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Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats av 

nationella myndigheter eftersom de innehåller särskilt 

värdefulla, allmänna intressen som är av betydelse för hela 

landet. Riksintressen ska behandlas och redovisas i den 

kommunala översiktsplaneringen så att det blir tydligt hur 

dessa förhåller sig till andra intressen men också för att 

avvägningar mellan oförenliga riksintressen ska kunna göras. 

Länsstyrelsen har som uppgift att bevaka att kommunerna 

uppfyller detta krav. Riksintressena är inte statiska, utan 

föremål för återkommande diskussion och omprövning. Det 

är framför allt i översiktsplanen som kommunen kan föra en 

diskussion med länsstyrelsen och andra berörda om hur man 

ser på riksintressena i kommunen. 

Om två eller flera riksintressen är motstridiga ska företräde 

ges åt det intresse som på lämpligaste sätt främjar en 

långsiktigt god hushållning med marken, vattnet eller den 

fysiska miljön i övrigt. Om området behövs för totalförsvaret, 

ska detta alltid ges företräde. Regler om allmänna intressen 

och riksintressen finns i miljöbalken kapitel 3 och 4.  

Vid bedömning av om ett riksintresse skadas är det inverkan 

på den funktion eller det värde som riksintresset avser som är 

avgörande, inte den geografiska gränsen. Även åtgärder 

utanför riksintressegränsen kan därför anses påtagligt skada 

riksintresset. Flera mindre förändringar kan tillsammans 

innebära en påtaglig skada för ett riksintresse.  

Planeringsriktlinjer för hur kommunen förhåller sig till 

ändrad markanvändning inom riksintresseområdena går att 

läsa om under fliken för markanvändning. 
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Riksintresse för naturvård enligt 3 kap. MB  

Naturvårdens riksintresseområden representerar 

huvuddragen i den svenska naturen och är de mest värdefulla 

områdena i nationellt perspektiv enligt de kriterier som 

Naturvårdsverket satt upp.  

Högheden-Baljåsen                                                               

Högheden-Baljåsen utgör ett representativt odlingslandskap 

med lång kontinuitet. Inom området finns förekomst av 

naturlig slåtter- och betesmark, äng och naturskog. 

Växtsamhällena är bitvis art- och individrika och området 

utgör kärnområde för vitryggig hackspett. Sjön Edslan är av 

mycket högt biologiskt värde. Förutsättningar för områdets 

bevarande är fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk, 

naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av 

landskapselement samt restaurering av igenvuxna ängar och 

naturbetesmarker. Områdets värden kan påverkas negativt av 

minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, skogsplantering 

på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller 

gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, 

vägdragningar. 

Sörknattenområdet                                              

Sörknattenområdet är ett mångformigt berglandskap med 

bland annat utpräglat spricklandskap med långsträckta, 

nordsydliga bergsryggar i skarp topografi. Bergarten kvartsit 
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är unik och förekommer i området. Vid Baståsen finns 

ädellövskog med naturskogskaraktär. Vegetationen är artrik 

med många rödlistade arter och är en unik lokal för oceaniska 

lavar. Det är även en mycket rik landmolluskfauna med flera 

rödlistade arter. Förutsättningar för områdets bevarande är 

att området bibehålls orört. Värdet påverkas negativt av bland 

annat täkt, avverkning, röjning, bebyggelse, anläggningar, 

vägdragning och rationellt skogsbruk. 

Tösse med Tösse skärgård                                                    

Hällarna längs stranden och på öarna mellan Tösse och Östra 

Bodane uppvisar mycket välbevarade strukturer i vulkaniter 

och sedimentära bergarter, ca. 1600 miljoner år. Området 

utgör en av landets största sötvattenarkipelager, relativt 

opåverkad av större exploateringsföretag och bebyggelse, och 

hyser en för Vänern representativ sjöfågelfauna. 

Förutsättningar för områdets bevarande är att 

skärgårdsområdet undantas från exploatering och att 

fastlandsdelen skyddas mot åtgärder som försvårar 

tolkningen av berggrundsgeologin. Området kan påverkas 

negativt av bland annat exploatering, framdragande av 

ledningar och vägar, uppförande av hamnanläggningar och 

vindkraftverk, rationellt skogsbruk, sprängning och borrning. 

Yttre Bodane – Kräklingarna                                                     

Yttre Bodane - Kräklingarna utgör ett stort och orört 

skärgårdslandskap med ett stort antal öar, kobbar och skär. På 

de större öarna finns förekomst av naturskog. Inner- och 

ytterskärgården har en artrik fågelfauna. Förutsättningar för 

områdets bevarande är att de orörda skärgårdarna bevaras 

och att fågelöarna skyddas. Värdet påverkas negativt av 

exempelvis skogsbruk, gödsling, kemisk bekämpning, 

bebyggelse, anordningar för båtburet friluftsliv. 

Ljusebjörksmossen, Brurmossen, m fl.             

Ljusebjörkmossen med flera bildar ett stort, mångformigt, 

relativt orört myrkomplex och dessutom har den excentriskt 

välvda Brurmossen ett rikt fågelliv. Förutsättningar för 

områdets bevarande är att våtmarkens värde bevaras och det 

kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, 



vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av 

sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör 

ej utföras. 
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Riksintresse för Natura 2000 enligt 4 kap. MB

Natura 2000 områden är ett nätverk som skapades inom EU 

för att hejda utrotningen av djur och växter och för att hindra 

att deras livsmiljöer förstörs. Dessa områden utses med stöd 

av EU: s fågeldirektiv och habitatsdirektiv. Urvalet av Natura 

2000-områden är en viktig grund för att bevara ett 

representativt urval av naturmiljöer i Sverige. Länsstyrelsen 

tar fram förslag på nya Natura 2000-områden och 

Naturvårdsverket föreslår dessa sedan till regeringen för 

beslut. De flesta Natura 2000-områden är också naturreservat. 

Om verksamheter ska bedrivas eller åtgärder vidtas inom 

eller i närheten av ett utsett Natura 2000-område krävs 

tillstånd enligt 7 kap. 28 § a MB. I praktiken innebär det att 

tillståndet måste vara klart innan en detaljplan eller bygglov 

kan ges för förändrad markanvändning i dessa områden, om 

den förväntas påverka de värden som finns där.  
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Tösse skärgård                                                                             
Natura 2000-området i Tösse skärgård är skyddat enligt 

fågeldirektivet. Området innehar viktiga häckmiljöer för 

fåglar.  

Baljåsen                                                                                         

Natura 2000-området för Baljåsen är skyddat enligt både 

fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. Området är ett 

stort oexploaterat skogsområde av första och andra 

generationens barrskog. Dalarna och sluttningarna i området 

stödjer en artrik och för regionen sällsynt flora. Här finns ett 

nyckelområde för hotade havs- och suboceaniska lavarter och 

landmollusker. Det är en potentiellt viktig avels- och 

födosöksplats för vitryggig hackspett och viktigt för ett antal 

röda databoksarter. Området bedöms ha ett mycket högt 

skyddsvärde i regionen. 

Sörknatten                                                                                    

Natura 2000-området för Sörknatten är skyddat enligt både 

fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. Området är av 

stor betydelse på grund av förekomsten av gamla barrskogar 

och unika geologiska formationer av kvartsit och skiffrar med 

kalkinslag. Området stödjer också ett antal hotade 

ryggradslösa djur.  

Yttre Bodane-Kräklingarna (Mellerud och Åmål)                                                 
Natura 2000-området för Yttre Bodane-Kräklingarna är 

skyddat enligt fågeldirektivet. Området innehar viktiga 

häckmiljöer för fåglar.  

Yttre Hedane                                                                                

Natura 2000-området för Yttre Hedane är skyddat enligt Art- 

och habitatdirektivet. Platsen har höga kvaliteter som ett av få 

skyddade områden i sitt slag och inkluderar ett antal 

rödlistade arter.  

Strand                                                                                              

Natura 2000-området för Strand är skyddat enligt Art- och 

habitatdirektivet. Området är ett välbevarat gammaldags 

odlingslandskap som har skötts på traditionellt sätt under 



mycket lång tid. Kontinuiteten i skötseln och de varierande 

jordarterna har gett rätt förutsättningar för en mycket artrik 

flora.  

Kingebol                                                                                          

Natura 2000-området för Kingebol är skyddat enligt Art- och 

habitatdirektivet. Området är en mycket viktig plats för 

Hällebräcka.  

Baståsen                                                                                         

Natura 2000-området för Baståsen är skyddat enligt Art- och 

habitatdirektivet. Området har en mycket artrik skogsmark 

med ett stort antal hotade lavar och landmollusker. 

Bräcke ängar                                                                                

Natura 2000-området för Bräcke ängar är skyddat enligt Art- 

och habitatdirektivet. Området är av stor betydelse för 

flertalet hotade arter. Odlingslandskapet är välskött och 

inkluderar rika ädellövskogar av stor betydelse för vitryggig 

hackspett och ett antal hotade landmolluskarter och lavar. 

Grimsheden                                                                                   

Natura 2000-området för Grimsheden är skyddat enligt Art- 

och habitatdirektivet. Området innehar en välbevarad och 

artrik slåtteräng. Den här typen av livsmiljöer är ovanliga och 

av höga värden. 

Salebol                                                                                            
Natura 2000-området för Salebol är skyddat enligt Art- och 

habitatdirektivet. Området är en viktig plats för Hällebräcka.  

Hagarne   

Natura 2000-området för Hagarne är skyddat enligt Art- och 

habitatdirektivet. Området inkluderar två växtplatser av 

Hällebräcka. Huvuddelen av området är en välbevarad 

betesmark och dammen bedöms ha en god vattenkvalitet och 

är en viktig livsmiljö för olika typer av större 

vattensalamander. 



Ängarna                                                                                            
Natura 2000-området för Ängarna är skyddat enligt Art- och 

habitatdirektivet. Artrik vägkant med Hällebräcka.  
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Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. MB  

För att ett område ska vara av riksintresse för friluftslivet ska 

det ha stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv 

på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer 

i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. 

Naturvårdens och friluftslivets områden av riksintresse 

sammanfaller ofta. 

Höghedenområdet                                                  

Höghedenområdet berör Åmål kommun likväl som Bengtsfors 

kommun vilket kräver mellankommunala överväganden och 

samordning för att säkra riksintressets värden. Riksintressets 

kärnvärden är ett varierat skogs- och sjölandskap med stora 

höjdvariationer, goda förutsättningar för att bedriva friluftsliv 

under alla årstider samt populära utflyktsmål såsom 
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Höghedens sportanläggning och Baljåsen med milsvid utsikt 

över Dalsland.  

