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Förord

Det dokument du nu håller i handen är ett av kommunens 
viktigaste planeringsinstrument, nämligen den fördjupade 
översiktsplanen för tätorten Ed. Vi har valt att kalla den för 
”Ed och framtiden” för det är precis vad det handlar om. 
Syftet med en fördjupad översiktsplan är nämligen att visa 
vilken utveckling vi vill att Ed ska ha i framtiden. I och med 
denna plans antagande har vi i Dals-Eds kommun fått ett 
kraftfullt redskap att använda i vårt utvecklingsarbete.

En del av planen handlar om hur befolkningen kan förväntas 
utvecklas. Tyvärr är denna läsning lite dyster men desto 
roligare är det då att vi år 2013 bröt en nedåtgående 
trend och ökade befolkningen med 75 personer. En starkt 
bidragande orsak är en omfattande inflyttning på nästan 300 
personer. För att inte detta ska bli ett kortvarigt trendbrott och 
för att människor även i framtiden ska uppfatta vår kommun 
som ett attraktivt alternativ att bosätta sig i måste vi fortsätta 
utveckla vår tätort. Detta kommer att innebära olika former 
av förändring vilket för en del kan kännas hotfullt men är som 
jag ser det helt nödvändigt. Alla förändringar leder inte till 
förbättringar men alla förbättringar kräver en förändring. Vi 
måste alltså våga om vi vill vinna!
    
Inför arbetet med att ta fram denna plan hade jag en 
önskan om en process där många skulle vara delaktiga 
i slutresultatet. Det är därför med stor glädje jag kan 
konstatera att det blev just så! Därför vill jag framföra ett stort 
tack till alla er som på olika sätt deltagit i arbetet.
 
Nu är vi färdiga med processen att skapa en plan och nu tar 
vi tag i arbetet med att förverkliga den. Tillsammans kan vi 
skapa en stark tätort till nytta för hela kommunen.
Välkommen att delta i det fortsatta arbetet!

//
Martin Carling
Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning 
bakgrund och syfte

Processen i en fördjupad översiktsplan (FÖP) 
är en viktig del i demokratiarbetet genom di-
alogen med brukare och invånare under en 
längre tidsperiod. En FÖP kan lyckas med 
att föra samman människors önskemål och 
behov i livet med platsens ekonomiska och 
fysiska förutsättningar. Relevanta frågor att 
ställa sig i ett FÖP arbete är: Hur ska vi leva 
våra liv i Ed? Vilka stigar ska vi finna?

En FÖP är också en viktig del av den kom-
munövergripande översiktsplanen (ÖP). Alla 
kommuner skall enligt plan- och bygglagen 
(PBL) ha en aktuell och antagen ÖP som 
täcker hela kommunens mark och vattenom-
råden. Planen utgör underlag för kommunens 
prövning av detaljplaner och bygglov. Den ut-
gör också underlag för andra myndigheters 
tillståndsprövning. Planen är vägledande 
men inte bindande i juridisk mening.

Under 2010 inleddes FÖP arbetet med en  
ortsanalys av Eds tätort och en medbor-
gardialog som ägde rum 2010-11-30 under 
namnet Future Workshop. Föreliggande förs-
lag till ny FÖP för tätorten Ed är grundat på 
ortsanalysen och de synpunkter som kommit 
in via dialog med medborgare, företagare 
och regionala myndigheter. 

Program till församråd för fördjupad översikt-
splan togs fram i januari 2011. Programmet 
presenterades för Länsstyrelsen  på plats i 
Ed 2011-03-09. 

Planen var ute på samråd under sommar och 
höst 2012. Efter revideringar och komplette-
ringar ställdes granskningshandlingar ut un-
der sept - nov 2013. Antagande av FÖP Ed 
förväntas ske efter beslut i fullmäktige under 
våren 2014. 

Dals-Eds kommun och tätorten Ed är en del 
av Västra Götalandsregionen och en av dess 
norra utposter i ett spännande gränsområde 
i Dalsland mot gränsen till Norge. Befolkn-
ingsmässigt är både kommunen och tätorten 
en av regionens mindre och det är relativt 
långa avstånd till den betydligt intensivare 
arbetsmarknad och handel som råder inom 
Göteborgsregionen.  

Med sin litenhet till trots är såväl näringsliv 
som handel i Ed förhållandevis vitalt och 
statistiska bedömningar håller kommunen 
och tätorten högre på rankinglistor än övri-
ga kommuner i Dalsland. En av orsakerna till 
detta är närheten till den betydligt mer inten-
siva region på andra sidan gränsen i nors-
ka Östfold där över 3 miljoner människor bor 
inom en radie av 15 mil. 

Den något mer vitalare omvärldanalysen 
beskriver sålunda Dals-Ed istället som den 
första och närmaste utposten i Västra Göta-
land och Sverige. Den tillgängliga kommu-
nen med såväl dynamiskt näringsliv och 
lägre kostnadsnivåer som attraktiv bostads-
bebyggelse och en av västsveriges mest 
omtalade vildmarks- och naturområden. Det-
ta ger naturligtvis stora möjligheter till utveck-
ling och expansion. Kommunen har ett väl 
förankrat förhållningssätt till expansion och 
utveckling där också befintliga kvalitéer och 
varsamhet gentemot natur och kultur bibe-
hålls. 
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Kommunens 
övergripande  mål

” DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS ”

Dals-Ed ska vara möjligheternas kommun 
där människor och näringsliv känner trivsel, 
trygghet och framtidstro.  

Hållbar utveckling
Bekämpa utanförskap och arbetslöshet
Miljöhänsyn och folkhälsa
Goda uppväxtvillkor

Attraktiv kommun
Naturkommun med varierat fritidsutbud
Attraktivt boende
Gott företagsklimat
God kvalitet i kommunens verksamheter

Demokrati delaktighet
Öppenhet och tillgänglighet för medborgaren
Barnkonventionen
Tolerans och mångkultur

Stabil ekonomi
God ekonomisk hushållning
Standardkostnader
Samverka på alla plan

Ständiga förbättringar
Ständigt lite bättre
Attraktiv arbetsgivare

I föreliggande förslag till fördjupad översikts-
plan för tätorten Ed berörs i första hand målen 
om hållbar utveckling och attraktiv kommun.

•	 HÅLLBAR	UTVECKLING

Med hållbar utveckling avser vi ett helhet-
sperspektiv innehållande tre dimensioner; 
den sociala, den ekologiska och den ekon-
omiska. 

Dimensionerna påverkar och förutsätter 
varandra. Ekonomiska framgångar kräver 
ekologisk hållbarhet och är en förutsättning 
för att skapa goda och stabila sociala förhål-
landen. Hög sysselsättning bidrar till att up-
prätthålla välfärd och kvalitet i våra verk-
samheter samt bidrar till de gemensamma 
investeringar som fordras för omställningen 
till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin 
tur kan ge driftsekonomiska fördelar i framtid-
en. Allt hänger samman. 

Dals-Ed ska vara en föregångskommun som 
kännetecknas av invånare som känner väl-
befinnande, trygghet, engagemang och lika 
värde.

Miljön och människors goda hälsa ska vara 
en grund för livskvaliteten och utgöra ett 
kraftfullt argument för människor att söka sig 
till, bo och verka i kommunen. Miljöhänsyn 
ska vara grunden för kommunens framtida 
utveckling och utgöra en hörnsten i arbetet 
med att skapa sysselsättning.

•	 ATTRAKTIV	KOMMUN

Vi ska tillsammans skapa förutsättningar för 
den enskildes möjligheter att förverkliga sina 
drömmar och idéer genom; flexibla tankeba-
nor, förenklad byråkrati, bra utbildningsmöj-
ligheter, attraktivt boende, bra kommunika-
tioner och infrastruktur.

Boende- och verksamhetsmiljöerna i Dals-
Eds kommun ska vara så attraktiva att vi som 
bor och verkar i kommunen trivs och önskar 
bo kvar samtidigt som miljöerna ska bidra till 
att fler invånare, investerare och företagare 
dras till kommunen. Vi ska visa öppenhet och 
tolerans för nya idéer och för ett mångkul-
turellt samhälle. 

Vi ska som kommun fortsatt vara känd för 
vårt företagsvänliga klimat samt ha en håll-
bar och ekonomiskt stark utveckling. Entre-
prenörskap som förhållningssätt ska vara en 
naturlig del i kommunens verksamheter.

Dals-Ed ska vara den attraktiva kommunen 
där människor och näringsliv känner trivsel, 
trygghet och framtidstro. Det goda livet i Dals-
Ed ska vara ett känt begrepp i hela landet.
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ORTSANALYS

DEL 1
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St Lee Bruk vid slutet av 1800 - talet. Stationsmiljön innan branden 1910.

Järnvägsbolaget bildades 1879.

Interiör från Handelsbolaget vid Storgatan 1907

Hotell Drott uppfördes 1904 och brann 1910
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Historia
för att hitta rätt väg framåt 
måste vi också se bakåt i tiden

handelsplats - stationssamhälle - kronoparken Västra Ed - turistort - Lee bruk - villasamhäl-
let i Äng - kåkstad - trädgårdsstad - municipalsamhälle - kommuncentrum ....

der 1900-talets första hälft bl a i ett antal 
välförsedda varuhus och den betydelsefulla 
årliga marknaden. 

Staten dominerade markägandet i Ed alltse-
dan 1700-talet och försvårade avstyckningar 
och nyetablering. I de centrala delarna av Ed 
(Västra) var dock marken under åren 1690 - 
1910 överlåten till Uddevalla stads köpmän 
och privata exploatörer bidrog till en vildvux-
en bebyggelse. Befolkningen och lokala han-
delsidkare levde vid förra sekelskiftet under 
svåra omständigheter. Misären i dåvarande 
stationssamhälle har beskrivits som en kåk-
stad. 

På uppdrag av överintendentämbetet up-
prättades år 1917 ett stadsplaneförslag av 
slottsarkitekten Fredrik Lilljekvist. Det är en 
en vacker trädgårdsstad där den omgivande 
naturen har en stor påverkan på planens ut-
formning. Det fanns under många år starkt 
skilda intressen om hur tätorten Ed skulle ut-
vecklas. Staten ville se en utveckling som till-
varatog områdets stora naturvärden, gynnade 
turism och växte till en rekreationsort för folk 
med god ekonomi. Lokala näringsidkare ville 
istället skapa förutsättningar som gynnande 
industri och företag. Frågan stod mellan Eds 
framtid som turistort eller industrisamhälle.

