typer eller 

enstaka bostadshus ska i detaljplan eller bygglov prövas 

med utredning som visar att riksintressets värden inte 

påtagligt skadas.  

Förändrad markanvändning som väsentligt påverkar 

landskapsbilden såsom större skogsavverkningar, 

barriärskapade infrastruktur eller bebyggelse ska undvikas 

i möjligaste mån.  Riksintressen för rörligt friluftsliv enligt 

4 kap. 2§ MB 

Riksintressen för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2§ MB

Inom riksintresset ska fragmentering av bebyggelse och 

ianspråktagen mark undvikas i möjligaste mån.  

Bebyggelse och anläggningar med stor visuell 

omgivningspåverkan i landskapet ska undvikas. 

För att undvika negativ påverkan på riksintresset krävs 

noggrant vald placeringen av ny bebyggelse i landskapet 

samt anpassning av bebyggelsens omfattning och 

utformning. 

Ändrad markanvändning och väsentlig förändring av 

pågående markanvändning behöver lämplighetsbedömas i 

ett större sammanhang. Kumulativa effekter måste 

bedömas – även mellankommunalt.  

Riksintresse för Yrkesfiske enligt 3 kap. 5§ MB 

Samlad bebyggelse, byggnadsverk av olika typer eller 

andra åtgärder, på land eller i vatten, i eller i närheten av 

riksintresset får inte medföra påtaglig skada på 

möjligheterna att bedriva yrkesfiske.  

Riksintresse för värdefulla ämnen och mineraler enligt 3 
kap. 7§ MB  

Förändrad markanvändning i eller i närheten av 

riksintresset får inte försvåra en framtida utvinning av de 

resurser som är klassade som riksintresse.  

Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6§ MB 



Områdets kärnvärden såsom det är beskrivna under 

värden får inte påverkas negativt.  

Samlad bebyggelse, byggnadsverk av olika typer eller 

enstaka bostadshus ska i detaljplan eller bygglov prövas 

med utredning som visar att riksintressets värden inte 

påtagligt skadas.  

Riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8§ MB 

Riksintresset för kommunikation ska så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 

tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.  

Etableringar eller andra åtgärder i anslutning till väg E45, 

järnvägen Norge/Vänernbanan och väg 164 får inte 

negativt påverka trafiksäkerheten eller vägens /järnvägens 

funktion. Risk för störningar i form av buller eller 

vibrationer och risker för olyckor för farligt gods ska 

beaktas.  

Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9§ MB 

Inom stoppområde för höga objekt kan generellt inga höga 

objekt uppföras.  

Hela landet är samrådsområdet för samtliga objekt högre 

än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre 

än 45 meter inom sammanhållande bebyggelse. Samråd 

ska ske med försvarsmakten. 

Inom MSA-ytan (Minimum Sector Altitude) kan höga objekt 

medföra påtaglig skada och behöver samrådas med 

försvarsmakten och luftfartsverket. Höga objekt kan 

eventuellt uppföras inom MSA-ytan om totalhöjden över 

marken inte uppnår de höjdbegränsningarna som gäller.

Riktlinjer för landsbygden, landsbygdsnod och 

serviceorter   

Ny bostadsbebyggelse bör tillkomma i form av enstaka 

småhus i lägen som är naturliga för framtida 

bebyggelsegrupper eller i form av enstaka tillskott till 

befintliga bebyggelsegrupper. Det är angeläget att 
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nybyggnation förbättrar eller tillför nya funktioner till 

bygden, bidrar till att stötta lokal service, bidrar till stärkt 

bygemenskap och bidrar till underlag för kollektivtrafik. 

Bebyggelseutvecklingen efter kollektivtrafikstråk är 

prioriterad. För landsbygden, landsbygdsnoder och för 

serviceorter gäller:                                                                               

Generella planeringsriktlinjer gäller.  

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 i enlighet med 4 

kap. PBL.  

Behov av skyddsavstånd mellan nya bostäder och gård 

med djurhållning eller betesmarker ska beaktas vid 

detaljplanering och bygglov. Vägledning i enlighet med 

Boverkets rekommendationer i skriften vägledning för 

planering för och invid djurhållning ska följas. 