För att bevara områdets värden behövs fortsatt hävd av det 

småskaliga och artrika odlingslandskapet, kontinuerligt 

underhåll och tydliga ledmarkeringar av vandringslederna 

och ett naturvårdsinriktat skogsbruk. Områdets värden kan 

skadas av omfattande skogsavverkningar, exploatering i form 

av omfattande bebyggelse, barriärskapande verksamheter 

såsom vägbyggen, verksamhets- /småindustriområden inom 

riksintresset, nedläggning av jordbruk eller upphörande av 

hävd kan innebära påtaglig skada. Områdets värden kan 

utvecklas genom fortsatt utveckling av ekoturism till området. 

Samarbete med Dalslands kanal AB och andra aktörer i 

anslutning till kanalen, Dalsland och Värmland. Fortsatt 

underhåll, drift och utveckling av befintliga anläggningar så 

att dessa hålls fräscha och attraktiva. Anpassat skogsbruk. 

Fortsatt hävd av öppna marker. I takt med fler snöfattiga 

vintrar kanske andra aktiviteter kan behöva utvecklas i 

slalombackarna. Information och tillgänglighetsanpassning 

kan eventuellt behövas i de naturreservat som finns i 

området.  

Vänern - Norra Dalsland                                 

Riksintresseområdet omfattar kommunerna Åmål och 

Mellerud i Västra Götalands län samt Säffle, Grums, Hammarö 

i Värmlands län vilket kräver mellankommunala 

överväganden och samordning mellan länen för att säkra 

riksintressets värden. Vänerkusten är mångformig och 

naturskön med utsökta tillfällen till båtsport, bad, fiske, natur- 

och kulturstudier. I vissa avsnitt finns oexploaterade 

skärgårdar av stort värde för friluftslivet. Stora potentiella 

värden för fisketurism. Här finns goda replipunkter även för 

landbaserat friluftsliv. Vägförbindelserna till området är 

goda. 

För att bevara områdets värden för friluftslivet krävs 

bibehållen vattenkvalitet i Vänern. Men även fiskevårdande 

insatser och att säkerställa tillgängligheten till strandområden 

som är obebyggda. Området kan skadas påtagligt av 



exempelvis rationellt skogsbruk på öar och inom strandnära 

områden, utsläpp av avloppsvatten, föroreningar från olyckor 

och diffusa utsläpp från jordbruksmark, bebyggelse, 

atmosfäriskt nedfall, kemikalieanvändningen i samhället, 

kraftig vattenreglering. Värdena kan skadas av nya bryggor i 

orörda områden eller med annan olämplig lokalisering. 

Fortsatt utveckling av ekoturism med stor hänsyn till de 

värden som motiverar riksintresset. Fortsatt underhåll, skötsel 

och utveckling av befintliga anläggningar så att de hålls 

fräscha och attraktiva. Fortsatt bevarande och utveckling av 

naturvärden. 

Dalslands sjö- och kanalsystem                                                         

I länet berör området kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Åmål 

och Mellerud samt Årjäng och Säffle i Värmlands län vilket 

kräver mellankommunala överväganden och samordning för 

att säkra riksintressets värden. Det stora sammanhängande 

sjösystemet med de omgivande, vidsträckta skogarna 

avbrutna av små byar och enstaka gårdar gör området till ett 

mycket värdefullt rekreationsområde. Dalslands kanal är ett 

kulturminnesmärke av stor betydelse för turismen och 

rekreationen i regionen. I området finns utsökta tillfällen till 

båtsport, paddling, bad, fiske, bär- och svampplockning, 

dressinåkning, skidåkning, cykelturer, natur- och 

kulturupplevelser och strövande. Många intressanta 

utflyktsmål finns inom området och de spänner över såväl 

herrgårdslandskap som urskogsartad natur och omfattar 

också bland annat hällristningsområden, magnifika 

utsiktspunkter och den välkända akvedukten i Håverud.  

2016 togs beslut om ny värdebeskrivning från 

Naturvårdsverket och om en förändrad geografisk 

avgränsning av området utifrån 

Åmåls kommuns förslag i översiktsplanen från 2014. 

Kommunen föreslog där att 

avgränsningen skulle löpa som en buffert om 500 meter på 

östra sidan av sjöarna 

Ärr och Ånimmen. Detta är något kommunen tycker är 

fortsatt motiverat även om en revidering redan är gjord. 



Kommunen har därav i översiktsplanen ritat en ny 

avgränsning av riksintresset enligt vad ÖP:n 2014 tar upp 

samt hur värdebeskrivningen i dagsläget kan tolkas. Den 

föreslagna förändrade avgränsningen kommer kommunen att 

utgå ifrån denna i efterföljande planering.

För att bevara områdets attraktionsvärde krävs fortsatt 

öppethållande av slussarna och att det finns service och 

information vid hamnar och tätorter utmed farleden. För att 

bevara sjöarnas betydelse som fiskevatten krävs fortsatt 

kalkning. Landskapsvårdande insatser bör utföras i områden 

som hotar att växa igen och kring kulturhistoriskt intressanta 

platser. Lägerplatser, sopmajor och andra anläggningar 

kräver löpande skötsel och underhåll så att anläggningarna är 

fräscha och attraktiva. Inom kanalkontaktzonen bör hänsyn 

tas till landskapsbilden vid avverkningar och befintlig 

åkermark bör hållas i hävd. Området kan skadas påtagligt av 

exempelvis omfattande skogsavverkningar inom strandnära 

områden, vägdragning, spridd strandnära bebyggelse, nya 

bryggor i orörda områden eller med annan olämplig 

placering, olämpligt lokaliserade turistanläggningar, 

jordbruksnedläggning med igenväxning som följd, 

industriutsläpp och annan förorening av vattnet. Inom 

området finns mineralfyndigheter som pekats ut som 

riksintressen enligt 3 kap 7 § miljöbalken. Exploatering av 

dessa fyndigheter kan påtagligt skada de värden som ligger till 

grund för riksintresset för friluftsliv. Nedskärning av 

öppethållande och service vid slussarna kan skada områdets 

värden för båtliv och turism. En fortsatt utveckling av hållbar 

rekreation och besöksnäring kräver samverkan av olika 

aktörer och ett lokalt och regionalt engagemang är en 

förutsättning. Förbättring av vattenleder för kanot och 

småbåtar i och i anslutning till kanalen. 

Informationsspridning om området till potentiella besökare, 

företrädesvis genom internet. Fortsatt samarbete med 

Haldenkanalen. 
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Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB 

Åmåls kommuns berörs av riksintresset för rörligt friluftsliv 

för Vänern och för området Dalsland-Nordmarken. Stora delar 

av dessa områden sammanfaller med riksintressena för 

naturvård eller friluftsliv enligt 3 kap. och beskrivningarna 

för hur området ska bevaras och utvecklas går att läsa under 

de rubrikerna. Ändrad markanvändning och väsentlig 

förändring av pågående markanvändning inom dessa 

områden behöver lämplighetsbedömas i ett större 

sammanhang eftersom kumulativa effekter av ändrad 

markanvändning kan bidra till att värdena förändras till det 

sämre.  

Vänern med öar och strandområden                               

Området har stora kuststräckor som kan jämföras med den 

obrutna Bohuskusten. Sett till de samlade natur- och 

kulturvärdena kan 4 kap-bestämmelserna tolkas som ett 

skydd för att orternas stadssiluetter fortsatt ska vara läsbara i 

landskapet. Därtill att naturområden, geologiska formationer, 

betydande fornlämningar och kulturlandskap utmed 

strandkanterna fortsatt ska kunna upplevas som kontraster 

till bebyggda områden vid tätorterna. Området sammanfaller 
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till stort sett med riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap. för 

Vänern – Norra Dalsland.  

Dalsland- Nordmarken                                                            
Området Dalsland-Nordmarken sträcker sig idag från 

Mellerud och sjön Ånimmen vid Vänern från sjösystemet från 

Dals-Ed i söder till Årjäng och Östervallskog i norr. 

Området sammanfaller i stort sett med riksintresset för 

friluftsliv enligt 3 kap. för Dalslands sjö- och kanalsystem. 

2016 ändrades värdebeskrivningen och avgränsningen för 

riksintresse kap 3. Kommunen har för kap 3-området 

föreslagit att den avgränsning som ÖP 2014 tog upp ska gälla. 

Samma värden som ligger i kap 3 området återfinns också i 

kap 4 området. Åmåls kommun anser därför att den 

avgränsning som finns av riksintresseområdena för rörligt 

friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB för området Dalslands- 

Nordmarken även den behöver ses över med samma 

motivering som kap 3 ändrades vilket kommunen föreslog 

även i översiktsplanen från 2014.
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Riksintresse för Yrkesfiske enligt 3 kap. MB

För att ett område ska vara riksintresse för yrkesfiske behöver 

området hysa värden av stor nationell vikt, området behövs 

för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden och 

området behövs för att genomföra eller upprätthålla 

nationellt viktiga strukturer.  

Vänern                                                                                                       

I Vänern är skärgårdsområdena viktigast för 

varmvattenarterna gös, abborre, gädda och ål, medan sik, 

siklöja, lax och öring fiskas ute i sjön. Riksintresset innehåller 

både miljöer som klassas som fångstområden och områden 

som är lek- och uppväxtområden för gös. Ett viktigt lek- och 

uppväxtområde är bland annat Åmålsviken med Norra viken 

inkluderat.
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Riksintresse värdefulla ämnen och mineraler enligt 

3 kap. MB 
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Riksintressen för värdefulla ämnen och mineraler syftar till 

att reservera fyndigheter som har specifika egenskaper och 

som är viktiga för samhällets behov. Riksintresset innebär att 

det finns ett anspråk för framtida utvinning. En påtaglig skada 

på detta riksintresse skulle innebära att ett ingrepp i området 

kan komma att försvåra en framtida utvinning av resursen. I 

Åmål kommun förekommer det i västra delarna flera 

värdefulla områden med kvartsit.
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Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. MB 

Riksintressena för kulturmiljövård i Åmåls kommun 

beslutades om 1987 och 1996 gjordes en revidering. De 

geografiskt utpekade områdena innefattar nationellt viktiga 

kulturmiljövärden som omfattar bland annat 

fornlämningsmiljöer, bebyggelse och kulturlandskap. 7 

miljöer i kommunen är utpekade som riksintressen. 