Sammanfattningsvis kan sägas om den rel-
ativt unga tätorten att det geografiska läget 
inneburit goda förutsättningar för transport-
näring och kommunikationer. Naturen och 
skogen är basen för såväl träindustri som 
besöksnäring. Där järnvägar, vattenvägar 
och landsvägar möts finns också goda 
förutsättningar att bedriva handel. Den tra-
ditionella Edsmarknaden och ortens relativt 
rika handelsutbud är resultat av detta. 

Tätorten Ed är ett förhållandevis ungt sam-
hälle med en historia som i stort påbörjades 
genom virkeshantering och sågverksindustri 
under senare delen av 1800-talet. Tiden in-
nan dess bär inte spår av större samhälls-
bildning. Det förekommer omfattande virk-
estransporter över denna strategiska punkt 
och området utgör också militär betydelse i 
och med gränsområdet till Norge. Platsens 
läge invid det väldiga vattnet Stora Le har 
dock givit unika förutsättningar för handel och 
omlastningsverksamhet. Den fd faktorsbygg-
naden, magasinet och Långholmen i centrala 
Ed utgör idag tidiga fysiska avtryck av detta. 

Eds betydelse som utpost mot Norge för 
näringsverksamhet och handel har sedan 
dess präglat orten fram till dags dato. Därav 
kom också beslut om anläggning av en järn-
väg som stod färdig år 1879 mellan Kornsjö i 
Norge och Ed, Sunnanå hamn och Mellerud 
med anslutning där till Bergslagsbanan.

Till Ed flyttades år 1895 också huvudkontoret 
för bolaget Dalslands järnvägs aktiebolag. 
Omlastningen mellan sjötransporter och 
sågverk vid Stora Le och järnvägen skedde 
via en 3 km lång anslutningsbana som an-
lades i zick-zack uppför sluttningen med en 
höjdskillnad på 40 meter vilket motsvarar en 
stigning på 1:50. Anläggningen torde ha varit 
tämligen unik i sitt slag och järnvägens be-
tydelse för utveckling av stationssamhället 
var vid sekelskiftet helt dominerande.

Tillgängligheten via järnväg till det naturskö-
na Ed gav också en ström av besökande tu-
rister från inte minst Göteborg som ville idka 
friluftsliv i omgivningarna. Därför uppstod en 
omfattande hotellverksamhet  med kända 
hotell som bl a Mühlbocks och Turisthotellet.
Handeln i Ed frodades och resulterade un-



Utdrag av Häradskartan 
Dals-Ed 1890 - 97
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Fotografi från kyrkan mot Äng 2011
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Samhället idag
Allmänt om bebyggelsen, sjöarna, trafiken och befolkningen

Det nutida Ed har till ytan vuxit väsentligt 
under andra hälften av 1900-talet. Egna-
hemsvillor och småhusområden dominerar 
utbredningen runt sjön Lilla Le i en relativt låg 
och tät bebyggelse på små tomter. 

Service och handel är i huvudsak samlat till 
det ursprungliga centrum invid järnvägssta-
tionen där också en mer kvartersindelad och 
något högre stadsmässig bebyggelse före-
kommer. Järnvägsstationen med bytespunkt 
till busstrafik är en viktig knutpunkt för kolle-
ktivtrafiken som möjliggör in- och utpendling 
till jobb på andra orter.

Grundskolan har sina lokaler i Hagaskolan 
och Snörrumsskolan. Gymnasieutbildning 
och gymnasiesärskola bedrivs på Utsikten 
som är beläget i tätortens nordvästra om-
råde.

Riksväg 164 passerar numera utanför cen-
trum på södra sidan om sjön Lilla Le. Ett 
område för industri och främst volymhandel 
växer successivt i anslutning till infarten med 
tydlig annonsering ut mot väg 164.

Bostadsbyggandet pågick under de första 
åren av 2000-talet i en betydligt lägre takt än 
tidigare, i genomsnitt motsvarande ca 3 - 4 
lgh per år. Under perioden  2009-2011 har 
det byggts totalt 23 lgh, vilket innebär att tak-
ten ökat något igen till ett genomsnitt av 7-8 
lgh per år.

Vid det gamla hamn- och sågverksområdet 
nere vid stora Le har industriverksamheten 
helt upphört. Området är idag en attraktiv 
besökspunkt för båtliv och turism. Området 
har också studerats för sjönära bostadsbe-
byggelse men marktekniska undersökningar 
har påvisat föroreningar efter industrin. 

Befolkningen minskar något i Eds tätort un-
der 2000-talet och statistik för hela kommu-
nen över tidsperioden 1979 till 2009 visar en 
minskning med 576 personer trots en längre 
tid av stadig ökning mellan åren 1982 och 
1993 på ca 100 personer per år.  

Anmärkningsvärt är det stora antalet individer 
som flyttar, jämfört med befolkningsmängden. 
Totalt under perioden 1981 - 2009 (28 år) 
sker en inflyttning av 7005 personer vilket 
väl överskrider hela kommunens befolkning-
smängd år 2009. I teorin skulle detta kunna 
innebära att hela befolkningen med råge helt 
enkelt bytts ut under tidsperioden. 

Av totala antalet flyttningar under åren 1981 - 
2009 utgör inrikes inflyttningar 4571 personer 
och utrikes inflyttningar endast 2434. Inrikes 
flyttningar har dock totalt över perioden ett 
nettominus på 1483 personer medan utrikes 
inflyttningar har ett nettoplus på 1492 per-
soner. In- och utflyttning inrikes sker fram-
förallt från och till Bengtsfors kommun följt av 
Göteborg och Uddevalla.

Karaktäristiskt för Ed är också en något äldre 
befolkning än riksgenomsnitt, procentuellt 
lägre antal kvinnor, lägre andel högskoleutbi-
ldade och en lägre inkomsnivå än riksgen-
omsnittet. Den lägre inkomstnivån kan 
delvis bero på att vissa inkomster intjänas 
och beskattas i Norge och därför inte syns i 
statistiken.

Däremot har omställningen från traditionell 
industriproduktion till handels- och tjänstese-
ktorn gått ännu snabbare än i övriga riket och 
antalet förvärvsarbetande inom denna sek-
torn ökade med hela 56,6%. 
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Tätortens utbredning 2010

1/  Utbredd samlad bebyggelse 
 övervägande bostäder

2/ Centrum

2/  Verksamheter och handel

3/ Naturområden 

Lv 164

 Järnvägsstation

Dals-Eds kyrka

Jordbrons industriområde
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Infrastruktur
vägar, järnväg, vatten, reningsverk, it

E 45

E 18

Dals-Ed

E 6

Lv 164

Karlstad

Uddevalla

LANDSVÄGSTRAFIk

Länsväg 164 passerar strax söder om Dals-
Eds tätort och omnämns ibland som hela 
Sveriges väg till västkusten. Betydelsen av 
denna väg är utomordentligt stor för tätortens 
tillgänglighet och möjligheter till utveckling. 
Trafiken är enligt senaste mätningar drygt 
2500 fordon per dygn i årsmedelsnitt och 
förväntas växa i takt med utökade handel-
setableringar i Jordbron till ca 4000 fordon 
(ÅDT). 

Trafikverket har med anledning av detta låtit 
utreda förutsättningar för ombyggnad av 
korsningen 164/2183 vid infarten till Dals-Ed 
med ett vänstersvängfält alternativt en cirku-
lationsplats. Utredningen pekar också på en 
ökad trafik på väg 2183 genom Eds centrum 
med bl a en fördubbling av tunga transporter 
med timmerbilar till Nössemarks Trä (avsnitt 
genom centrum markerat med dubbla streck 
på kartan).
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Stora Le

Lilla Le

Nössemarks-
vägen  lv 2183

Hamnen

Järnväg

Korsning 164/2183 samt 
östra utfarten från 
Jordbron utreds

Centrum

lv 2115 mot 
Hökedalen

lv 164

Ett led i arbetet att få bort den tunga trafiken 
genom Ed är att  att anpassa järnvägsviaduk-
ten i Hökedalen,som idag har maxhöjd 3.90 
meter, till gällande standard för godstrafik 
och genom ytterligare åtgärder på vägsträc-
kan skapa ett godsstråk, som också försörjer 
industrin i Hökedalen.

Östra utfarten från Jordbrons verksamhets- 
och handelsområde till väg 164 utreds med 
anledning av dålig sikt i fyrvägskorsningen 
men också för betydelsen av tillgänglighet till 
handelsområdet. 

Väg 2115 utgör en viktig länk i kommunens 
arbete med att utveckla centrum och skapa 
en hållbar godskorridor för den tunga trafik-
en. 

Idag går all tung trafik rakt igenom Eds cen-
trum (väg 2183) med betydande buller, fram-
komlighet och trafiksäkerhetsinverkan, främst 
på oskyddade trafikkanter där skolbarn utgör 
en stor del. Risker med farligt gods och högt 
slitage på vägen är andra betydande olägen-
heter. 
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! ! ! ! Förslag till motionsspår för cykel

Sträcka med goda eller mycket goda vägegenskaper för cykel

Sträcka med sämre eller mycket sämre vägegenskaper för cykel

Kommunala byggnader

Förslag till ny cykelbana vid Jordbron

±1:24 000

Skogens öga

GÅNG- OcH cYkELVÄGAR 

I Dals-Eds kommun ska finnas ett trafiksäkert 
gång- och cykelvägnät, för att främja folkhäl-
san, ungdomars möjlighet till självständiga 
transporter, besöksnäringen och miljömäs-
sigt hållbara transporter till arbete, studier, 
service.

Kommunens ställningstagande avseende 
GC-vägar:

• Kommunens vilja är att  gång- och cykel-
vägar ska finnas så att cykling ska kunna 
ske på ett trafiksäkert sätt. Där så är mö-
jligt ska det mindre vägnätet användas för 
att skapa sammanhängande cykelstråk.

• Säkra skolvägar för gående och cyklister 
prioriteras.