För ny sammanhållen bebyggelse samt för lov och 

förhandsbesked ska kommunens modell för VA-anslutning 

användas för att utreda om det är kommunalt ansvar att 

erbjuda VA, eller om lösning är gemensamhetsanläggning 

eller enskilt. 

Hantering av förhandsbesked och bygglov utanför 

detaljplanelagt område  

Vid prövning av ny lokalisering av bebyggelse på landsbygden 

ska det enskilda intresset av att genomföra en åtgärd avvägas 

mot inverkan på omgivningen och de allmänna 

lämplighetsbestämmelser som framgår av kap. 2 och 8  i PBL.  

Enskilda exploateringsintressen ställs bland annat mot 

följande allmänna intressen: 
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Möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt 

samhällsservice i övrigt. 

Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Möjligheterna att förebygga olägenhet för människors 

hälsa. 

Utöver de allmänna intressena prövas också bebyggelsens och 

tomters utformning i enlighet med 8 kap. i PBL. 

Riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder utanför 

detaljplan

Det finns vissa undantag från lov- och anmälningsplikt som 

avser en- och tvåbostadshus och som gäller för områden 

utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Undantagen 

gäller även inom områden för sammanhållen bebyggelse 

under förutsättning att bebyggelsen inte är så pass 

omfattande att den kräver planläggning. Dessa undantag 

återfinns i 9 kap. 6-7§§ PBL. 

Sammanhållen bebyggelse 

Med sammanhållen bebyggelse menas bebyggelse på tomter 

som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata 

eller parkmark enligt 1 kap. 4§ PBL. 

En bebyggelse är en “sammanhållen bebyggelse” om samtliga 

nedanstående kriterier är uppfyllda: 

Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader 

Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter 

Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av 

en väg, gata eller parkmark 

Undantagen gäller dock inte inom “sammanhållen bebyggelse 

där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till 

omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen”. En bebyggelse 

är “sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan 



behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i 

bebyggelsen” om båda nedanstående kriterier är uppfyllda: 

En bebyggelsegrupp som består av minst 10–20 hus 

De bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs 

endast av väg, parkmark och dylikt. 

Mindre tillbyggnad  
Mindre tillbyggnad får utföras utan krav på bygglov om dess 

byggnadsarea utgör max 30 m², dock max 50 % av befintlig 

byggnads byggnadsarea. Tillbyggnaden ska ha karaktär av 

komplement till den befintliga bebyggelsen. Det innebär att 

tillbyggnaden inte får vara så betydande att den kommer att 

dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten. 

Trots att det står en tillbyggnad i lagen innebär det ingen 

begränsning till att det endast får uppföras en tillbyggnad, 

utan det är möjligt att bygga flera mindre bygglovbefriade 

tillbyggnader. Flera mindre tillbyggnader kan dock medföra 

att tillbyggnaderna tillsammans dominerar över det 

ursprungliga bostadshuset. En sammantagen bedömning av 

om tillbyggnaderna tillsammans dominerar över byggnadens 

ursprungliga utformning måste göras. Avståndet till gränsen 

ska uppgå till minst 4,5 m, i annat fall krävs berörd grannes 

medgivande. Eftersom den bygglovbefriade tillbyggnaden inte 

måste ha en specifik area, som till exempel bruttoarea eller 

byggnadsarea, kan den utföras på många olika sätt. 

Tillbyggnaden kan vara i form av burspråk, takkupa, 

skärmtak, inglasad balkong, uterum eller inbyggd farstukvist. 

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 m². 

Komplementbyggnaden ska dock ha karaktär av komplement 

till den befintliga bebyggelsen. Det innebär att 

komplementbyggnaden inte får vara så stor att den kommer 

att dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på 

fastigheten, vilket i sig innebär att den aldrig får vara större 

eller högre än huvudbyggnaden. Om det finns flera 



komplementbyggnader, bör den sammanlagda ytan inte 

överstiga huvudbyggnaden. Komplementbyggnaden ska 

placeras i omedelbar närhet till bostadshuset och 4,5 meter 

från gräns. 

Tillbyggnad av komplementbyggnad                                  
Tillbyggnad av komplementbyggnad upp till en total 

byggnadsarea om 50 m² får utföras utan bygglov. 

 