Åmåls stadskärna                                                                        

Åmåls centrala delar klassas som riksintresse. Stadsmiljön 

speglar, i småstadens skala, svenskt stadsbyggande med 
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utgångspunkt från 1600-talets nygrundade stad till 1900-talets 

början och stadens betydelse för utvecklingen av handel, 

samfärdsel och industri i en annars stadslös landsända. 

Tydliga uttryck för riksintresset som behöver bevaras är den 

typiska rutnätsplanen från 1600-tal, med utvidgning 1777, den 

gamla kyrkan från 1669, borggårdar och annan träbebyggelse 

från 1700- och 1800-talen, delvis av högre ståndskaraktärer i 

det så kallade Plantaget med glest bebyggda tomter. Sedan 

följer stadsmässigt sluten putsarkitektur från 1900-talets 

första år och senare utvidgningsområden med 

terränganpassad plan och friliggande bebyggelse. Även 

hamnar och de järnvägsmiljöer som är i anslutning till 

stadskärnan är ett tydligt uttryck. Om detta uttryck inte längre 

går att avläsa på grund av förändrad markanvändning i eller i 

närheten av riksintresset eller genom bristande eller felaktigt 

underhåll av stadsmiljön så kan riksintresset påtagligt 

skadas.  

Ekholmen- Drängsholmen                                                         

Miljön öster om Tösse på land och vissa av öarna som ingår i 

Tösse Skärgårds naturreservat klassas som riksintresse. Det är 

en fornlämningsmiljö med spridda bronsåldersrösen och 

försvarsanläggningar som genom sina lägen i ett bergigt 

skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar på Vänerns i stort 

sett oförändrade vattennivå, har ett ovanligt högt pedagogiskt 

värde. Tydliga uttryck för riksintresset som behöver bevaras 

är sex stycken bronsådersrösen och två stycken fornborgar. 

Området kan påtagligt skadas vid förändringar i mark- och 

vattenanvändningen så att uttrycken inte längre kan utläsas.   

Nötön-Ustön m fl                                                                          
Sydöst om Tösse och kant i kant med riksintressen för 

Ekholmen- Drängsholmen ligger riksintresset för Nötön-Ustön 

m fl. Även det är en fornlämningsmiljö med spridda 

bronsåldersrösen som genom sina lägen i ett bergigt 

skärgårdsavsnitt intill forntida vattenvägar på Vänerns i stort 

sett oförändrade vattennivå, har ett ovanligt högt pedagogiskt 

värde. Det karakteristiska uttrycket för detta riksintresset som 

behöver bevaras är de ca femton bronsåldersrösen som ligger 



inom området. Området kan påtagligt skadas vid förändringar 

i mark- och vattenanvändningen så att uttrycken inte längre 

kan utläsas.     

Yttre Bodane                                                                                     

Yttre Bodane ligger vid Vänern i kommunens sydligaste del. 

Riksintresset består av en fornlämningsmiljö och en 

kommunikationsmiljö. Fornlämningsmiljön karakteriseras av 

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. Kommunikationsmiljön är en sjö- och 

kommunikationshistorisk intressant fyrplatsmiljö. Det uttryck 

för riksintresset som behöver bevaras är för 

fornlämningsmiljön 26 stycken rösen, 2 stensättningar och 1 

hällkista i röse. För kommunikationsmiljön är det Gåsöns fyr 

och fyrvaktarboställe som var i drift mellan 1860 till 1940. 

Området kan påtagligt skadas vid förändringar i mark- och 

vattenanvändningen så att uttrycken inte längre kan 

utläsas.     

Edsleskog prästgård                                                               

Edsleskog prästgård med omgivande odlingslandskap är 

riksintresse för forn- och medeltida vägmiljö samt kyrkomiljö. 

Odlingslandskapet karakteriseras av äldre markanvändning 

längs den medeltida pilgrimsleden till Nidaros med prästgård- 

och kyrkogårdsmiljö. Uttrycket som behöver bevaras är 

hävdade ängs- och hagmarker och småskalig åkerstruktur vid 

Bräcke och Bräcketorp, S:t Nicolai källa intill äldre 

vägsträckning, kyrkoplats med lämningarna efter medeltida 

vallfartskyrka, prästgårdsanläggning från 1700- och 1800-talet 

byggd enlig gällande förordningar, kyrka från 1905 i nygotisk 

stil. Området kan påtagligt skadas vid förändringar i 

markanvändningen och ovarsam hantering av 

bebyggelsemiljön så att uttrycken inte längre kan utläsas.     

Forsbacka                                                                                 

Forsbacka är ett riksintresse med herrgårds- boställsmiljö. 

Området ligger idag omgivet av Forsbacka golfbana. 

Motiveringen för riksintresset är bruksmiljön kring Dalslands 



senast fungerande järnbruk, i drift mellan 1691 och 1900, från 

1884 som pappersbruk, med byggnader av högt 

arkitekturhistoriskt värde. Tydliga uttryck som behöver 

bevaras är herrgårdsbyggnader med karaktäristisk 

panelarkitektur uppförda 1747-1878, bruksbokhållarbostad 

och magasin med symmetriskt utformade fasader, 

klassicistisk huvudbyggnad från 1818, Sörhammar med 

smedbostäder från 1820, kronojägarboställe av parstugetyp 

från 1850-talet och kraftverket från 1916. Området kan 

påtagligt skadas vid förändringar i mark- och 

vattenanvändningen och ovarsam hantering av 

bebyggelsemiljön så att uttrycken inte längre kan utläsas.     

Låbyn                                                                                               

Låbyn ligger i kommunens norra del. Det är en för 

dalsländska förhållanden ovanligt välbevarad bymiljö med ett 

småskaligt, i vissa avseenden 1700-talspräglat odlingslandskap 

och oskiftad bebyggelse med goda exempel på regionala 

byggnadstraditioner. Tydliga uttryck som behöver bevaras är 

bebyggelsestrukturen från tiden före laga skiftet 1846, 

gårdsbebyggelsen med så kallade Dalslandsstugor och 

parstugor, ekonomibyggnader och bodar från 1800-talet samt 

skolhus, lärarbostad och missionshus, småskaliga åkrar, ängs- 

och hagmarker. Området kan påtagligt skadas vid 

förändringar i markanvändningen och ovarsam hantering av 

bebyggelsemiljön så att uttrycken inte längre kan utläsas. 
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Riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. MB

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 

anläggningar för kommunikation ska så långt möjligt skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av anläggningen, i enlighet med miljöbalkens kap 

3. I Åmåls kommun finns tre riksintressen för 

kommunikation.  

Väg E45                                                                                                  

Väg E45 ingår i det nationella stamvägnätet som är fastställt 

av riksdagen. Vägarna i det nationella stamvägnätet är av 

särskild nationell betydelse. Delen mellan Göteborg och 

Gällivare ingår även i det av EU utpekade Trans-European 

Transport Network, TEN-T vilket innebär att vägen även är av 

särskild internationell betydelse. 

Sträckan är av stor betydelse för arbetspendling, främst 

mellan Göteborg och Trollhättan, men viktig även för sträcka 

för Åmåls kommun åt både norr och söder. Dessutom är det 

ett viktigt stråk för näringslivets transporter då den bland 

annat är betydelsefull för internationella godstransporter via 

Göteborgs Hamn. Vägen är rekommenderad väg för farligt 

gods. 

Järnvägen Norge/Vänernbanan med nordlänken specifikt 

Kil – Öxnered                                                           
Norge/Vänerbanan är till största delen av internationell 

betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan 

sträcker sig från Göteborg till Kil respektive Kornsjö där 

förbindelsen Göteborg-Norge, som går via Skälebol och 

Kornsjö, ingår i det utpekade TEN-T nätet. Sträckan Skälebol-

Kil ingår inte i TEN-T nätet men är av nationell betydelse. Hela 
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banan ingår i det utpekade strategiska godsnätet och är 

mycket viktig för både person- och godstrafik. 

Sträckan Skälebol-Kil är enkelspårig och elektrifierad. 

Bandelen ingår i det utpekade strategiska godsnätet och är av 

nationell betydelse. Banan är också viktig för regional- och 

interregional persontrafik. Vid Kil finns anslutningar till 

Värmlandsbanan, Bergslagsbanan och Fryksdalsbanan. 

För Åmål kommun är järnvägen både norrut och söderut ett 

viktigt pendlingsstråk.  

Väg 164                                                                                                  

Väg 164 går mellan Strömstad och Åmål och är av särskild 

betydelse för regional eller interregional trafik. Vägen är en 

viktig förbindelse mellan norra Bohuslän och 

Dalsland/Värmland. Vägen ingår i de av Region Västra 

Götaland utpekade stråk som är viktiga för regional 

utveckling och som funktion för kommun- och 

regionöverskridande arbetspendling. Vägen är även 

förbindelse till arbetsmarknaden i Norge.
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Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. MB

Åmåls kommuns södra delar ligger inom stoppområdet för 

höga objekt och inom MSA ytan för Riksintresset för Såtenäs 

flottiljflygplats samt Råda övningsflygplats. 

Inom stoppområde för höga objekt kan generellt inga höga 

objekt uppföras utan att påtaglig skada på riksintresset 

uppstår. För höga objekt generellt, även utanför 

stoppområdet, gäller att samtliga objekt högre än 20 meter 

utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter 

inom sammanhållande bebyggelse (enligt LFVs definition) kan 

utgöra flygsäkerhetsrisk och begränsa verksamheten vid 

flygplatsen/flottiljen. Även inom MSA-ytan (Minimum Sector 

Altitude) kan höga objekt medföra påtaglig skada. Höga objekt 

kan eventuellt uppföras inom MSA-ytan om totalhöjden över 

marken inte uppnår de höjdbegränsningarna som gäller. 
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Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS)
I översiktsplanen är det möjligt att peka ut särskilda områden 

för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, vilket är ett av de 

särskilda skäl som kan anges som grund för prövning av 

dispens eller upphävande från strandskyddet i samband med 

planläggning enligt miljöbalkens 7 kapitel 18 §. Det strandnära 

läget prövas då för uppförande av en byggnad, verksamhet, 

anläggning eller åtgärd utifrån om den långsiktigt kan anses 

bidrar till utvecklingen av landsbygden. Ett parallellt arbete 

med en uppdatering av kommunens gällande LIS-plan från 

2014 påbörjades under 2019 och var föremål för samråd 

under 2020. Med anledning av att regeringen därefter 

påbörjat diskussion om förslag till ny 

strandskyddslagstiftning, som bland annat kan innebära 

lättnader att bygga strandnära i vissa landsbygder har 

kommunen valt att pausa arbetet med revideringen av LIS-

planen. Med anledning av detta pekar kommunen i  mark och 

vattenanvändningskartan endast ut tidigare föreslagna LIS-

områden och ett fåtal ytterligare som ”utredningsområden för 

LIS” där vidare ställningstagande och lämplighetsbedömning 

får göras när arbetet med LIS-planen återupptas.

https://storymaps.arcgis.com/stories/9037a54caeda43e0a2f7addd2deab430
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Andra värden 

Skyddade områden

Naturreservat                                                                                    

Klicka här för att se det på kartan

Naturreservat bildas i enlighet med miljöbalken med syfte att 

bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 

friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa 

eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 

skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat. 