Kartan intill visar de befintliga och planerade 
gång- och cykelstråken inom tätorten. 
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08.40 byte 0min     byte 1h 9min      12.22   03.42

Ed  -  Göteborg (via Öxnered) (tåg)
09.27   10.52        01.25

SISTA KVÄLLSTUREN
Göteborg - Uddevalla - Bäckefors - Ed (tåg-buss)
20.47 byte 27min      byte 0min 23.45  02.5823.45  02.58

09.27   10.52        01.25

      12.22   03.42

     09.20     02.40

  09.05      03.30

FRAMTIDA TURER  MED NORDLÄNKEN
RESTID

Ed   -   Göteborg (via Öxnered)
06.27     07.42      01.15

UPPSKATTAD FRAMTIDA TÅGTRAFIK
Halden - Göteborg: 6-8 dubbelturer/dag (NSB)

KÖRTID FÖR BILIST
Ed-Göteborg 2h 25min.

06.27     07.42      01.15

  07.27      02.42

ORT

ORT

TECKENFÖRKLARING

x:xx

x:xx

JÄRNVÄG
VÄG

FÖRBINDELSE MED MED
BUSS

FÖRBINDELSE MED TÅG

BYTESPUNKT

ANALYSERAD ORT

RESTID MED MINDRE
GOD STANDARD, TOTAL
RESTID

RESTID MED GOD STANDARD,
TOTAL RESTID

x:xx
RESTID MED ACCEPTABEL
STANDARD, TOTAL RESTID

x:xx
RESTID MED DÅLIG
STANDARD, TOTAL
RESTID

ED
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KARLSTAD
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jÄRNVÄGSTRAFIk

Klimatsmart gränshandel - trainshopping - 
pendlingsmöjligheter till  större arbetsmarknad

Norge-Vänerbanan som passerar genom 
Ed samhälle är utpekat som riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3kap 8§.

Järnvägen har en mycket viktig del i utveck-
lingen av Dals-Eds samhälle. Dess snart 
150-åriga liv skapade stationssamhället och 
gav puls och näring till både verksamheter 
och socialt liv. 

Utvecklingen av sågbruksverksamheten var 
under första hälften av 1900-talet helt ber-
oende av järnvägstransporter medan eft-
erkrigstiden mer kommit att domineras av 
transporter på lastbil. 

Järnvägen utgör inte desto mindre en väsent-
lig faktor när det gäller framtida utveckling och 
tillväxt för det långsiktigt hållbara samhället. 
Den spårbundna trafiken för såväl människor 
som produkter ges i dagens samhällsplan-
ering en helt avgörande betydelse. Järnväg-
stransporterna ger människor som väljer att 
bo i Ed möjlighet till tågpendling inom främst 
Tre-stads- och Östfolds-regionen: 

fotomontage på framtida resecentrum

Vänersborg, Trollhättan och Ud-
devalla eller Östfold med Halden, 
Sarpsborg och Fredrikstad inom en 
timmes resväg i vardera riktning.

Med ytterligare drygt en 1/2 timmes 
resa når man söderut till Göteborg 
eller norrut  till Oslo.

sid 23



sid 24

Gränshandelns utveckling är en mycket vik-
tig faktor för tillväxt. Strömstad respektive År-
jängs kommun har påverkats starkt av den 
norska köpkraften och köpstaden Nordby 
strax söder om Svinesund samt Töcksfors i 
Värmland är vitala exempel på detta. Bak-
sidan av tillväxten är det stora beroendet av 
biltransporter för denna handel och därmed 
förenliga koldioxidutsläpp. 

I Dals-Ed finns spännande förutsättningar 
att utveckla attraktiv gränshandel som i 
högre grad trafikeras via järnvägen (Train-
shopping). klimatsmart gränshandel kan 
vara en unik framgångsfaktor.

En utredning pågår att med statlig 
medfinansiering bygga om buss- och 
järnvägsstationen till ett modernare 
resecentrum. Två spår föreslås tas bort för 
att bland annat ge utrymme för ny plattform 
och parkeringsplatser. Kommunen verkar 
för att stationen i framtiden ska blir kvar i 
centrala Ed med fler tågstopp och eventuellt 
med utbyggnad till dubbelspår. Bussystemet 
föreslås utvecklas så att Ed blir en knutpunkt 
(resecentrum) för Dalsland. 

Ett alternativ för Ed och framtiden är att ny 
dubbelspårig järnväg byggs söder om Ed 
med ny station. Befintlig bana blir kvar för 
att ge Ed en koppling till godstrafiknätet och 
konkurrensfördel för att attrahera företag, 
samt att möjligheten till regionala persontåg 
kvarstår. De reserverade områden för 
järnväg som finns i nuvarande fördjupad 
översiktsplan för Eds tätort skall finnas kvar.

Fotomontage över tänkt stationsmiljö (Ramböll)



VATTEN- OcH AVLOPPSOMRÅDE

Vattenförsörjning

Eds samhälle försörjs med dricksvatten från 
Kasens vattenverk som är belägen i den södra 
delen av samhället. Vattenverket försörjs 
med råvatten från grundvattenuttag ur Kasen 
och Edsbräckan. Nordost om vattenverket 
vid Högankas ligger en högreservoar. 
Det finns också ett mindre vattentorn i 
Kronoparken i  den norra delen av lågzonen. 
Vid Topperudsvägen i den nordvästra delen 
av samhället ligger en tryckstegringsstation 
som försörjer Toppens högzon.

Eds samhälle är indelat i två tryckzoner, 
en stor lågzon och en mindre högzon i 
den nordvästra delen i samhället. År 2010 
var cirka 2700 personer anslutna inom 
tryckzonerna, varav ca 600 personer i 
högzonen. Separata utredningar pågår 
om dricksvattenförsörjningen och reserv-
vattentäkt där det bland annat framgår att 
dricksvattenförsörjningen behöver ses över 
och förstärkas inför ytterligare utbyggnad av 
bostäder i den norra delen av högzonen.

Vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Kasen och Edsbräckans vattentäkt har 
fastställts av Länsstyrelsen 2009-08-27. 
Skyddsområdet är uppdelat i primär, tertiär 
och sekundär skyddzon.  

Kommunens ställningstagande avseende 
vatten- och avlopp:

• En kommuntäckande VA-plan ska tas 
fram.

• Kommunens drickvattenförsörjning ska 
säkerställas långsiktigt.

• Verksamhetsområden för kommunalt 
vatten och avlopp i tätortsnära områden 
ska utökas där det är motiverat.

Avloppsrening

Reningsverk Brattesta  är lokaliserat norr om 
centrum nere vid sjön Stora Le. Lokaliseringen 
prövades genom en detaljplan antagen av 
länsstyrelsen 1977-05-10, dock inte utan 
anmärkningar. Reningsverket har en kapacitet 
som bedöms täcka utbyggnadsbehovet 
under överskådlig tid.

Avståndet till bebyggelsen i centrum är ca 200 
m och mellan reningsverket och bebyggelse 
ligger järnvägen. Topografiskt skiljs renings-
verket väsentligt av från bebyggelsen i och 
med att det är beläget nedanför den starka 
sluttningen mot sjön och ca 50 meter lägre.

Verket är av inbyggd typ utan synliga öppna 
reningsdammar. Bullerstörningar från verket 
förekommer i en av radie på ca 100 meter. 
Lukt kan förekomma vid vissa driftsituationer 
och ogynnsam väderlek. Störningarna anses 
dock idag som ringa.

Om en ny terrassbebyggelse skulle bli aktuell 
i sluttningen mot Stora Le måste störningarna 
från reningsverket beaktas. Olika studier av 
aktuella fall inom landet finns tillgängliga där 
avstånd ned till 100 meter från reningsverk 
kan accepteras. Bullerstörningar går effektivt 
att bygga bort och reningsverk utan öppna 
dammar avger låga halter av lukt.
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Foto från Kronoparken ned mot reningsverket 2011
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AVFALL

Återvinningscentralen på Onsön finns för 
hushållens sortering av t.ex farligt avfall, el-
ektronik, grovsopor och förpackningar. Återv-
inningsstationer finns i Eds tätort. Rätt sorter-
at kan avfall bli en resurs som bidrar till att de 
nationella miljömålen uppnås, t.ex. genom 
förbränning till fjärrvärme, kompostering och 
återvinning av material. Sammantaget är det 
dock viktigt att avfallsmängderna minskar. 
Som underlag för kommunernas arbete med 
frågor rörande avfallshantering och avställda 
avfallsanläggningar ska finnas en kommunal 
renhållningsordning innehållande avfallsplan 
och renhållningsföreskrifter. 

Kommunens ställningstagande avseende 
avfallshanteringen:

• Aktuell avfallsplan ska finnas.
• Avfallet är en resurs som ska tas tillva-

ra och utnyttjas. Kommunen inför käll-
sortering av matavfall från 1 november 
2013.

• Återvinningsstationer ska finnas enkelt 
och tillgängligt.

• Tillgängligheten till återvinningscen-
tralen ska vara god.

• Kommunen ska verka för att avfallet 
minskar och källsorteringen ökar.

ENERGI OcH kLIMAT

En ”Energiplan för Dals-Ed” antogs av kom-
munfullmäktige i mars 1987. Planen beskriv-
er bl.a. energibehov och energitillgångar 
samt ett energipolitiskt handlingsprogram för 
de närmast efterkommande åren. Sedan en-
ergiplanen antogs av kommunfullmäktige har 
motiven för energihushållning och minskad 
oljeanvändning förstärkts. Internationella, 
nationella och regionala mål har upprättats 
med hänsyn till klimateffekterna av förbrän-
ningen av kol och olja i världen.

Kommunfullmäktige antog i december 2012 
en “ Energi- och klimatstrategi 2012 - 2014”  
med inriktningsmålet bl a att skapa förnyelse-
bara energialternativ samt finna alternati-
va energibesparingsformer. Kommunens 
viljeinriktning är att bli en av Sveriges mest 

framgångsrika kommuner inom områdena 
energihushållning och besöksnäring. Kom-
munen och bostadsbolaget arbetar aktivt  
med energieffektivisering i sina fastigheter.

VINDkRAFT

En vindkraftplan för Dalsland har tagits 
fram och antagits. I planen föreslås var i 
landskapet etablering av vindkraftverk är 
lämplig med hänsyn till motstående in-
tressen. Planen utgör ett gemensamt under-
lag för Dalslandskommunernas arbete med 
översiktsplaner. Vid prövning av lokalisering 
av vindkraftverk enligt Miljöbalken skall hän-
syn tas till respektive kommuns ställningsta-
ganden i översiktsplanen.

Tjugoen vindkraftverk finns redan uppförda 
i en vindkraftspark på Töftedalsfjället. Kom-
munen är fortsatt positiv till vindkraftsutby-
ggnad inom de områden som finns utpekade 
som lämpliga områden i vindbruksplanen. 
Inga utpekade områden lämpliga för vind-
kraftsutbyggnad finns inom Eds tätort.

