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Planens genomförande
För att genomföra de åtgärder som föreslås i denna 

Översiktsplan krävs i allmänhet följdåtgärder i form av 

efterföljande planer och beslut av olika slag. Möjligheten att 

genomföra översiktsplanens intentioner är också att det finns 

en tydlig koppling till kommunens budget och 

verksamhetsplanering. Kommunens huvudsakliga verktyg för 

att översiktsplanens mål och markanvändning ska gå att 

genomföra är detaljplaner, bygglov, förvaltning och tillsyn.  

I översiktsplanen föreslås mål, utvecklingsinriktning samt 

utvecklingsområden för bebyggelse, infrastruktur och natur- 

och friluftsliv. Utvecklingsinriktningen ska likställas med 

scenarier för framtiden som påverkan hur kommunen agerar 

i de olika föreslagna bebyggelseområdena men också i 

kommunen i övrigt. Översiktsplanens mål och 

utvecklingsinriktning är också beroende av andra aktörer än 

kommunen själv, såsom statliga myndigheter och deras 

inflytande över riksintressen, infrastruktur med mera, av 

privata aktörer och viljan att etablera sig samt av 

privatpersoners intresse att bo kvar eller flytta till 

kommunen. Vidare utgör också markägoförhållandet i 

kommunen en förutsättning för genomförandet. Kommunen 

har planmonopol men på privatägd mark är det markägaren 

tillsammans med kommunen som avgör när ett 

genomförande kan ske.  

För att hålla översiktsplanen aktuell ska kontinuerlig 

översiktsplanering ske genom att varje mandatperiod 

använda planeringsstrategin som ett framåtsyftande 

dokument.  



Konsekvenser
Nedan följer en icke-teknisk sammanfattning av 

miljökonsekvensbeskrivningen som tillhör översiktsplanen. 

Icke- teknisk sammanfattning av översiktsplanens 

miljökonsekvenser 

I samband med utfört avgränsningssamråd beslutades att 

följande miljöaspekter kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan: 

Naturmiljö och landskap 

Skyddade områden 

Riksintressen 

Vattenmiljö 

Kulturmiljö och kulturlandskap 

Klimat 

Hushållning med naturresurser 

Hälsa och säkerhet 
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Miljökonsekvensbedömningen har därför avgränsats till 

ovanstående miljöaspekter. Efter samrådet har även 

Utredningsområden för strandnära utvecklingsområden lagts 

till som en aspekt att behandla på en övergripande nivå i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Denna aspekt behandlas i 

detalj inom ramen för det pågående arbetet med framtagande 

av en ny LIS-plan/Plan för utveckling i strandnära läge 

(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) för kommunen. 

Miljökonsekvenserna har även bedömts för nollalternativet 

som innebär att översiktsplanen från 2013 fortsätter att gälla. 

Någon alternativ utformning av planförslaget har inte varit 

aktuell att bedöma då det inte finns några rimliga alternativ 

till planförslaget. Dock har justeringar av planerad 

markanvändning gjorts kontinuerligt utifrån de diskussioner 

som förts och överväganden som gjorts inom planarbetet. 

Bland annat har ett förslag på bebyggelseutveckling längs den 

norra delen av Åmålsviken avfärdats med hänsyn till 

naturmiljön. Anpassningar av planförslaget har också gjorts 

så att jordbruksmark så långt möjligt undantas från 

exploatering. 

Planförslaget har överlag bedömts medföra små negativa 

konsekvenser för de miljöaspekter som behandlats. De 

bedömda miljökonsekvenserna skiljer sig inte särskilt mycket 

mellan planförslaget och nollalternativet. I planförslaget är 

föreslagen ny bostadsbebyggelse anpassad utifrån efterfrågan. 

Möjligheten att bo på landsbygden och bevara en levande 

landsbygd främjas i högre grad än i nollalternativet.  

Naturmiljöer och jordbruksmark kommer att tas i anspråk vid 

genomförandet av planförslaget. Förslaget har dock anpassats 

så att särskilt värdefulla miljöer och jordbruksmark i hög grad 

undviks. Förslaget bedöms inte medföra några negativa 

konsekvenser för naturreservat och Natura 2000-områden. 

Riksintressen för friluftsliv och naturvård berörs till viss del 

av planförslaget. Friluftslivet bedöms kunna få både positiva 

och negativa konsekvenser. Utbyggnad av gång- och 

cykelvägar bedöms medföra förbättrad tillgänglighet till de 

värden som riksintressena för friluftsliv avser. Samtidigt kan 



utbyggnad av bostäder inom riksintresseområdena medföra 

försämrade möjligheter att utöva friluftsliv. Föreslagen 

planläggning för natur och rekreation, däribland införandet 

av naturreservat, bedöms medföra förbättrade 

förutsättningar för att naturmiljöerna inom dessa områden 

bevaras. 

Planförslaget kan medföra försämrade förutsättningar att 

uppnå miljökvalitetsnormerna i berörda vattenförekomster 

till följd av en ökad hårdgörandegrad och 

föroreningsbelastning. Genom dagvattenhanteringsåtgärder 

bedöms dessa konsekvenser kunna undvikas. En utbyggnad 

av det kommunala VA-nätet och påkoppling av befintliga 

industriområden på nya dagvattenanläggningar är förslag på 

åtgärder som kan förbättra vattenkvaliteten. Vidare 

rekommenderas att kommunen inrättar 

vattenskyddsområden för de kommunala 

dricksvattentäkterna. 

Inom eller i anslutning till de föreslagna utbyggnadsområdena 

i Åmåls stad och Tösse finns fornlämningar som kan riskera 

att skadas eller försvinna i samband med exploatering. 

Åtgärder för att så långt möjligt skydda fornlämningar bör tas 

fram i samråd med länsstyrelsen. Vid utformningen av ny 

bebyggelse behöver hänsyn tas till kulturlandskapet, bland 

annat på Näsudden och i Fengersfors, så att de negativa 

konsekvenserna för detta minimeras. 

Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra några 

negativa konsekvenser för klimatet. Riktlinjer gällande 

skyfallshantering har angetts i översiktsplanen för att hantera 

översvämningar. Att koncentrera ny bebyggelse i orterna och 

enligt den stråkutveckling som planförslaget redovisar är ett 

sätt att minimera klimatpåverkan samtidigt som en levande 

landsbygd värnas. 

Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra några 

negativa konsekvenser för människors hälsa och säkerhet 

genom implementering av de riktlinjer gällande farligt 



godsleder, bullernivåer och förorenade områden som anges i 

riktlinjerna i översiktsplanen. 

Bebyggelse inom utredningsområdena för strandnära 

utvecklingsområden bedöms potentiellt kunna medföra 

negativa konsekvenser för landskapsbilden och 

kulturlandskapet. Konsekvenserna beror dock på hur 

områdena kommer att utformas och till vilket ändamål. I 

många fall avses utveckling för turism och friluftsliv vilket 

bedöms medföra positiva konsekvenser för riksintressen för 

friluftsliv. Utredningsområdena har minskats i storlek och 

antal i samband med framtagandet av planförslaget och 

miljöbedömningen. De områden som föreslås behövs dels för 

att säkra natur- och rekreationsområden, dels för att 

tillgodose efterfrågan på bostäder och bidra till kommunens 

attraktionskraft.