Naturreservat är ett mycket starkt skydd som innefattar 

restriktioner och reglering av markanvändningen i ett 

område. Ändamål och restriktioner i reservaten framgår av 

särskilda beslut och skötselplan. 

 I Åmåls kommun finns 14 områden som är naturreservat 

enligt miljöbalken 7 kap 4§, (omfattande cirka 4 770 hektar i 

kommunen). 

Baljåsen (296 hektar) 

Baståsen (63 ha) 

Brudkullen (13 ha) 

Brurmossen (264 ha) 

Bräcke ängar och lövskogar (107 ha)

Grimsheden (73 ha) 

Hafsåsen (50 ha) 

Kednäs (46 ha) 

Orsberget (213 ha) 

Stora och Lilla Bräcke  (63 ha) 

Sörknatten (390 ha) 

Tösse skärgård (2 212 ha) 

Yttre Bodane (914 ha) 

http://www.esri.com/


Öjersbyn gammelskog (8 ha) 

Naturminnen  

Klicka här för att se det på kartan

Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller 

kommunen förklaras som naturminne, om det behöver 

skyddas eller vårdas särskilt. Naturminnen lyder under 

samma lagparagraf som naturreservat och kan liknas vid ett 

naturreservat i miniatyr. Skyddsformen tillämpas inte så ofta 

idag. De naturminnen som finns utgörs ofta av gamla träd 

eller geologiska formationer. I Åmåls kommun finns 2 

naturminnen. Lilla Bräcke (ek) 3:2 och Byn södra (ett tiotal 

idegranar vid Sörknatten). 

Biotopskydd  

Klicka här för att se det på kartan

Biotopskyddsområden är biotoper som på grund av sina 

särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- 

eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda 

naturtyper i skogs- eller jordbrukslandskapet. Genom att 

skydda sådana naturmiljöer förbättras förutsättningarna för 

att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. Skyddet 

bidrar också till att Sverige uppfyller FN:s konvention om 

biologisk mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål som 

riksdagen har antagit.  

Den ena formen av biotopskydd liknar naturreservat, men är 

mindre (ofta under fem ha). Länsstyrel-sen, Skogsstyrelsen 

eller en kommun får besluta om ett område får utgöra ett 

biotopskyddsområde. Inom Åmåls kommun finns 18 sådana 

särskilt utpekade biotopskyddsområden. 

Den andra formen utgörs av det så kallade generella 

biotopskyddet som bland annat omfattar alléer, källor med 

omgivande våtmarker, odlingsrösen, åkerholmar, pilevallar, 



småvatten och våtmarker, stenmurar, våtmarker i 

jordbruksmark. Det finns en mängd sådana områden/objekt i 

Åmåls kommun. De vanligast förekommande småbiotoperna i 

Åmåls kommun är åkerholmar, öppna diken och småvatten.  

Dessa måste dokumenteras/inventeras i utredningsskedet 

inför exempelvis exploateringar. Finns sådana i området 

måste anpassningar ske, alternativt skall dispens ansökas från 

länsstyrelsen om det finns särskilda skäl. 

Mer information om biotopskyddet finns på 

Naturvårdsverkets webbsida  och i kapitlet ”Skyddad natur” i 

kommunens Naturvårdsprogram 2019. 

Nyckelbiotoper och naturvärden utpekade av 

Skogsstyrelsen 

Klicka här för att se det på kartan

En nyckelbiotop är ett område som har en viktig roll för 

skogens hotade flora och fauna. Nyckelbiotoper har inget 

lagligt skydd, men markägare är skyldiga att samråda med 

Skogsstyrelsen om åtgärder som förändrar miljön i en 

nyckelbiotop. Alla nyckelbiotoper har höga naturvärden och 

undantas i regel från traditionellt skogsbruk eftersom sådant 

kan äventyra naturvärdena. Skogsstyrelsen har också 

identifierat ”naturvärden” – vilka kan liknas vid 

nyckelbiotoper med något lägre klass. I Åmål har 207 

nyckelbiotoper och 141 naturvärden identifierats.  

Särskilt skyddsvärda träd 

Klicka här för att se det på kartan

Gamla träd tillhör också odlingslandskapets mest artrika och 

hotade miljöer. Det rör sig om gamla grova ekar, hamlade 

lövträd, vårdträd och träd i alléer. De grova träden har så 

många hotade arter knutna till sig att Naturvårdsverket 

upprättat ett särskilt åtgärdsprogram för dessa träd.  

https://www.naturvardsverket.se/
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“Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i 

kulturlandskapet”. Ett skyddsvärt träd skall vara >1 meter i 

diameter i brösthöjd, > 200 år gammalt eller ett hålträd 

(diameter > 40 cm). De flesta av de skyddsvärda träden har 

uppstått i odlingslandskapet och de finns vanligen i äldre 

övergivna, eller hävdade odlingslandskap, men också i parker 

och på kyrkogårdar. 

Åtgärdsprogrammet har sammanställts av experter och de 

beslutade åtgärderna genomförs på, nationell, regional och 

lokal nivå. Åmåls kommuns ansvar är i första hand 

kunskapsinsamling, skötselåtgärder samt information och 

rådgivning. I kommunen finns 676 dokumenterade träd, av 

vilka 176 är att betrakta som ”jätteträd” med en stamdiameter 

> 1 meter samt 118 hålträd. För ytterligare information, se 

kommunens Naturvårdsprogram 2019. 

Skyddade arter                                                                                       
I Åmål kommuns naturvårdsprogram går att läsa mer om hur 

kommunen kan arbeta med skyddade och rödlistade arter.  

Strandskydd                                                                   

Strandskyddet ska långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 

stränder för friluftsliv och bevara goda livsmiljöer på land och 

i vatten för växt- och djurliv. Strandskydd råder vid havet, 

samt alla insjöar och vattendrag 100 meter från strandlinjen, 

såvida inte utvidgat strandskydd gäller (upp till 300 meter).  

Inom strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra nya 

byggnader, ändra användning, byggnader eller anläggningar 

så att de avhåller allmänheten från området, eller att vidta 

andra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för 

djur- och växtarter. Dispens från 

strandskyddsbestämmelserna kan ges om åtgärden inte 

strider mot strandskyddets syfte och om särskilda skäl enligt 

miljöbalkens 7 kapitel 18 § uppfylls. Kommunens beslut om 

dispens från strandskyddet kan överprövas av Länsstyrelsen. 

Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd. 

https://amal.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/57a5ba3b13cb47a0b808cca1e50ac6ea/data
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Åmåls kommun gäller följande: Vänern har 300 meter 

strandskydd. Djup, Edslan, Furusjön, Kalven Nedre, Kalven 

Övre, Knarrbysjön, Käppesjön, Norra Viken, Tansjön, 

Ånimmen, Ärran, Ömmeln, Österbosjön har 200 meter 

strandskydd. Övriga sjöar och tjärn i kommunen med större 

yta än cirka 1 ha samt Vitlandaån, Forsnäsån och Åmålsån har 

100 meter strandskydd. 

Länsstyrelsen beslutade 2014-12-01 om det utvidgade 

strandskyddet i länet. 

Vattenskyddsområden                                                                         

I syfte att skydda vattenförekomster som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen kan länsstyrelse eller kommun 

besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda 

föreskrifter, i enlighet med 7 kap. 21§ MB. 

Vattenförekomsterna ska skyddas både mot såväl tillfälliga 

som kontinuerliga föroreningar med ämnen som negativt kan 

påverka vattenförekomstens förutsättningar att användas för 

dricksvattenförsörjningen och som orsakas av människan. De 

bör även skyddas mot markanvändning som på sikt kan ha 

negativa konsekvenser för vattenkvaliteten.  

I Åmåls kommun finns idag inga fastställda 

vattenskyddsområden, men det finns färdiga förslag på hur 

framtida vattenskyddsområdena ska bli. Vid byggnation inom 

dessa områden ska särskild varsamhet iakttas så att negativa 

konsekvenser för vattenkvalitet inte uppstår. 
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Areella näringar

Här redovisas areella näringar inom Åmåls kommun, med 

värden som är särskilt betydelsefulla i enlighet med 

miljöbalkens 3 kapitel. Under fliken Utforska kartan kan du se 

alla översiktsplanens kartlager i en och samma karta.  

Jord-och skogsbruk                                                                        
Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jord-och skogsbruk av nationell 

betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 

kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk. Jordbruksmark är 

brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och 

övriga förutsättningar är lämpad för 

jordbruksproduktion (se prop. 1985/86:3 s. 158). Vid den 

bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en 

begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga 

livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med 

bestämmelsen är att säkerställa en långsiktig hushållning med 

naturresurser (jämför prop. 1985/86:3 s. 53). Enligt miljöbalken 

gäller också stor försiktighet för ny bebyggelse i obebyggda 

skogsområden eller i områden där skogsbruk kan försvåras. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett 

rationellt skogsbruk. 

http://www.esri.com/
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Regionala och kommunala kulturmiljöintressen

Med kulturmiljö avses hela den av människor påverkade 

miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika 

mänskliga verksamheter och aktiviteter. Men en kulturmiljö 

kan också preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild 

anläggning eller lämning, ett mindre eller större 

landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Åmåls kommun har 

en rik flora av värdefulla kulturmiljöer där själva staden 

inrymmer en av de mest välbevarade och intressanta äldre 

stadsmiljöerna i länet. Staden grundades 1643 och där finns 

bland annat 10 av kommunens 12 byggnadsminnen. Åmål har 

med sitt strategiska läge, inte minst med närhet till Norge, 

varit en historiskt sett viktig handels- och sjöfartsstad. I 

kommunen finns även många spår och traditioner av bruks- 

och industrinäring där skogen och vattenkraften fick stor 

betydelse för etablering av järnbruk från 1600-talet och 

pappers- och trämassebruk under 1800-talet. Åmåls kommun 

har en rik förekomst av fornlämningar, både från sten-, brons- 

och järnåldern varav många av dessa är belägna i 

kommunens östra del, efter kuststräckan. där även flera av 

kommunens riksintressen för kulturmiljövård finns.