FjÄRRVÄRME OcH ÖVRIG VÄRME

Det finns en fliseldad panncentral som drivs 
av Farmartjänst och som körs med full kapac-
itet. Anläggningen försörjer skola, sjukhem 
och en del bostäder med värme. Det finns 
även värmepumpar och solvärmeanläggnin-
gar installerade i fastigheter.
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TELEkOMMUNIkATION OcH bREDbAND

Dals-Ed var tidigt ute med telefoni tack vare 
järnvägens tillkomst och hade redan på 
1870-talet tillgång till järnvägstelegrafen. 
Dals-Eds första telestation tillkom 1902. 

Från mitten av 1990-talet var kommunen 
med i olika kommunikationsprojekt där bred-
bandstjänster erhölls via telefonnätet. Dess-
sa projekt gav bra kommunikation till ”stor-
stadspris”.

Tillgång till bredband är av stor betydelse 
för utvecklingen i kommunen. Bra inter-
netuppkoppling är en förutsättning för ett 
konkurrenskraftigt företagande och attraktivt 
boende.

Flera mobiloperatörer bygger 4G mobilnät.
Möjligheterna till internetanslutning via AD-
SL-modem är goda. 
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Foto ovan från Eds telefonstation 1952

I takt med att kraven på överföringskapacitet 
växer är det nödvändigt att bygga ut bred-
band i form av fibernät så att så stor del av 
befolkningen som möjligt kan ansluta sig. 

Det pågår bildande av fiberföreningar som 
bygger fibernät till sina fastigheter utanför 
tätorten. Det pågår även arbete med att få 
fibernät  till fastigheterna i tätorten.



Handel & service

Handel
Dals-Ed har historiskt sett alltid varit en 
plats med goda förutsättningar för han-
del. Det vittnar inte minst den årligen 
återkommande torghandelsmarknaden 
utmed Storgatan i Eds centrum.

De idag största butikerna utgörs av två livs-
medelsbutiker och Systembolag. Vid sidan 
av detta finns ett antal mindre butiker i säl-
lanköpsvaruhandeln. Det övriga serviceutbu-
det består av bibliotek, restauranger, banker, 
apotek, frisörer m fl. 

I externhandelsområdet Jordbron finns bland 
annat möbelvaruhus, lågprisvaruhus, han-
delsträdgård, VVS- och bygghandel samt 
ett antal mindre butiker i sällanköpsvaruhan-
deln. Utvecklingen går mot fler butiksetable-
ringar inom området.

Handelns Utredningsinstitut (HUI) utförde 
under år 2003, på uppdrag av Dals-Eds 
kommun, en studie av konsekvenser på den 
befintliga detaljhandeln av olika etablering-
salternativ i dagligvaru- och sällanköpshan-
delen. 

Dals- Eds kommun, men också stora delar 
av övriga Dalsland, har idag hamnat i ett läge 
där konkurrensen från större externhandels-
områden och näraliggande stadskärnor är 
påtaglig. Då konsumenterna är benägna att 
resa längre för att köpa sällanköpsvaror har 
den lokala sällanköpsvaruhandeln tunnats ut 
betänkligt medan dagligvaruhandeln, på gr-
und av mer bostadsnära handel, står sig rela-
tivt bra i Dalsland.

Handelsutredningen visar att detaljhandelns 
expansion i huvudsak sker inom ramen för 
ett befintligt köputrymme. 

En fortsatt utbyggnad av  dagligvaruhandeln 
i Jordbron förväntas bli beroende av ett in-
flöde av konsumenter från Norge samt övri-
ga Dalsland. För att lindra effekterna av en 
utökad etablering i det externa handelsområ-
det bör man dock försöka arbeta aktivt med 
att förstärka och tydliggöra centrumhandeln.
 
Att på sikt arbeta med att tydliggöra bu-
tikernas profil samt att medvetet försöka 
få etableringar av butiker med utbud som 
idag saknas vore ett viktigt ingrepp för att 
stärka centrumhandeln. En viktig förutsät-
tning för att lyckas med detta är en stark 
och målmedveten organisation av både 
köpmän, fastighetsägare och kommun.
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OFFENTLIG SERVIcE

barnomsorg och skola

Utredning har genomförts om framtida lokal-
behov för skola och barnomsorg genom att 
anpassa och optimera lokalerna utifrån den 
demografiska utvecklingen samt rätta till de 
arbetsmiljö- och kvalitetsmässiga bristerna i 
lokalerna. Slutsatsen är att grundskola ska 
fortsätta att bedrivas på Hagaskolan och 
Snörrumsskolan. Utredning pågår om fram-
tida lokalbehov för barnomsorgen.

Förskole- och grundskoleverksamheten är 
beroende av verksamheternas möjligheter 
att använda närområden till utomhusaktiv-
iteter samt hur skolskjutsar kan tillhandahål-
las på ett säkert och ekonomiskt effektivt sätt. 
Barnperspektivet ska finnas med i beslut och 
planering.

Äldre

Särskilt äldreboende och trygghetsboende 
finns i tätorten. Man har startat ett projekt där 
man ser över former för äldreboenden med in-
rikningen att skapa moderna och funktionella 
boenden i form av kooperativ hyresrätt. 

Äldre människor efterfrågar ofta lägenheter 
med närhet till bra service när de vill byta 
bostad. En förtätning av bostäder i de cen-
trala delarna bidrar till att erbjuda alternativa 
boendeformer.

Funktionshindrade

För barn, ungdomar och vuxna med funk-
tionsnedsättning ska tillgängligheten till all-
männa platser och lokaler vara goda. Enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd till funk-
tionshindrade är kommunen skyldig att bistå 
med de insatser som den enskilde har behov 
av. Detta gäller även bostäder. Gruppbost-
ad finns idag på Timmergården och sex nya 
lägenheter med gemensamhetsutrymmen 
har iordningställts inom befintligt bostadsom-
råde i Kronoparken.



Natur & Kultur
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Turism och besöksnäring

Turismen är en viktig näring. Genom 
undersökning har det visat sig att utländska 
turister i Sverige framförallt kommer för 
naturupplevelser. Det är något vi i Dals-Eds 
kommun kan erbjuda och ta fasta på. 

I Eds tätort finns campingplatsen Gröne 
Backe och stuguthyrningar, älgparken 
Dalsland Moose Ranch, kommunal badplats, 
småbåtshamn, skid- och motionsspår, samt 
diverse evenemang med stort antal besökare.

Enligt miljöbalken ska mark- och 
vattenområden, eller den fysiska miljön 
i övrigt, som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av dess naturvärde 
samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljön. Behovet 
av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas. 

Naturvårdsprogrammet för Dals-Eds kommun 
är ett levande och långsiktigt dokument 
när det gäller bevarandet av naturvärden. 
Programmet ska vara vägledande för 
den fysiska samhällsplaneringen och 
användas vid ställningstaganden i natur- och 
miljövårdsfrågor. 

Naturvårdsprogrammet ska också vara oblig-
atoriskt kunskapsunderlag vid kommunens 
handläggning av bygglovsärenden och 
vid prövning av strandskyddsdispenser /
strandskyddets upphävande och redogörelse 
för hur dessa naturvärden tryggas ska bifogas 
varje beslut. 

Naturvårdsprogrammet är tänkt att fungera 
som en uppslagsbok för alla som har ett 
intresse av naturmiljön i Dals-Eds kommun. 
Genom spridning av kunskaper vill kommunen 
bidra till ett lyckat naturvårdsarbete. 
(Se Naturvårdsprogram 2012, 
 Trädvårdsplan 2004.)

Foto Norra Branten 2011 Foto av mäktig ek vid Skansen 2011
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LIS-områden • Tematiskt tillägg till ÖP 
Dals-Eds kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i 
fortsättningen kallat LIS, innebär att dispens 
kan lämnas för en åtgärd inom strandskydd-
sområde, om åtgärden innebär ett långsiktigt 
bidrag till utvecklingen av landsbygden. För 
detta krävs att kommunen i sin översiktsplan, 
eller ett tillägg till den, har pekat ut områden 
för landsbygdsutveckling i enlighet med vad 
som föreskrivs i MB 7:18e. Två LIS-områden 
har utpekats i anslutning till Eds tätort som 
kommer att beröra möjliga exploateringsom-
råden för främst bostadsbebyggelse. 

1. Ed: bälnäs-Skansen 
 
Förutsättningar  / Allmänt 
Området ligger i direkt anslutning till Eds 
tätort, mellan järnvägen och Stora Le och 
består av två delområden. Bälnäs, den östra 
delen, består huvudsakligen av plan mark 
och är delvis bebyggd. Skansen, den västra 
delen utgörs till största delen av en brant 
sluttning mot sjön. 

För större delen av området gäller 
detaljplaner av varierande ålder. Utpekat 
i gällande FÖP för tätortsutveckling i form 
av service- och fritidsverksamheter. För 
del av Bälnäs finns ett förslag till expl-
oatering med bostäder och verksamheter  
(”Lee Bruk”) från 2003. Området har 
2010 varit föremål för en kompletterande 
miljöteknisk markundersökning. I samband 
med planarbete för resecentrum i Ed 
har förslag på en terrasshusbebyggelse  
väster om Skansen framförts. För denna 
del av området har en översiktlig natur- 
och landskapsinventering upprättats 2010.
Inventeringen pekar ut delar av området 
som bedöms kunna bebyggas. Dessa partier 
redovisas här som LIS-områden. Området 
gränsar till ett naturreservat, som inte 
påverkas av föreslagna åtgärder. 

Slutsatser
Området har goda förutsättningar att utvecklas 
med både bostäder och arbetsplatser i 
ett naturskönt tätortsnära läge med god 
tillgänglighet och bedöms kunna bli ett 
attraktivt tillskott till Eds tätort. 

Möjligheterna att utnyttja det f d sågverks-
området är dock starkt beroende av före-
komsten av förorenad mark och vilka 
saneringsåtgärder som kan bedömas  
rimliga med hänsyn till tänkt markanvändning. 
Ytterligare utredningar krävs innan beslut kan 
tas i denna fråga. 

Bälnäsområdets norra del bör även i 
fortsättningen användas som småbåtshamn 
med tillhörande upplag och verksamheter. 
I LIS-området ingår även vattenområde för 
ytterligare bryggor. Bostäder vid Bälnäs kan 
tillkomma i begränsad omfattning i sluttningen 
öster om vägen, mot Bälnäs gård. 
 
En väl utformad och varsamt infogad terr-
asshusbebyggelse väster om Skansen 
kan bli en mycket attraktiv, centralt 
belägen boendemiljö. 

Rekommendationerna i inventeringen från 
2010 avseende lokalisering skall beaktas. 
Påverkan på riksintresset skall ägnas särskild 
uppmärksamhet. För området upprättas 
detaljplaner etappvis för olika delar i takt 
med att projekt blir aktuella. Risker i form av 
högvatten, radon, förorenad mark, buller från 
järnvägen mm skall beaktas. Detaljerade 
geotekniska utredningar krävs.

Nedan: karta över LIS-område 1/ Bälnäs-Skansen



2. Ed: Timmerdalen , bergslätt 
 
Förutsättningar / Allmänt
Området är beläget i västra delen av Eds 
tätort och redovisat som utvecklingsområde  
(”strategiskt område”) för bostäder 
i FÖP för Ed från 1995. Området  
består av skogsmark mellan sjöarna Stora 
Sågtjärnet och Timmertjärnet. 
 
Infrastruktur 
Området kan relativt enkelt anslutas till 
gatunätet i angränsande kvarter och  
till det kommunala va-nätet. 
Högspänningsledning finns nära området.

Landskapsbild
Delar av ett större sammanhängande 
skogsområde kommer att omvandlas till  
bebyggd mark med hus, vägar, belysning 
m.m. Området kommer att upplevas  
som en naturlig fortsättning på befintlig 
bebyggelse. Landskapsbilden blir mer  
splittrad, men känslan av att befinna sig 
i en skogsmiljö kommer att behållas i  
delar tack vare att ett större skogsparti 
bevaras centralt i området.
  
Tillgänglighet
Området med stränder mot två tjärnar 
kommer även i fortsättningen att vara  
tillgängligt som närströvområde. Viss 
omläggning av strövstigar kan bli aktuell.  
Tillgängligheten till den kommunala 
badplatsen i Stora Sågtjärnet påverkas  
inte.

Fria stränder
Föreslagen exploatering berör en mindre 
del av tjärnarnas stränder och lokaliseras  
så att en strandremsa med befintliga 
strövstigar bevaras. 

Slutsatser
Området bedöms kunna byggas ut 
med småhus i likhet med angränsande  
bebyggelse. Totalt kan här rymmas upp 
till ett femtiotal hus fördelade på fyra  
mindre delområden. Större delen av 
området bevaras som naturområde 
med strövstigar och varierande  
terräng. Partier med sumpskog berörs ej.  

Detaljplan/planer krävs som särskilt studerar 
bebyggelsens anpassning till topografin.  
Väganslutningar utformas med begrän-
sade intrång och låg påverkan på  
strövstigarna i området. Möjligheter till 
utblickar från strövområdet mot omgivande  
tjärnar skall beaktas. 
 
Eventuell risk för radonhaltig mark samt 
föreskrifter för skyddsområde för vattentäkt  
skall beaktas.

Nedan: karta över LIS-område 2/ Timmerdalen, 
Bergslätt
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Prognoser, Statistik
Källa: Statisticons befolkningsprognos 2011 - 2040  

befolkningsutvecklingen år 2010

Folkmängden i Dals-Eds kommun minskade 
under år 2010 med 37 personer, från 4 729 
till 4 692 invånare. Orsaken till den minskade 
befolkningen var ett flyttnetto på - 18 person-
er och ett födelseöverskott på - 22 personer. 

Under år 2010 flyttade 198 personer till Dals-
Ed, vilket var 35 färre än år 2009. Antalet per-
soner som flyttade från kommunen under år 
2010 minskade med 47 personer jämfört med 
år 2009, från 263 till 216. Flyttnettot under 
året (antalet inflyttade minus utflyttade) var 
således - 18 personer. 50 barn föddes under 
2010. Jämfört med 2009 var detta 6 fler. An-
talet personer som avled under år 2010 var 
72 vilket var 7 fler än året innan.Sammanta-
get ger detta att födelseöverskottet (antalet 
födda minus döda) under år 2010 var -22 
personer.
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  1980  1990  2000  2010  2011  2040

Födda  46  76  55  50  46  39 

Döda  70  67  71  72  56  68

Födelsenetto -24  9  -16  -22  -10  -29
 
Inflyttade 201  346  262  198  216  216

Utflyttade 195  361  174  216  245  199

Flyttnetto 6  -15  88  -18  -29  17

Folkökning -18  -6  72  -40  -39  -11

Folkmängd 5 287  5 416  5 047  4 692  4 653  4 156

befolkningsutvecklingen 2011 - 2040

Under prognosperioden 2010 - 2040 min-
skar folkmängden i Dals-Eds kommun med 
536 invånare, från 4 692 till 4 156 personer. 
Orsaken är att flyttnettot i genomsnitt förvän-
tas vara 3 personer per år och födelseöver-
skottet -21 personer per år. Antalet inflyttade 
beräknas vara i genomsnitt 216 personer per 
år medan antalet utflyttade skattas till att vara 
213 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 
3 personer för varje år under prognosperi-
oden. 

Antalet barn som föds förväntas vara 42 per 
år i genomsnitt under prognosperioden med-
an antalet avlidna skattas till 63 personer. 
Detta medför en naturlig befolkningsminsk-
ning med -21 personer per år.

I tabellen nedan sammanfattas utvecklingen över tid-
en av folkmängden och förändringskomponenterna. 
Uppgifterna från 2011 och framåt är prognostiserade 
värden.

Folkmängd och förändringar i Dals-Eds kommun
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bostadsbyggande

Färdigställda lgh 1998 - 2008  i småhus 25st, 
i flerbosthus 9st, motsvarar ca 3-4 lgh per år. 
2009 - 2011 färdigställdes 23 lgh totalt, vilket 
motsvarar 7 - 8 lgh per år.

Av totala antalet flyttningar under åren 1981 - 
2009 utgör inrikes inflyttningar 4571 personer 
och utrikes inflyttningar endast 2434. Inrikes 
flyttningar har dock totalt över perioden ett 
nettominus på 1483 personer medan utrikes 
inflyttningar har ett nettoplus på 1492 per-
soner. In- och utflyttning inrikes sker fram-
förallt från och till Bengtsfors kommun följt av 
Göteborg och Uddevalla.

Några utmärkande drag för befolkningen i 
kommunen jämfört med riket.

-  Högre andel äldre befolkning än riket. 

-  Lägre antal kvinnor i förhållande till män 
jämfört med riket.

-  Familjetyper och fastighetstyper i stort 
som riket.

-  Andel högskoleutbildade lägre än riket.

-  Medelinkomst per månad lägre än riket, 
vilket även kan bero på att inkomster in-
tjänas och beskattas i Norge.

Näringslivsstruktur

(källhänvisning: Näringslivsplan 
för Dals-Eds kommun 2012)

Inom kommunen bor och förvärvsarbetar 
drygt 1600 personer. 2136 personer är sys-
selsatta inom kommunens gränser, vilket 
betyder att drygt 500 personer pendlar in till 
kommunen för att arbeta dagligen. Samtidigt 
pendlar nästan lika många (467) ut från kom-
munen. 

I Dals-Ed finns det ca 650 företag, varav ca 
145 är aktiebolag och resterande är enskilda 
firmor och handelsbolag. Näringslivet består 
av många småföretag, endast två företag 
har mer än 50 anställda. Många företag har 
anknytning till jord– och skogsbruk (ca 120 
företag). 

Övriga näringslivet är varierat inom olika 
branscher, med en viss ökning inom tjän-
steföretag och handel (ca 95 företag). Byg-
gbranschen sysselsätter ca 75 företag samt 
att de tillverkande företagen är ca 50. 

År    2009 2010
Arbetstillfällen  2071 2136
Förvärvsarbetande  2036 2083

Näringslivet har generellt klarat sig förhål-
landevis bra under konjunkturnedgångarna, 
även om det är tufft för många. Trenden lu-
tar åt att mer fokus kommer att ske mot han-
del och tjänstesektorn, tillsammans med ett 
större fokus på både kulturella näringar och 
besöksnäringen.

Senaste nytt visar att Dals Eds befolkning 
har ökat med 75 personer under 2013. 



Framgångsfaktorer

Genom ortsanalysen synliggörs de faktorer 
som avgjort ger bästa förutsättningar för en 
långsiktigt god samhällsutveckling i Ed. Des-
sa faktorer är grunden till nya attraktiva bo-
platser, handelsplatser och arbetsplatser.

Naturens egen kraft - 
tätortens unika läge

Eds unika läge i södra änden av den mäk-
tiga sjön Stora Le, i förbindelse med Norge i 
nordväst och genom Dalslands Kanal sydöst 
ut mot Vänern, Göta Älv och Västerhavet. 
En transportled som historiskt varit oerhört 
betydelsefull för Dalsländskt näringsliv och 
som nu och i framtiden har en avgörande 
betydelse för besöksnäringen i Ed och hela 
Dalsland.

Det oerhört vackra landskapsrum som sträck-
er sig rakt norrut från Eds tätort är en synup-
plevelse av mycket hög kvalitet. Skogarna, 
de mindre sjöarna och vattendragen, med 
frisk luft och rent vatten, ett rikt och levande 
vilt, naturreservat och den fantastiska nation-
alparken Trestickland ger sammantaget na-
turens egen kraft till attraktivitet och hållbar 
utveckling.

Ekonomisk bärkraft - 
konkurrenskraftiga kostnadsnivåer

Ed är beläget i relativ glesbygd som omges 
av större tätorts- och arbetsmarknadscentra 
både norr- och söderut. Områden som har 
betydligt högre konstadsnivåer och som sam-
tidigt går att nå via dagspendling både med 
tåg och bil. Detta ger Ed en stor tillväxtpoten-
tial, det är ekonomiskt fördelaktigt att köpa 
bostad eller åka och handla i Ed och ändå 
kunna jobba i en hetare arbetsmarknadsre-
gion.