En genomgång och översyn av Åmåls kulturmiljöunderlag har 

tagits fram under 2022. Hela underlaget och status på de olika 

http://www.esri.com/


miljöerna går att läsa här.

Bebyggelsemiljöer                                                                                                  

I Åmåls kommun har ett antal olika inventeringar och 

kunskapsunderlag tagits fram som pekar ut särskilt värdefulla 

kulturmiljöer. Att förhålla sig till miljöerna innebär att 

utpekade värden och värdefulla karaktärsdrag bör värnas om 

och tas tillvara. Det är viktigt att vara medveten om vilka 

värden som i en förändring kommer att påverka och i vilken 

utsträckning. I flera av kunskapsunderlaget pekas 

bebyggelsemiljöer ut, vissa är fortsatt aktuella medan andra 

behöver uppdateras utifrån hur ny bebyggelse har påverkat 

miljön. Mer om miljöerna och behov av revidering går att läsa 

om i översynen av Åmåls kulturmiljöunderlag.  

Fornlämningar  

Klicka här för att se det på kartan

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen 

(KML). Fornlämningarna ger landskapet en historisk 

dimension där bevarade och tillgängliga fornlämningar ger en 

unik möjlighet för medborgarna att uppleva historien i sitt 

närområde. Fornlämningar utgör ofta en väsentlig del av 

kulturvärdena i ett landskap och det är viktigt att de beaktas i 

ett tidigt skede vid planeringen av olika typer av förändringar 

i den fysiska miljön.  

Fornlämningsmiljöerna behöver analyseras på ett sådant sätt 

att fornlämningarna sätts i sitt sammanhang och värderas. 

Fornlämningar med en lokalisering som förstärker förståelsen 

eller upplevelsen av olika historiska strukturer eller 

tidsskeden har en särskild betydelse.  

Åmåls kommun har många värdefulla fornlämningsmiljöer, 

exempelvis de speciella bronsåldersrösena utmed 

Vänerkusten men också stensättningar och gravfält från 

järnåldern kopplade till odlingsbygderna. 

https://amal.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/8cce625cbb9549299d4673a01464f3e1/data
https://app.raa.se/open/fornsok/


Värdefulla odlingslandskap 

Klicka här för att se det på kartan

Odlingslandskapet har under tusentals år på olika sätt formats 

av människans påverkan genom jord- och skogsbruk. 

Landskapet i norra Dalsland domineras av skog och sjöar med 

inslag av gårdar och byar som till viss del än idag bedrivs i 

traditionellt bruk. I inventeringen för värdefulla 

odlingslandskap i Älvsborgs län lyfts exempelvis Strand i 

Åmåls kommun som ett exempel på gårdar där det 

ålderdomliga odlingslandskapet bevarats. Ett fortsatt jordbruk 

är mantrat för att kulturmiljön fortsatt ska bevaras, användas 

och utvecklas. Annars riskerar landskapet att växa igen och 

därmed förutsättningarna för de bevarade 

kulturmiljövärdena att gå förlorat.  

I Åmåls kommun pekas 16 områden ut med värdefulla 

odlingslandskap dessa är: Låbyn, Henebyn - Segersbyn – 

Lånsbol, Strand – Skackerud, Bergane, Killingen, Näs, Bräcke 

Ängar, Tollebol, Grimsheden, Fröskog, Tösse, Tydjesjön, Säbyn, 

Väster om Ånimmen, Henriksholm och Ånimskog. Flertalet av 

dessa sammanfaller med miljöer av riksintressena och 

värdefulla kulturmiljöer. Det saknas dock ett uppdaterat urval 

av miljöer som kopplar an till det mer moderna samhällets 

kulturarv, vilket är ett arbete som behöver göras framöver. 

Byggnadsminnen och kyrkor  

Klicka här för att se det på kartan

Byggnader, miljöer och anläggningar som anses vara 

kulturhistoriskt värdefulla kan skyddas som 

byggnadsminnen. Byggnadsminnen är skyddade enligt 3 kap. 

Kulturmiljölagen (KML). Det finns två typer av 

byggnadsminnen – byggnadsminnen som skyddas enligt 

kulturmiljölagen (enskilda) och statliga byggnadsminnen. 

https://amal.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/5c223d79d54a4323af22c924557c6aba/data
https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa


I Åmåls kommun finns 12 byggnadsminnen som är skyddade 

enligt kulturminneslagen. Merparten av dessa ingår även i 

miljöer av riksintresse för kulturmiljövården. Thorstensons 

Mekaniska Verkstad, Ekmansgården-Söderbergsgården, 

Lilliestiernska gården, Dahlgrensgården, Brantenbergska 

huset, F.d. flickseminariet, Stadshotellet, 

Hantverksföreningens hus, Waldenströmska gården och 

Vågmästaregården ligger alla i Åmåls stad. De övriga två är 

Edsleskogs prästgård och Forsbacka herrgårdsanläggning. 

Svenska kyrkans kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga 

inventarier och begravningsplatser (även gravkapell, 

kyrkogårdsmurar och andra fasta anordningar) är skyddade i 

kulturmiljölagens (KML) fjärde kapitel. Detta innebär att de 

ska vårdas och underhållas så att de kulturhistoriska värdena 

inte minskas och att utseende och karaktär inte får 

förvanskas. För Åmåls del finns 11 kyrkoanläggningar inlagda 

i bebyggelseregistret. Läs mer om dessa i översyn av 

kulturmiljöprogram.  

Hembygdsmiljöer och Åmåls föreningsliv kopplat till 
kulturarv 

Människor som bor och verkar på en plats är i allra högsta 

grad navet för platsens identitet. Det är viktigt att 

tillgängliggöra och värna om våra fantastiska natur- och 

kulturmiljöer i ett samspel mellan stad och land, bebyggelse 

och natur. Platsens identitet spelar en viktig roll för 

samhällsutvecklingen så som bidragande faktor för kulturliv, 

företagande och turism.  

Hembygds- och föreningslivet är en viktig del i bevarandet 

och utvecklandet av vårt materiella och immateriella natur- 

och kulturarv. Det är viktigt med delaktighet i samhällets 

utveckling för att det skall vara långsiktigt hållbart, attraktivt 

och utvecklande för boende på orten. En hembygd kan 

definieras som en plats där man vuxit upp, en plats där man 

bor, har bott eller en plats som man fattat tycke för. 

Hembygden kan ses som ett nav för tillhörighet, identitet och 

gemenskap i samhället – hembygden kan spela en viktig roll i 



en orts utveckling och överlevnad. Hembygdsrörelsen skapar 

ett historiskt värde då, nu och i framtiden. Hembygdsrörelsen 

och föreningslivet är också viktiga resurser för bl a 

kulturturismen i kommunen.  

Natur- och kulturturism är ett av de snabbt växande 

områdena inom besöksnäringen. Ett exempel är Pilgrimsleden 

Dalsland som sträcker sig från Vänersborg och norrut till 

Edsleskog i Åmåls kommun. Västkuststiftelsen arbetar aktivt i 

områdena kring pilgrimsleden. Stora delar av den 

kulturturistiska verksamheten drivs ideellt av föreningar- och 

hembygdsrörelsen vilka spelar en viktig roll för 

besöksnäringen. Besökaren vill ha en autentisk och genuin 

upplevelse – lokalt och närodlat, ta del av platsens historia och 

inte minst träffa lokalbefolkning 

Råvarutillgångar och tekniska anläggningar  

Bergtäkter                                                                                             

Det finns ett flertal täkter i kommunen som är kvartsittäkter 

med täkttillstånd. Täkttillstånden talar om hur stort 



brytningsområdet är och hur verksamhetsområdet 

avgränsas. 

Väster om Tösse pågår brytning av bergarten Ryolit som är en 

finkristallisk vulkanisk bergart med mycket goda 

hållfasthetsegenskaper och används bland annat som ballast i 

asfalt. Stor del av leveranstransporterna till hamnar i Sverige 

och övriga norra Europa sker via Åmåls hamn.  

Flera av täkterna är också riksintresse och är skyddade genom 

de bestämmelser som finns där, i övrigt gäller det som 

uttrycks i täkttillståndet.  

Avfall                                                                                                   
2017 antogs en gemensam avfallsplan för Åmål och Säffle 

kommuner. Kommunerna har ett långt samarbete inom 

avfalls- och deponihantering och sedan 2011 har Åmål och 

Säffle en gemensam förvaltning vad det gäller teknisk service 

och fritidsfrågor.  

I Åmåls kommuns samlas hushållens avfall in i kommunal 

regi. Östby miljöstation är gemensam återvinningscentral och 

deponi. 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. 

Enligt avfallstrategin har kommunen en antal övergripande 

mål gällande avfallshantering. Dessa utgår ifrån EU:s 

avfallshierarki. Läs mer om detta i avfallsplanen.  

VA – Vattenverk och Reningsverk                                   

Kommunen har ansvaret för vattenförsörjningen och 

avloppsförsörjningen i tätorterna. Det finns 5 kommunala 

vattenverk och 5 avloppsreningsverk. Skyddsområden och 

föreskrifter för kommunens vattentäkter är ett arbete som 

pågår. Kommunen tar hänsyn till vattentäkterna som om de 

vore skyddade.  

https://amal.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/e8a6c782321e446db008e54e8220e5c4/data


Åmåls stad försörjs idag med vatten från Åmålsviken i Vänern 

via vattenverket vid Örnäs. Råvattenintaget ligger i Vänern ute 

vid Fogdens fyr. Det finns idag ingen reservvattentäkt för 

Åmål stad. En sjöledning från Örnäsudden över Åmålsviken 

försörjer de nya bostadsgrupperna vid Kilsviken med vatten 

och avlopp.  

Avloppsvatten leds via reningsverket på Räveln till ett utsläpp 

500 meter ut i Åmålsviken.  

Både vattenverket och reningsverket i Åmål stad har mycket 

god reservkapacitet. Vattenverket levererar 120 m3 /tim av 

möjliga 300 och belastningen på reningsverket uppgår till 

6000 personenheter av 11600 möjliga.  

I övriga mindre orter finns vattentäkter och 

reningsanläggningar av varierande slag. Mellan Tösse och 

Tössebäcken är vattentäkt och reningsverk belägna. Råvattnet 

kommer från två grundvattenbrunnar. I Fengerfors- Fröskog 

tas råvatten från 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. I 

Edsleskog finns kommunalt vatten och avlopp i form av 

borrad brunn och vattenverk och samt ett reningsverk. 