Kommunikation - järnväg och länsväg 164 
- Dalslands kanal

Ed lever med den lyckliga omständighet-
en att järnvägen mellan Göteborg och Oslo 
passerar tätorten. Utmed länsväg 164 pas-
serar dessutom snart 4000 fordon per dygn 
strax söder om tätorten. Detta ger långsik-
tigt goda möjligheter till handelsetableringar 
och till pendling både in och ut från Ed och 
därmed möjlighet till att fullt ut kunna nyttja 
de andra nyckelfaktorerna, det unika läget i 
vacker natur och den ekonomiskt gynnsam-
ma marknadssituationen. 
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Gigantisk utsikt över Stora Le
Järnvägsstation på linjen Oslo/Göteborg
Trivsam äldre stadskärna i mänsklig skala
Små butiker, restauranger och caféer  
A-handelsläge
Bostäder med sjöutsikt

Potentiellt läge för handel
God tillgänglighet vid lv 164
Modern köpstadsmiljö
Storskalig handel

Platsens förutsättningar och det historiska arvet /
kommunikationer - Vacker natur - Handel - Turism - Näringsliv
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Sammanfattning av ortsanalys
historia, nutid och framtid

Historiskt kan sägas om den relativt unga 
tätorten att det geografiska läget inneburit 
goda förutsättningar för transportnäring och 
kommunikationer. Naturen och skogen är 
basen för såväl träindustri som turism. Där 
järnvägar, vattenvägar och landsvägar möts 
finns också goda förutsättningar att bedriva 
handel. Den traditionella Edsmarknaden och 
ortens relativt rika handelsutbud vittnar inte 
minst om detta. 

Det nutida Ed har till ytan vuxit väsentligt un-
der framförallt andra hälften av 1900-talet.
Service och handel är i huvudsak samlat till 
det ursprungliga centrum invid järnvägssta-
tionen där också en mer kvartersindelad och 
något högre stadsmässig bebyggelse före-
kommer. 

Att på sikt arbeta med att tydliggöra bu-
tikernas profil samt att medvetet försöka 
få etableringar av butiker med utbud som 
idag saknas vore ett viktigt ingrepp för att 
stärka centrumhandeln. En viktig förutsät-
tning för att lyckas med detta är en stark och 
målmedveten organisation av både köpmän, 
fastighetsägare och kommun.

Järnvägsstationen med bytesplats till region-
al busstrafik är en mycket viktig knutpunkt i 
centrum som möjliggör inpendling till jobb i 
tätorten och utpendling till jobb på annan 
ort. I Ed finns spännande förutsättningar att 
utveckla attraktiv gränshandel som i högre 
grad trafikeras via järnvägen (Trainshop-
ping). Klimatsmart gränshandel kan vara en 
unik framgångsfaktor.

Riksväg 164 passerar numera utanför cen-
trum på södra sidan om sjön Lilla Le. Ett 
område för industri och främst volymhandel 
växer successivt i anslutning till infarten med 

tydlig annonsering ut mot väg 164. Trafiken 
på väg 164 förväntas växa i takt med utökade 
handelsetableringar  till ca 4000 fordon (ÅDT). 
En utredningen pekar också på en ökad trafik 
på väg 2183 genom Eds centrum med bl a 
en fördubbling av transporter med tunga tim-
merbilaer till Nössemarks Trä. (Kommer att 
bli ca 200 bilar per vecka).

Befolkningen minskar något i Eds tätort under 
2000-talet och statistik för hela kommunen 
över tidsperioden 1979 till 2009 visar en min-
skning med 576 personer trots en längre tid 
av stadig ökning mellan åren 1982 och 1993 
på ca 100 personer per år. 

Karaktäristiskt för Ed är också en något äldre 
befolkning än riksgenomsnitt, ett procentuellt 
lägre antal kvinnor, lägre andel högskoleut-
bildade individer och en lägre inkomsnivå än 
riksgenomsnittet. 

Däremot har omställningen från traditionell 
industriproduktion till handel- och tjänstesek-
torn gått ännu snabbare än i övriga riket och 
antalet förvärvsarbetande inom denna sek-
torn ökade med hela 56,6%. 

Vid det gamla hamn- och sågverksområdet 
nere vid stora Le har industriverksamheten 
helt upphört. Området är idag en attraktiv 
besökspunkt för båtliv och turism.

Det finns förutsättningar att i Eds tätort utveck-
la ett flertal områden för både bostäder och 
arbetsplatser i natursköna tätortsnära lägen 
med god tillgänglighet till service och kom-
munikationer.
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STYRkA

Tätorten har ett helt unikt läge på åsen mel-
lan två sjöar och milsvid och bländande utsikt 
norrut över Stora Le.

Vildmark med omtalat stora naturvärden.

Ren luft och rent vatten.

Småskaligt och mänskligt samhälle med so-
cial trygghet och närhet till service.

Konkurrenskraftiga fastighetspriser som un-
derlättar etableringar och inflyttande.

Närhet till Östfoldregionen i Norge med Hal-
den, Sarpsborg och Fredrikstad inom 1 tim-
mesresväg.

Järnvägsstation på linjen Oslo - Göteborg.

Strategiskt läge för utveckling av handel.

SVAGHET

Glesbygd i norra Dalsland med generellt 
sjunkande befolkningssiffror och skatteun-
derlag.

Långa avstånd till intensivare handels-, ut-
bildnings- och arbetsmarknadsregioner.

Lägre genomsnittlig utbildningsnivå än riket. 

Något högre andel äldre befolkning.

Något högre arbetslöshet. 

Bantning av kommunal, regional och statlig 
service pga minskande befolkning.

Brister i lokal infrastruktur innebär tunga 
transporter till och från Nössemark rakt 
genom centrum.

sid 39



sid 40



PLANFÖRSLAG
och MILjÖkONSEkVENSbESkRIVNING

DEL 2
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Lv 164

5

11

Förslag till ny FÖP / Illustration

Bef samlad bebyggelse 
övervägande bostäder

Planlagt område ej utbyggt

Förtätning i centrum

Verksamheter och handel

Naturområden 

Nya områden för bostäder, 
handel eller verksamheter

Strandpromenad på stigar, spänger 
och bryggor runt hela sjön Lilla Le

Planlagd väg ej utbyggd

Cykelvägar, behov av utbyggnad
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Nya områden för bostäder, 
handel och verksamheter

Områden som markerats gula med en svart 
streckad linje är definierade utvecklingsom-
råden för i första hand bostäder. Där det 
bedöms lämpligt kan också handel eller an-
dra verksamheter prövas.

1/ Området är detaljplanelagt men ännu ej 
utbyggt.

2/ Timmerdalen, Bergslätt / Området bedöms 
kunna byggas ut med småhus i likhet med 
angränsande bebyggelse. Totalt kan här rym-
mas upp till ett femtiotal hus fördelade på tre 
mindre delområden. Större delen av området 
bevaras som naturområde med strövstigar 
och varierande terräng. Partier med sump-
skog berörs ej.

3/ Ett mindre område öster om tjärnet i ans-
lutning till befintlig bebyggelse. Området är 
detaljplanelagt men ännu ej utbyggt.

4/ Le-området har studerats som utveckling-
sområde för friluftsliv och turism och i begrän-
sad omfattning för bostadsbebyggelse på 
grund av förorenad mark som ska saneras. 
Första steget i vidare planering är en över-
gripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser där påverkan av riksintressen 
och geotekniska förutsättningar kartläggs.

5/ Området i anslutning till gamla slalom-
backen ligger i en spännande västersluttning 
med härlig utsikt över st Le. Har inte tidig-
are prövats för bebyggelse. Respektavstånd 
bör lämnas på norra sidan till befintlig gård-
smiljö. Nuvarande användning i motorsport 
kan pågå tillsvidare. Första steget i vidare 
planering är en övergripande miljökonse-

Förslag till ny FÖP
Beskrivning till  Förslag till ny FÖP / Illustration 

bef samlad bebyggelse 
övervägande bostäder

Områden med befintlig samlad bebyggelse 
är i förslaget till Ny FÖP markerad med en 
ljusbrun färg. Inom detta område ryms såväl 
bostäder som service och handelsverksam-
heter. Färgen visar endast att det är befint-
ligt och att pågående användning föreslås 
fortgå.

centrum

Tätorten Eds äldre centrum och stationssam-
hälle är markerat med en lätt röd färg. Beby-
ggelsen här är mer sammanhållen, något hö-
gre i mer kvartersliknande struktur. Pågående 
användning föreslås fortgå. 

Verksamheter och handel

Ett område i tätortens sydöstra del runt Jor-
dbrons industri och handelsområde är mark-
erat med lätt violett färg. Här finns tätortens 
flesta industriverksamheter samlade. Det 
pågår en omställning till att också rymma 
handelsverksamheter främst i området längs 
med väg 164. 

Naturområden 

Naturområden inom eller i vissa fall direkt 
anslutande till tätorten har markerats med 
en ljus grön färg. Inga förändringar föreslås 
i dessa områden.
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kvensbeskrivning med riskanalyser där 
påverkan av riksintressen och geotekniska 
förutsättningar kartläggs.

6/ Mycket attraktivt område i anslutning till 
centrum och järnvägsstationen har stud-
erats för terassbebyggelse. Natur- och 
landskapsinventering påvisar områden som 
kan bebyggas. Miljökonsekvenser finns 
beskrivna i tillägg till ÖP för LIS-områden. 
Första steget i vidare planering är en över-
gripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser där påverkan av riksintressen 
kartläggs.

7/ Kommunen planerar för och har ansökt om 
statlig medfinansiering gällande ombyggna-
tion av buss- och järnvägsstation i etapper 
för att skapa ett modernt anpassat resecen-
trum. Målsättningen är att:

•  Verka för att stationen i framtiden blir 
kvar i centrala Ed.

•  Planera för framtida dubbelspår och en 
ny sträckning väster om tätorten.

•  Utveckla bussystemet så att Ed blir en 
knutpunkt (resecentrum) för Dalsland.

•  Verka för ett kompletterande regionalt 
tågsystem med nya tågstopp i Dalsland 
(Bäckefors m.fl.).

•  Verka för att flertalet av fjärrtågen har 
tågstopp i Ed.

Första steget i vidare planering är en över-
gripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser där påverkan av riksintressen 
kartläggs. 

8/ En förtätningsstudie av centrum har utförts 
och visar fyra områden med möjlighet att 
bygga både bostäder och lokaler för service 
eller verksamheter. (Se närmare DEL 3 )

ex 1/ Storgatan, ca 18 lgh
 2/ Söder om torget, ca 25 lgh
 3/ Sjöstugetomten, ca 40 lgh 
 4/ Norra branten, ca 50 lgh 

Första steget i vidare planering är en över-
gripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser där påverkan av riksintressen 
och geotekniska förutsättningar kartläggs.