Vindkraft                                                                                               

Det tematiska tillägget till Översiktsplanen ”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. I 

Åmåls kommun finns idag ett antal gårdsverk utplacerade i 

kommunen.  

Fjärrvärme                                                                                                

En stor del av centralorten (centrum, industrin, flertalet 

offentliga byggnader, ÅKAB:s hyresfastigheter mm) försörjs 

https://www.amal.se/bo-arbete-och-miljo/planer-bygglov-och-kartor/planering/vindbruk/#:~:text=%C3%85m%C3%A5ls%20kommun%20har%20antagit%20vindbruksplanen,omr%C3%A5den%20som%20l%C3%A4mpliga%20f%C3%B6r%20vindkraftparker.


med fjärrvärme från en fliseldad central vid Nygård. 

Centralen drivs av norska Statkraft. 

Miljökvalitetsnormer MKN

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 

normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, 

medan några är så kallade målsättningsnormer som ska 

eftersträvas. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-

direktiv. 



Luftkvalitet                                                                                          
För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för 

kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära 

ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och 

bens(a)pyren som medför risk för miljön och människors 

hälsa. Normerna regleras i luftkvalitetsförordning (SFS 

2010:477), vilka enligt plan- och bygglagen ska följas vid 

planläggning.   

Biltrafik är den största orsaken till höga halter av 

hälsofarliga ämnen i luften. Varje kommun är skyldig att 

kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 

uppfylls enligt luftkvalitetsförordning samt att informera om 

luftkvalitet. Åmåls kommun ingår i luftvårdsförbundet Luft i 

Väst som regelbundet övervakar luftkvaliteten i kommunerna. 

Åmåls centrum ligger i en sänka och därmed topografiskt sett 

dåligt till när det gäller luftföroreningars möjlighet att lämna 

tätorten. Vänern kan negativt påverka genom ökad 

ozonbildning som i sin tur ger en större andel NO2 i luften. 

Någon exakt områdesgräns där föroreningsbelastningen är 

som högst går ej att dra. Inom övriga delar av kommunen 

ligger nivåerna under gränsvärdena.  För att Åmål även 

fortsättningsvis ska har en bra luftkvalitet måste frågan 

bevakas i samhällsplaneringen. På lång sikt är det 

markanvändningen samt infrastrukturens och 

transportsystemens utveckling som är avgörande för 

förekomsten av luftföroreningar och dess påverkan på hälsa, 

miljö och natur.



Modellberäkningar för kväveoxider från vägtrafiken i Åmål.
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Vattenkvalitet                                                                                       

En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en så 

kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt och 

syftar till att skydda vatten eller vattenförekomster, vilket 

innebär att sjöar, vattendrag och liknande ska nå god 

http://www.esri.com/


ekologisk och kemisk ytvattenstatus och grundvatten ska ha 

god kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ status. En 

god ekologisk status innebär en liten påverkan av människan 

vid jämförelse med en helt opåverkad miljö och den statusen 

får inte heller försämras i något avseende. I 

vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) berörs 

förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön och här regleras 

även statusklassningen och hur miljökvalitetsnormer ska 

fastställas. På Svenskt Vattens webbsida finns mer 

information kring tillämpningen av miljökvalitetsnormer i 

dessa sammanhang.

Det finns 17 klassade sjöar, 19 vattendrag samt 3 

grundvattenförekomster. I Åmåls kommun utgör 

övergödning, flödesregleringar och vandringshinder vanliga 

faktorer som  

påverkar vattenförekomsternas status.

Växla mellan Kemisk och Ekologisk status

Fisk- och musselvatten                                                               

Vänern berörs av miljökvalitetsnormer för olika kemiska 

föreningar fisk- och musselvatten (laxvatten). 

Miljökvalitetsnormerna har fastställts enligt Fisk- och 

musselvattendirektivet och är implementerat i svensk lag 

genom förordningen om Fisk- och musselvatten (SFS 

2001:554). Målet är att bevara eller förbättra kvaliteten på 

sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva. Vänern 

omfattas således av särskilda krav på vattenkvaliteten.

https://www.svensktvatten.se/


Omgivningsbuller                                                                                   
I förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) som 

grundas på beslut av EU ställs krav på att Trafikverket och 

kommuner med mer än 100 000 invånare ska kartlägga buller 

och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. I förordningen 

avses omgivningsbuller vara buller från vägar, järnvägar, 

flygplatser och industriell verksamhet. Även i mindre och 

medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 

vara att begränsa buller. Detta styrs bland annat av de 

allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och reglerna om 

egenkontroll, tillsyn och prövning. Förordningen innehåller 

även en miljökvalitetsnorm för buller, en slags 

målsättningsnorm: det ska eftersträvas att omgivningsbuller 

inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Normen 

följs när strävan är att undvika skadliga effekter på 

människors hälsa av 

omgivningsbuller. Det är kommuner och myndigheter som 

ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. I tillsynen av 

miljöfarliga verksamheter ingår till exempel kontroll av 

bullerriktvärden. Detta fråntar dock inte olika 



verksamhetsutövare att genom sin egenkontroll sträva efter 

att begränsa bullerstörningar.

Åmåls kommunen har inte gjort någon kartläggning av buller. 

Bulleralstrande verksamheter i kommunen är framför allt 

vägtrafiken på E45 och väg 164, järnvägstrafiken på 

Bergslagsbanan och industriverksamheten vid Åmåls 

djuphamn.

Förutom förordningen om omgivningsbuller finns även 

riktvärden för olika kategorier av buller i samband med 

bostadsbyggnation. 

Bestämmelser om bullerriktvärden vid bostadsfasader från 

spårtrafik, vägar och flygplatser regleras i förordningen till 

miljöbalken om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) 

och ska tillämpas vid detaljplaneläggning, bygglov samt vid 

förhandsbesked. 

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

tillämpas vid planläggning, förhandsbesked och 

bygglovsprövning i kommunen. Det allmänna rådet innehåller 

riktvärden för bostadsbebyggelse i områden som påverkas av 

omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och 

annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. Riktvärden 

avser utomhusnivåer och innehåller ekvivalentnivåer för dag, 

kväll och natt samt maxnivåer nattetid. Riktvärdena bör även 

användas för förskolor, skolor och vårdlokaler.

Naturvårdsverket har i samråd med Folkhälsomyndigheten 

tagit fram en vägledning för hantering av buller från väg- och 

spårtrafik vid skolgårdar. Riktvärden för buller på skolgård 

från väg- och spårtrafik, 2017. Vägledningen är framtagen med 

anledning av Naturvårdsverkets ansvar för tillsynsvägledning 

enligt miljötillsynsförordningen 3 kap. 2 § (2011:13) och bör 

vara vägledande vi tillsyn och planärenden i kommunen. 
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Hälsa och säkerhet

Förorenade områden                                                                        
Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, 

sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög 

att den kan utgöra risk för människors hälsa eller för miljön.

För Åmåls kommun finns 151 objekt inlagda i Länsstyrelsens 

databas för potentiellt förorenade områden. Två av dessa är 

klassade i den högsta riskklassen klass 1. Utredning pågår 

gällande föroreningsnivå och åtgärdsbehov för områden 

kring Fengersfors bruk. Utredning har påbörjats gällande 

föroreningsnivå och åtgärdsbehov för Näsvikens 

industriområde. 22 objekt är klassade i riskklass 2 vilket är 

den näst högsta riskklassen. I dessa ingår bland annat 

områden där det har funnits eller finns kemtvättar, 

småbåtshamnar och användare av lösningsmedel. De övriga 

objekten är klassade i lägre riskklasser. Framtida 

undersökningar och saneringar kan ändra riskklassningen. 

För att få mer information om objekten behöver kontakt tas 

med Länsstyrelsen i Västra Götaland eller kommunens 

tillsynsmyndighet. 

http://www.esri.com/


Information om förorenade sediment i Vänern går att hitta i 

rapporten Förorenade sediment i Vänern. Nära gamla 

industrier finns det i vissa områden föroreningar i de ytliga 

sedimenten. 

Att sanera förorenad mark kan innebära väsentliga kostnader 

för en markexploatering och bör utredas i ett tidigt skede av 

planprocessen.
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Elektromagnetiska fält                                        

Elektromagnetiska fält från kraftledningar och 

transformatorstationer kan utgöra en hälsorisk för 

människor. 

Boverket har tillsammans med Arbetsmiljöverket, 

Socialstyrelsen, Elsäkerhetsverket och 

Strålsäkerhetsmyndigheten givit ut skriften “Magnetfält och 

hälsorisker”. I rapporten ger myndigheterna tillsammans 

övergripande rekommendationer för samhällsplanering och 

https://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurapport202121rapport/s2121-rapport.pdf
http://www.esri.com/


byggande. Rekommendationerna i skriften är att placering av 

nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som 

ger förhöjda magnetfält ska undvikas. Man ska även sträva 

efter att utforma eller placera nya ledningar och andra 

elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält 

begränsas, samt att sträva efter att begränsa fält som starkt 

avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, 

förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. Det finns inga 

fastlagda rekommendationer om minsta tillåtna avstånd till 

högspänningsledningar.

Utgångspunkten vid planering av ny bebyggelse invid 

befintliga stamnätsledningar i Åmåls kommun är att samma 

hänsyn tas som Svenska kraftnät gör vid byggnation av nya 

ledningar. Enligt Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy ska ny 

bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 80 

meter från en 220 kV-ledning respektive 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 planläggning 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.



Relaterad information går att hitta här.
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Farligt gods                                                                                           

Som farligt gods räknas transporter av sådana varor som vid 

olycka kan innebära fara eller skada på människor eller 

natur. Farligt gods på väg hänvisas i huvudsak till det primära 

vägnätet, med kompletterande transporter till och från 

målpunkt via det sekundära vägnätet.  I Åmåls kommun är 

väg E45 samt väg 164, från cirkulationsplatsen vid E45 och till 

avfarten mot Bodane cirka 1,2 km västerut, primär 

transportled för farligt gods. På järnvägen transporteras också 

farligt 

gods genom och till kommunen. Farligt gods får fraktas på alla 

leder, även de som inte är rekommenderade transportleder 

för farligt gods, förutsatt att ett förbud 

inte finns.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med 

länsstyrelserna i Skåne och Stockholm utarbetat en 

handledning vid planering av markanvändningen intill 

https://amal.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/2a23e52ed3a741cb880081ddfccfea2a/data
http://www.esri.com/


transportleder för farligt gods ”Riskhantering i 
detaljplaneprocessen”.