9/ Befintlig bebyggelse i Äng kan komplet-
teras med ytterligare en tomtrad mellan sjön 
och vägen. Utrymme för strandpromenad 
skall reserveras.

10/ Området är detaljplanelagt för bostäder 
men ej utbyggt. Områdets utbyggnad har dis-
kuterats bland annat på grund av närheten till 
kommunens vattentäkt.

11/ Ett område för en andra etapp utbygg-
nad av handel söder om väg 164. Förslaget 
förutsätter en trafiklösning med rondell på 
väg 164. Även utan utbyggnad av handel 
söder om väg 164  behöver nuvarande trafik-
situation lösas med avkörningsfält. Första 
steget i vidare planering är en övergripande 
miljökonsekvensbeskrivning med riskanalys-
er där påverkan av riksintressen kartläggs.

Strandpromenad 

Strandpromenaden runt sjön Lilla Le förelås 
bli helt utbyggd. På spänger och bryggor ute 
i vattnet där marken är privatiserad men i för-
sta hand på naturliga stigar i skog och äng-
smark.

Utfart / Jordbron östra

En flyttning och förändring av östra infarten 
till Jordbron har diskuterats under senare år. 
I illustrationen finns med streckad linje det 
förslag till ny infart som är godkänt i gällande 
detaljplan men ännu ej utbyggt.

Cykelvägar, bef
Cykelvägar, utbyggnad

Planförslaget är illustrerat med en blå hel-
dragen och en blå streckad linje som visar  
befintliga cykelvägar respektive bedömt ut-
byggnadsbehov eller väsentligt förbättrad 
standard av befintlig cykelväg.



En FÖP är ett strategiskt och övergripande 
dokument och detta innebär osäkerheter i 
bedömningarna och underlaget. Utgångs-
punkten är att utvecklingen bör vara långsiktigt 
hållbar och att planen och bedömningen 
därför ska ses som vägledande för framtida 
beslut.  

Målet med denna översiktsplan  är att 
skapa möjligheter till ett tätortsnära attraktivt 
boende med bra pendlingsmöjligheter med 
tåg och buss. Nytt resecentrum planeras. Bra 
gång- och cykelvägar ska finnas till skolor 
och arbetsplatser som bidrar till att minska 
användning av bil. Affärer ska finnas kvar i 
centrum. 

När en myndighet eller kommun upprättar en 
plan eller ett program ska kommunen göra 
en miljöbedömning. Miljöbedömningen är 
en process som innehåller vissa moment, 
där miljökonsekvensbeskrivning är en del. 
Om genomförandet av en plan kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan ska 
en miljökonsekvensbeskrivning göras. En 
översiktsplan eller en fördjupad översiktsplan 
bedöms alltid medföra en betydande 
påverkan enligt lagstiftningen.

Kommunen gör bedömningen att 
miljökonsekvensbeskrivningen bör hållas på 
en generell nivå då detta är en översiktlig 
plan. Ytterligare utredningar/inventeringar 
och eventuella miljökonsekvensbeskrivningar 
kan komma att krävas vid exploatering och 
detaljplaneläggning. En behovsbedömning, 
som klargör om en miljöbedömning behöver 
göras, ska alltid genomföras när detaljplan 
upprättas. 

Den geografiska avgränsningen utgörs av 
plangränsen som omfattar tätorten Ed. 

Miljökonsekvenser
Konflikterna när det gäller en miljömässigt 
hållbar utveckling är främst att en 
landsbygdskommun genererar mycket 
transporter med egen bil. Förbättring av 
infrastrukturen och kollektivtrafiken ökar 
möjligheterna att göra transporter på ett 
miljömässigt hållbart sätt.

Sociala konsekvenser
Målet om att öka befolkningen ger goda 
möjligheter till en god service och en social 
gemenskap mellan människorna. Även 
inriktningen mot en bebyggelseutveckling på 
lämpliga och attraktiva platser bidrar till en 
god social gemenskap.

Ekonomiska konsekvenser
En god livskvalitet och en hållbar utveckling 
förutsätter också en god ekonomi. Tillväxt 
och utveckling kostar pengar i investeringar 
för nyexploatering och kommunal service. En 
positiv tillväxt och utveckling av kommunen 
är nödvändigt för att klara en god ekonomi. 
Inriktningen är bland annat  att skapa mer 
attraktiva centrumnära bostäder som ligger 
nära till kollektivtrafik, handel och service. 
Detta bidrar till ökad inflyttning som samtidigt 
ger större skatteintäkter för kommunen. 

Riksintressen
Kommunens riksintressen utgörs främst av 
områden värdefulla för naturvård, kultur-
miljö och friluftsliv, samt riksintressen 
för kommunikationer väg och järnväg.  
Planförslaget omfattar förtätning av centrum 
samt utbyggnad av några nya områden såväl 
för bostäder, handel och andra verksamheter. 
Förtätning och nyexploateringar i anslutning 

Miljökonsekvensbeskrivningar
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till centrum skapar stöd för kollektivtrafik 
och infrastruktur samtidigt som det bidrar till 
hållbara boendemiljöer. Det är också viktigt 
att bibehålla tillgången till bostadsnära natur 
och parker. 

Hälsa och säkerhet
Goda sociala förhållanden och god 
ekonomisk utveckling är grundläggande för 
en god folkhälsa. En positiv utveckling av 
kommunen utgör därför en av de viktigaste 
faktorerna för att nå flera av de nationella 
folkhälsomålen. Miljömålen som främst berör 
människors hälsa bedöms också ge positiva 
konsekvenser genom översiktsplanens 
inriktning avseende miljömässiga transporter, 
uppvärmning och ett hälsosamt byggande 
mm.

Översiktplanens inriktning mot förändrade 
transporter till mer kollektiva transporter 
med tåg och buss samt gång- och cykeltrafik 
är dock ett sätt att bidra till minskad 
klimatpåverkan. Dals-Eds  kommun är dock 
en liten kommun vilket  medför att våra
åtgärder ger begränsade resultat.

Tillgänglighet
Bostadsområden ska planeras ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Områden ska 
vara tillgängliga för alla. Tillgängligheten 
säkerställs genom god handläggning 
av plan- och bygglagen och Boverkets 
rekommendationer. 

Konflikter
De konflikter som framträder tydligast i 
samband med översiktsplaneringen rör 
attraktiva boenden kontra strandskydd 
och riksintressen. Genom ett ansvarsfullt 
utpekande av LIS-områden och utbygg-
nadsområden i anslutning till tätorten 
bedömer kommunen att de miljömässiga, 
sociala, säkerhetsmässiga och ekonomiska 
aspekterna vid nybyggnation av bostadshus 
kan samverka. 

Se ”Tematiskt tillägg till ÖP avseende 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS)”, antagen av KF 2012-04-18, § 29.
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Områden som är av betydelse för olika 
samhällsintressen kan pekas ut som 
riksintresse enligt miljöbalken eller plan- och 
bygglagen. Dessa pekas ut inom en rad olika 
områden både för bevarande och för nyttjande. 
Det är till exempel natur- och kulturmiljövård, 
friluftsliv, viktiga trafikstråk som väg och 
järnväg mm. Ett riksintresse innebär att ett 
område eller anläggning har särskilt höga 
värden och därför är av särskild betydelse 
för länet, landet eller i ett internationellt 
perspektiv. Riksintressen är viktiga för 
avvägningar inom samhällsplaneringen. 

Riksintressen i Eds tätort
Områden  av riksintresse för naturvård 
är Stora Le med strandområden, Dals-
Edsformationen med Lilla Le. Stora Le är 
även av riksintresse för friluftsliv.

Riksintresset för kulturmiljö omfattar Ed med 
omgivningar.

Järnvägen Norge-Vänerbanan, samt länsväg 
164 är av riksintresse för kommunikationer.

Naturvård
Stora Le är en oligotrof sprickdalssjö 
omgiven av branta bergssluttningar 
med mest barrskog. Sjöns största djup 
är 106 m. Den regleras med dämme 
och sluss vid Foxens utlopp i Lelången. 
Huvudavrinningsområde: Göta älv. Stora 
Le har en rik fiskfauna och en representativ 
fågelfauna. I länets naturvårdsprogram för 
sjöar och vattendrag har Stora Le bedömts 
ha särskilt högt naturvärde, klass.1. Delar av 
bergbranterna längs sjöns östra och västra 
strand har i länets naturvårdsprogram givits 
naturvårdsklass II. Området berör område av 

riksintresse för friluftsliv, Dalslands sjö- och 
kanalsystem. Förutsättningar för bevarande 
är att sjön skyddas från förorenande utsläpp. 
Försurningen måste motverkas. Avverkningar 
i löv- och barrskogar liksom bebyggelse 
hotar naturvärdena.(Källa: Länsstyrelsens 
värdebeskrivnig 2000-02-07, uppdaterad 
2008-01-16)

Dals Edsplatån och Lilla Le. 
Området är en stor och komplex israndbildning 
med högt vetenskapligt värde. Dals-
Edsformationen är en stor isälvsavlagring 
som ingår i den mellansvenska israndzonen. 
Vid Ed är denna huvudsakligen utbildad som 
ett delta. Dessutom finns två randmoränstråk 
genom deltat. De stora geologiska 
formelementen i området är framförallt deltat, 
randmoränen och den sprickdal, som hela 
bildningen är avsatt i. Grusavlagringen har 
stor betydelse för landskapsbilden. 

Sjön Lilla Le ingår i Upperudsälvens 
vattensystem. Sjön avvattnas utan egentligt 
utlopp direkt till stora Le och är belägen 
135.1 m över havet (33.1 m över Stora Le). 
Lilla Le är en oligotrof dödissjö utan tillflöden 
och distinkta utflöden med en area på 0.81 
km2 och ett största djup på 61 m. Stranden 
i norr är långgrund medan södra delen är 
sluttande. Stranden består genomgående av 
sand, grus och sten med sparsam vegetation. 

Lilla Le får anses som något påverkad 
främst beroende på den omkringliggande 
bebyggelsen, utfyllnader, bil- och järnväg. 
Sjön har en mycket hög biologisk funktion. I 
länets naturvårdsplan är sjön klassad, klass 
1, särskilt högt värde i länets program för 
sjöar och vattendrag. .(Källa: Länsstyrelsens 
värdebeskrivnig 2000-02-07, uppdaterad 
2008-01-16) 

Den komplexa uppbyggnaden av 
randbildningen gör att förhållanden på djupet 
många gånger är svårbedömt. I samband 
med byggnation av bostäder, vägar etc där 
schaktdjupet kommer att överstiga 2 meter 
rekommenderar SGU att en geologisk 
dokumentation göras som i sin tur kan 
användas för att kartlägga hur grundvattnet 
rör sig i avlagringen. 