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunerna tillämpar ett 

riskhanteringsavstånd på 150 meter från vägen eller 

järnvägens kant. Avgörande för vilken markanvändning som 

kan tillämpas inom riskhanteringsavståndet är vilken riskbild 

som råder i det aktuella området. Det innebär att planarbetet 

bör inledas med en riskbedömning så att de lokala 

förhållandena identifieras om området ligger inom 150 meter 

från riskkällan. Riskhanteringsavståndet delas upp i tre olika 

zoner med flytande gränser. I zon A, närmast transportleden, 

kan markanvändning som odling, parkering, trafik etcetera 

accepteras, i zon B kan t ex industri, kontor, parkering och 

sällanköpshandel accepteras och i zon C längst bort från leden 

men inom riskbedömningsavståndet kan bostäder, skolor, 

vårdbyggnader etcetera förläggas. 

Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar möjlig 

markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods – väg och järnväg. Källa. 
Riskhantering i detaljplaneprocessen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skåne och 

Stockholm.

Mer om riskhantering i detaljplaneprocessen går att hitta här. 

https://amal.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/9e0755911712405a89fd0c3a02182b8b/data
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Industri, störande verksamhet och miljöfarlig 
verksamhet                                                                                       

Farliga verksamheter är anläggningar där det hanteras stora 

mängder kemikalier eller andra verksamheter som av andra 

skäl medför risker för allvarliga skador på människor eller 

miljön. Dessa verksamheter är reglerade enligt Lagen om 

skydd mot olyckor(2003:778), enligt Lag om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor (1999:381) även kallad Sevesolagen samt 

enligt Miljöbalkens 9 kap. som handlar om miljöfarlig 

verksamhet. I kommunen finns idag ingen verksamhet som 

omfattas av Sevesolagstiftningen.

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 

Miljöbalken som så kallade A- eller B-anläggningar. Dessa 

anläggningar är: 

Åmål: Åmåls avloppsreningsverk, Åmåls hamn, Östby 

miljöstation, Stena Recycling, Spicer Nordiska Kardan och 

SEM.

Fengefors-Fröskog: Fengefors bruk, Flåtungebyn, vindpark 

Fröskog.

http://www.esri.com/


Tösse: Euro Sand Ryolit AB i Hässelbacka

Åminskog: Vindpark Kingebol, Moelven wood interiör AB.

Övrigt: 4 kvartsittäkter i kommunens sydvästra del.

Utöver dessa verksamheter är även drivmedelstationer en 

riskkälla som behöver beaktas i den fysiska planeringen. 

För att verksamheter som är störande eller miljöfarliga eller 

kan ha en risk för explosion behöver lämpliga skyddsavstånd 

tas till dessa när planläggning görs. 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 bullernivåer, lukt eller risk för explosion. 

Radon                                                                                                

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det 

radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Högsta tillåtna 

radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för 

allmänna ändamål samt i nya byggnader är 200 Bq/m3. 

Riksdagen har fastställt ett mål för radon som innebär att 

radonhalten i alla bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 år 

2020.

En kommunomfattande radonkartering utfördes 1987 av 

Västsvenska Berg. Områden med hög radonhalt eller risk för 

hög radonhalt, så kallade “högriskområden”, redovisas 

översiktligt på kartan. Tolkningen är mycket grov, och som 

underlag för eventuella beslut hänvisas till detaljerad 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. En bedömning av om ett område utgörs av låg-, 

normal- eller högriskområde måste därför göras i samband 

med planläggning eller exploatering.



För närvarande gäller nedanstående gränsvärden och 

rekommendationer för markradon: 

Högriskområden ; >50 KBq/m3 radonhalt i jordluften. 

Byggnader inom högriskområde ska normalt utföras med 

radonsäker konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas 

så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas 

i byggnaden.

Normalriskområden; 10-50 kBq/m3 radonhalt. Byggnader 

inom normalriskområde ska normalt utföras med 

radonskyddande konstruktion eller att motsvarande 

åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte 

kommer att överskridas i byggnaden. 

Lågriskområden; <10 kBq/m3 radonhalt. Byggnader inom 

lågriskområde kan normalt utföras utan särskilda 

skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna radonhalt kommer 

att överskridas i byggnaden.

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje 

byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den 

som ska bygga.



Trygghet och brottsförebyggande                                              
2021 gjorde Åmåls kommun en trygghetsenkät som riktade sig 

till kommunens invånare. Enkäten fick 266 svar där 

majoriteten var kvinnor, de flesta svaranden bodde i Åmål 

och var mellan 26-65 år. Överlag upplevs kommunen som 

trygg med fördelar som närhet till naturen, bra skolor, god 

grannkultur och prisvärt boende. Många lyfter fram närheten 

och enkelheten som stora fördelar. Det finns dock skillnader 

för olika delar av kommunen vad gäller den upplevda 

tryggheten. 60 % svarar att de känner sig trygga i sitt 

närområde och 40 % svarar att de inte gör det. Det som lyfts 

fram som trygghetsskapande är ofta: god belysning, 

grannsamverkan, lugnt områden generellt. De som svarar att 

nej på frågan om upplevd trygghet lyfter fram att det finns oro 

för: inbrott, ungdomsgäng, narkotikahantering, buskörning 

och att dåligt upplysta gator är en faktor för oro. 

De delar av kommunen som upplevs som mest otrygga är 

Åmål centrum kvällstid. 



Åmåls kommun jobbar tillsammans med samhällets aktörer 

för att öka tryggheten genom ett kris- och säkerhetsråd som 

träffas kontinuerligt och försöker gemensamt rikta samhället 

resurser i tid och rum.

Räddningstjänst och beredskap                                                  
Alla kommuner är skyldiga att ha en räddningstjänst. 

Räddningstjänsten ansvarar för att hantera olyckor och kriser 

som kräver snabba beslut och effektiva insatser. 

Verksamhetsmålen för räddningstjänsten i Åmåls 

kommun lyder:

Räddningstjänsten ska verka för skydd mot olyckor – att 

förebygga och minska sannolikheten för olyckor samt, i 

händelse av olyckor, minska konsekvenserna av dessa.

Kommunen ska upprätthålla en effektiv 

utryckningsorganisation med hög teknisk standard och 

därtill lämplig kompetens.

Räddningstjänsten ska ta miljöhänsyn i verksamheten så 

att miljöbelastningen blir så liten som möjligt.



Räddningstjänsten i Åmåls kommun består av fyra 

beredskapsgrupper med deltidsbrandmän och sex 

heltidspersonal. Räddningstjänsten i Åmål har samarbetsavtal 

med grannkommunerna Mellerud (NÄRF) och Säffle. Detta 

innebär att respektive avtalspart vid behov får tillgång till 

varandras resurser. Åmåls räddningstjänst ingår också i 

Västra Götalands avtal gällande tillgång till varandras resurser 

i händelse av större räddningsinsatser.

Räddningstjänstens insatstider vid brand och olyckor i Åmål 

uppnår god status till de flesta delarna av kommunen. För alla 

olika typer av larm så är första enhet på plats inom 10 

minuter i 49 % av fallen och 27 % mellan 11-15 minuter, 

resterande över 15 minuter.

Räddningstjänsten har även uppgifter inom samverkan, 

tillsyn och utbildning inom olycksförebyggande arbete. 

Vid övriga kriser och extraordinära händelser är det 

kommunens uppgift att samordna inom kommunens 

geografiska område, så kallat geografiskt områdesansvar. 

Detta samordningsansvar omfattar också de som tillfälligt 

vistas i kommunen. Kommunen har dessutom ett ansvar att 

samverka med andra kommuner, länsstyrelser, myndigheter 

och företag som berörs av krisens händelseförlopp. 

Kommunen behöver beakta en eventuell utbyggnad av 

utomhusvarningssystemet (HESA FREDRIK) vid etablering av 

ny samhällsbyggnation, kopplat till att snabbt kunna varna 

allmänheten vid olyckor med farligt gods längs E45 och 

järnvägen. 
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Klimatrelaterade risker

Klimatförändringar är något som märks av redan idag men 

som kommer att påverka samhället än mer framöver. 

Klimatet förväntas inom ett sekel bli både varmare och 

blötare. Till slutet av seklet bedöms medeltemperaturen i 

Västra Götalands län ha ökat med mellan 3-5 grader, 

vegetationsperioden med 40-90 dagar och antalet dagar med 

dygnsmedeltemperaturer över 20 grader ha ett 

årsmedelvärde på 18 dagar i följd. Årsmedelnederbörden 

bedöms öka med mellan 10-25% och då mestadels vintertid 

där en ökning på uppemot 40% kan ske. Detta innebär också 

att det kraftiga nederbörden, skyfall, kommer att öka då 

dygnsnederbörden blir 10-20% högre. Sommartid kommer 

troligtvis torka blir mer vanligt förekommande då antalet 

dagar med låg markfuktighet förväntas fyrdubblas.  

Detta kommer att påverka Åmåls kommun på olika sätt, både 

med effekter som kan ses som möjligheter, som till exempel 

en längre växtsäsong, men framförallt effekter som är 

negativa eftersom fler klimatrelaterade risker i den byggda 

miljön kommer att uppstå.  

I plan- och bygglagen och miljöbalken finns sedan tidigare 

bestämmelser om att kommunen behöver ta hänsyn till och 

planera för klimatrelaterade risker, som exempelvis 

översvämning och ras- skred och erosion, för ny planerad 

markanvändning. Den 1 augusti 2018 infördes en ny 

bestämmelse i plan- och bygglagen, genom ett tillägg i 3 kap. 

5§. Det innebär att kommuner i översiktsplanen ska ge sin syn 

http://www.esri.com/


på risken för skador på den redan byggda miljön som kan 

följa av översvämning, ras, skred och erosion, som är 

klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller 

upphöra. I detta kapitel redogörs både för hur kommunen 

hanterar ny bebyggelse samt den byggda miljön med 

hänseende av klimatrelaterade risker.  

För att göra en analys har följande underlag används:  

Kartunderlag om förutsättningar för skred i finkornig 

jordart, Statens geotekniska institut  

Skyfallsplan med tillhörande skyfallskartering för Åmål 

tätort med ett beräknat 100-års och 200-års regn och ett så 

kallat Köpenhamnsregn.  Samtliga med klimatfaktor.  

Översvämningskartering av Vänern och Åmålsån, Karlstad 

universitet 2013.  

Uppdatering av översvämningsnivåer för Vänern i form av 

nivåer hämtade från SMHI klimatologi nr.44.  

Översvämning från sjöar och vattendrag                            

Åmåls kommun har en lång strandlinje mot Vänern med 

varierande terräng av på vissa håll brant topografi mot sjön 

och på andra håll flack topografi mot sjön. I inlandet finns 

flertalet sjöar och andra vattendrag och åar. De största sjöarna 

är Ånimmen, Ärr, Knarrbysjön, Käppesjön och Edslan. 

Åmålsån, Forsnäsån söder om Tösse och Kasenbergsån 

mynnar i Vänern och löper genom byggd miljö. Risken för 

översvämning finns utredd för Vänern och Åmålsån då det är 

vid dessa vattendrag som byggd och även ny bebyggelse 

bedöms påverkas mest, både idag men också i ett förändrat 

klimat. Tidigare översvämningar längs övriga sjöar och 

vattendrag har inte i kommunen upplevts som ett problem 

och det finns i dagsläget inga karteringar gjorde för dessa 

sjöar.  

Vänern är till ytan Sveriges största sjö och en 

översvämningssituation i sjön har ofta en lång varaktighet 

som har ett beroende med möjligheten och kapaciteten för 

sjöns utflöde till Göta älv. Även om tappningskapaciteten ökas 

kan det ta månader för en hög nivå i sjön att sjunka till 



dämningsgränsen. Det som är fördelaktigt med en stor 

vattenyta är att stigningshastigheten för en översvämning i 

Vänern är förhållandevis låg vilket innebär att det är lättare 

att skapa tillfälliga skydd mot skador i byggd miljö. Om en 

översvämningssituation uppstår i Vänern är det troligt att det 

strax innan eller samtidigt även är översvämmat i de åar som 

har tillflöden till sjön. För Åmåls del kan detta främst innebära 

problem i Åmålsån, Kasenbergån samt Forsnäsån där en 

översvämning i Åmålsån har hög risk att skapa skador på 

byggd miljö.  

Karteringen för Vänern visar sjöns dimensionerade nivå samt 

100-års nivån. Båda nivåerna har en pålagd siffra för vind och 

för klimatförändringens effekter och togs fram 2013. Under 

2017 uppdaterades översvämningsnivåerna med nya 

beräkningar vilket redovisas i Klimatologi nr 44 och i 

Länsstyrelsens faktablad om stigande vatten. I tabellen nedan 

ses skillnaden i nivåer för dessa. Observera att den kartering 

för Vänern som översiktsplanen visar är det äldre nivåerna. 

Alla siffror hänvisar till höjdsystemet RH2000. Eftersom det 

finns osäkerheter i beräkningsnivåerna och att de nya 

beräkningarna ligger så pass nära de äldre har karteringarna 

inte uppdateras efter förändrade siffor. 

Översvämningsnivåer för Vänern beräknade för Åmål 2013 och 2017. 

Konsekvenser av översvämning från Vänern                                

I rapporten kartering av översvämningsrisker från Vänern 

har en GIS-analys tagits fram som har tittat på hur stor andel 

av den byggda miljön i Åmåls kommun som påverkas av en 

100-års nivå och en dimensionerad nivå i Vänern. Tabellen 

nedan visar sammanfattningsvis hur stor andel av de olika 

bebyggelsekategorierna som påverkas. Se rapporten för en 

mer specifik kategorisering.  

https://amal.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/e462a2d663774688ac1a8c20e6ecf954/data


Konsekvenser av översvämning från Vänern.

Gällande samhällsviktiga funktioner har rapporten tittat på 

ett antal kommunala funktioner och ett antal 

näringslivsverksamheter som ligger längs med Åmålsån och 

Vänern. Detta är t.ex. reningsverket, hamnar, camping, 

tillfartsväg Nötön, kyrkan och hembygdsmuseum. Av dessa 

påverkas samtliga vid en dimensionerad översvämningsnivå. 

I vilken grad dessa påverkas konstaterar inte rapporten.  

Analysen har inte tittat på påverkan på skolor, vårdboenden 

och andra kommunala välfärdsfunktioner men dessa bedöms 

utifrån karteringen inte påverkas vid en översvämning från 

Vänern.  

Eventuella åtgärder för att minska risken för 
översvämning från Vänern                                                                                          
Då översvämningsnivåerna är så beroende av både 

tappningskapacitet samt tillrinnande vattendrag är det svårt 

att enskilt från kommunen minska risken för själva 

översvämningen som kan uppstå i Vänern. De åtgärder som är 

möjliga att göra är bland annat:  

Informera de fastighetsägare som kan beröras av en 

översvämningssituation från Vänern.  

Ha en god beredskap i kommunen för att bygga tillfälliga 

skydd för bebyggelse som kan skadas vid en översvämning 

och eventuellt en plan för evakuering av de boende som 

kan påverkas.  

Inte tillåta utbyggnad eller komplementbyggnader i 

områden som är utsatta för översvämnings från Vänern 

redan idag.  
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Översvämning från skyfall                                                          
2018 togs en skyfallsplan med tillhörande kartering för Åmål 

stad fram. Förutom karteringar av skyfall har även riskutsatta 

områden identifierats och eventuella åtgärder för dessa 

föreslagits. Ett skyfall definieras i rapporten brett och räknas 

där innebära regn som överstiger ledningsnätens kapacitet 

och som således orsakar betydande avrinning på markytan. 

Stora vattenmassorna som inte kan tas om hand i 

dagvattensystemet kan laka ur både föroreningar och 

näringsämnen ur marken och föra dessa vidare till andra 

områden. Det kan också skapa problem för 

räddningstjänstens framkomlighet på vägar eller orsaka 

skador på bebyggelse. Stillastående vatten med högt 

vattendjup samt snabbt rinnande vatten skapar, förutom en 

skaderisk på byggd miljö, även en risk för människors hälsa 

och säkerhet.  

Skyfallskartering för övriga tätorter finns inte framtaget i 

nuläget, men kommunen bedömer baserat på historik, att 

skyfallsöversvämning inte är ett stort problem på andra 

ställen än Åmål stad. 

Risker för byggd miljö och eventuella åtgärder för att 
minska dessa                                                                              
Samtliga byggnader i Åmål stad har tagits med i analysen och 

en bedömning har gjorts för vilka områden som har en hög 
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monetär skadekostnad (kombinationen skadekostnad för typ 

av byggnad + stort vattendjup i samband med skyfall). I 

skyfallsplanen går att läsa om problembilden för de olika 

områdena och förslag till hur riskerna kan minska eller 

upphöra. En kortare analys har gjorts för samhällsviktiga 

objekt där det kan konstateras att det finns ett antal i Åmål 

stad som kan komma at påverkas vid en översvämning. I 

vilken omfattning är i vissa hänseenden sekretessbelagt och 

redovisas inte här. Några exempel på åtgärder för att minska 

risken i den byggda miljön är bland annat:  

Information till fastighetsägare att de finns en risk för 

källaröversvämning och därför inte förvara föremål som 

kan få vattenskador i källaren. Installation av pump och 

backventil är också lämpligt i en del av områdena.  

Information till miljöfarliga verksamheter och vad deras 

ansvar är om risk för spridning av föroreningar vid 

eventuell översvämning.   

Identifiera områden uppströms som kan ansamla större 

vattenmängder så tillrinningen till bostadsområdena blir 

mindre. 

Bredda och sänka vissa gator i Åmål centrum för att de ska 

få en funktion av skyfallsgator så vattenmassor snabbt kan 

ledas till Åmålsån.  

Avsätt vissa grönytor i staden som översvämningsytor och 

se till att marknivån är lägre än omkringliggande 

bebyggelse.  

Öppna upp instängda bostadskvarter genom sänkning av 

gaturum.  
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Ras- skred och erosion                                                                     
Ras innebär att sten- och jordmassor faller fritt, medan skred 

innebär att en sammanhängande jordmassa, åtminstone i 

initialt, glider iväg. Förutsättningarna för ras och skred är 

platsberoende och vissa delar av Sverige har en högre risk för 

framförallt skred. Åmåls kommun har en påtaglig benägenhet 

för jordskred, men har historiskt inte varit så drabbade av ras- 

eller skred. Klimatförändringar kan skapa en högre risk för 

jordskred då både temperatur och nederbörd är faktorer som 

påverkar markens hållfasthet. Andra faktorer som har en 

påverkan är lokala jordarter, terrängförutsättningar (lutning 

m.m.) och exploateringsgrad. Eftersom nederbörden och även 

temperaturen väntas öka på grund av klimatförändringar så 

är det troligt att även risken för ras och skred kommer att 

öka.  

Statens geotekniska institut har tagit fram en 

aktsamhetskartering för skred i finkorniga jordarter som 

baserat på jordart och lutning identifierats ha en potentiell 

risk för skred redan idag och som behöver studeras vidare i 

samband med fortsatt planläggning. Kartan för 

klimatrelaterade risker visar områden där det finns 

förutsättningar för skred i finkorniga jordar (orange) och 

motsvarande i strandnära områden (orange skraffering). 

Översvämning i kombination med ras och skred                                                   
Det är viktigt att analysera risker som uppstår på de områden 

som både riskerar att översvämmas vid skyfall eller 

översvämning från sjö och har samtidigt har förutsättningar 

för ras, skred och erosion. Detta gäller för såväl för den 

befintliga byggnationen som för översiktsplanens 
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utpekade områden för ny bebyggelse. En översvämning kan 

utlösa en skredrörelse och skador kan uppstå på infrastruktur 

som både ligger över mark men även infrastruktur som är 

nedgrävt. En åtgärd i första skedet är att identifiera de 

områdena som ligger både inom riskområde för 

översvämning samt har förutsättningar för skred och titta på 

vilken bebyggelse eller infrastruktur som finns inom 

området.  

Åtgärder för att minska de klimatrelaterade riskerna för 

ny bebyggelse                                                                                          
För ny bebyggelse har kommunen ett ansvar att, utan 

åtgärder, undvika att placera dessa i områden där risk för 

översvämning eller ras- skred och erosion kan förekomma. 

Kommunen följer här Länsstyrelsens rekommendationer om 

skyfall samt tillämpar den metod som handbok för stigande 

vatten anger för Vänern.  

I samband med planering för bebyggelse och ny infrastruktur 

ska potentiella riskområden samt geotekniska förutsättningar 

utredas och hanteras. En vägledning med exempel på hur 
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aktsamhetskartan för skred kan användas i efterföljande 

planering finns att hitta på Statens geotekniska institut. 

Bilden till höger visar översvämningsnivåer för Vänern enligt 
stigande vatten.