Riksintressen
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kommunens ställningstagande avseende 
riksintresse för naturvården:

Inom de områden som utgör riksintressen för 
naturvården ska naturvärdena skyddas mot 
åtgärder som kan skada naturmiljön.

Kulturmiljövård
Ed med omgivningar utgör riksintresse 
för kulturmiljövård, områdena framgår av 
karta (se bilagor). En byggnad eller miljö 
kan ligga inom område av riksintresse 
för kulturmiljövården. Detta innebär att 
den hör till en miljö som har få eller inga 
motsvarigheter i regionen och landet och 
att den därmed är värd att skydda ur ett 
nationellt perspektiv. Västarvet har utfört en 
kulturhistorisk inventering av bebyggelsen 
inom Dals-Eds sockengränser. I rapporten 
”Kulturhistorisk byggnadsinventering i 
Dals-Eds socken” daterad 2012-06-21 har 
byggnader förtecknats som har särskilda 
bevarandevärden. 

kommunens ställningstagande avseende 
riksintresse för kulturmiljövården:

För all bebyggelse gäller, oavsett om de 
är skyddade i plan eller ej, att eventuella 
ändringar ska utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag består. Enligt 
plan- och bygglagen ska också all bebyggelse 
hållas i vårdat skick, och underhållet ska 
anpassas till byggnadsverkets värde från 
kulturhistorisk synpunkt. Tillkommande ny 
bebyggelse ska anpassas till den äldre 
befintliga. 

Områden av riksintresse för 
kulturmiljövård är områden, vilka av 
Riksantikvarieämbetet utpekats som 
riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

Fornlämningsmiljöer tillhör kulturland-
skapets äldsta mänskliga lämningar och 
är skyddade enligt kulturminneslagen. Vid 
planläggning och exploatering vid eller i 
närheten av fornlämningar ska kontakt tas 
med Länsstyrelsen för bedömning av behov 
av inventering. 

Borttagande av fornlämningar kräver tillstånd 
av länsstyrelsen som i allmänhet kräver 
en ingående utredning och kartläggning 
på exploatörens bekostnad. I första hand i 
planeringen utgå från att fornlämningen ska 
finnas kvar på sin plats.

kommunikationer
Järnvägstrafiken på Norge-Vänerbanan 
som passerar genom Eds samhälle är ett 
riksintresse.

Länsväg 164 är riksintresse. 

För att underlätta planprocesser har 
Länsstyrelsen tagit fram en riskpolicy 
för markanvändning intill transportleder 
med farligt gods vid detaljplaneläggning. 
Skyddszoner för ny byggnation vid väg och 
järnväg ska beaktas vid planläggningen.

Riktvärden för buller på nationell nivå har 
beslutats av Riksdagen men även andra 
organisationer, bland annat Naturvårdsverket. 
Som underlag för nybyggnad av bostäder 
har Boverket tagit fram allmänna råd som 
redovisar hur de av Riksdagen antagna 
riktvärdena bör tillämpas. Vid ny byggnation 
vid väg och järnväg ska riktvärden för buller 
beaktas.

kommunens ställningstagande avseende 
riksintresse för järnväg och väg:

Ny bebyggelse skall planeras så att 
riksintressena inte motverkas.

Järnvägen blir kvar genom centrala Ed med 
fler tågstopp och eventuellt utbyggnad till 
dubbelspår. 

Åtgärder utanför riksintresseområden 
som kan påverka värden i området 
negativt:

Kommunen gör en närmare bedömning vid 
upprättande av detaljplan alternativt beaktas 
vid bygglovsprövning.
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Sveriges riksdag har antaget 16 mål för 
den svenska miljökvaliteten. Syftet med 
miljökvalitetsmålen är att nå en miljömässigt 
hållbar utveckling på lång sikt och att vi 
inom en generation ska kunna lämna över 
ett samhälle till våra barn där de stora 
miljöproblemen är lösta.

Den fysiska planeringen har en viktig roll 
att fylla för att uppnå miljökvalitetsmålen. 
Det gäller inte minst för att komma tillrätta 
med transporternas miljöpåverkan, men 
också för energifrågorna och för att 
göra användningen av mark och vatten 
hållbar. Samhällsplaneringen kan skapa 
förutsättningar för människor att göra 
långsiktigt hållbara val och på så sätt minska 
belastningen på vår gemensamma miljö. 

1. God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.”

Kommunens vilja är att skapa god 
bebyggd miljö. Främst sker det i plan- och 
bygglovprocesserna där lämplighets- och 
säkerhetsaspekter såväl som tekniska 
lösningar utreds. Den kulturhistoriska 
bebyggelsen som finns inventerad föreslås 
renoveras varsamt för att inte ta skada. 
Sammantaget bedöms åtgärderna bidra till 
att miljömålet uppfylls. Se ”Kulturhistorisk 
byggnadsinventering Dals-Eds socken” 
2012-06-21.

2. begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska 
stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för 
att det globala målet uppfylls.” 

Kommunens vilja är att förbättra kapaciteten 
för person- och godstrafik på järnväg, förenkla 
cykelanvändandet samt minska användandet 
av fossila bränslen. Bebyggelse lokaliseras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
energiförsörjningen, hushållning med energi 
och vatten och med goda möjligheter att 
hantera avfall. Åtgärderna bedöms bidra till 
miljömålets uppfyllelse.

3. Frisk luft
”Luften ska vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas.”

Kommunens vilja att utveckla fjärrvärmenät 
och vindkraft minskar utsläppen till luften 
genom att småskalig vedeldning och 
uppvärmning med fossila bränslen kan 
minska. Tillsammans bedöms åtgärderna 
bidra till miljömålets uppfyllelse.

4. bara naturlig försurning
”De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska understiga gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet 
av försurande ämnen ska inte öka 
korrosionshastigheten i tekniska material 
eller kulturföremål och byggnader.” 

Kommunens vilja att främja utvecklingen 
av en samhällsstruktur som främjar miljö-
anpassade och resurssnåla transporter samt 
främja fossilfri uppvärmning i bostäder och 
lokaler bidrar till måluppfyllelsen.

Statusen för kommunens vatten finns 
kartlagda i databasen VISS.

Miljökvalitétsmålen
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5. Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden.”

Le-området har studerats som utvecklings-
område för friluftsliv och turism och i begränsad 
omfattning för bostadsbebyggelse. Del av 
området är förorenad och utredning pågår 
om sanering. 

Kommunens vilja att undersöka, och vid 
behov åtgärda, förorenade områden  bedöms 
bidra till miljömålets uppfyllelse

6. Skyddande ozonskikt
”Ozonskiktet ska utvecklas så att det 
långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-
strålning. Kommunens vilja bedöms inte 
påverka miljömålet.”

7. Säker strålmiljö
”Människors hälsa och den biologiska 
mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning.” 

Kommunens vilja, genom att redovisa 
radonförekomster och i bygglovsärenden
följa upp behoven, ge förutsättningar för 
radonsäker byggnation där radon finns
bedöms bidra till miljömålets uppfyllelse.

8. Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och 
vatten ska inte ha någon negativ inverkan 
på människors hälsa, förutsättningar för 
biologisk mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten.” 

Kommunens vilja att inte försämra sjöarnas 
kvalitet genom åtgärder på kommunala 
avloppssystemen och inventering av 
enskilda avlopp bedöms bidra till miljömålets 
uppfyllelse.

9. Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, 

samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas.” 

Kommunens vilja att arbeta fram strategier 
för vattenförsörjningen mm bedöms bidra till 
miljömålets uppfyllelse. 

10. Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag.” 

Kommunen har tagit fram skyddsområden 
med föreskrifter för de kommunala 
vattentäkterna Kasen och Edsbräckan. 
Kommunen har påbörjat ett arbete med 
att fram en va- plan. Tillsammans bedöms 
åtgärderna bidra till miljömålets uppfyllelse.

11. Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas.”

Kommunens vilja att bevara skogarna levande 
redovisas i  gällande Naturvårdsprogram för
Dals-Eds kommun samt Trädvårdsplan. Se 
Naturvårdsprogram för Dals-Eds kommun 
antaget av KF 2012-02-22,  Trädvårdsplan 
för Eds tätort antagen av KF 2004-02-25.

12. Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer 
och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Arter ska kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska 
ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

Kommunens vilja är att områden som är 
speciellt viktiga för växt- och djurlivet ska 
skyddas.
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Miljökvalitetsnormer är styrmedel för att 
komma tillrätta med diffusa utsläppskällor och 
regleras i miljöbalkens 5 kap. Utgångspunkten 
för en norm är kunskaper om vad människan 
och naturen tål. Om miljökvalitetsnorm 
riskerar att överskridas ställs krav på att 
åtgärdsprogram tas fram.

Kommunerna har ansvar för kontroll och 
uppföljning av miljökvalitetsnormer för 
luft och buller medan länsstyrelsen har 
samma ansvar för de miljökvalitetsnormer 
som berör fisk- och musselvatten samt 
för miljökvalitetsnormer för övriga vatten-
områden. Miljökvalitetsnormerna beaktas vid 
planering och planläggning. 

Miljökvalitetsnormer

Ämnesområde Geografiskt 
område

kvalitet som mäts Risk för påverkan

Luft
(SFS 2001:527)

Hela kommunen Kvävedioxid
Kväveoxider
Svaveldioxid
Kolmonoxid
Bly
Bensen
Arsenik
Kadmium
Nickel
Bens(a)pyren
Partiklar (PM 10(
Oxon
Partiklar (PM2,5)

Förtätad bebyggelse (trafik, 
uppvärmning)

Buller
(SFS 2004:675)

Hela kommunen Det ska eftersträvas att 
omgivningsbuller inte medför 
skadliga effekter på människors 
hälsa

Förtätad bebyggelse
(trafik)

Vatten
(SFS 2004:669
NFS 2008:1
SGU-FS 2008:2
14 FS 2009:533(

Stora Le

Lilla Le

Stora Sågtjärn
Timmertjärn

Ekologisk status god 2015
Kemisk status, god 
med kompl.krav enligt 
dricksvattenföreskrifterna

Ekologisk status god 2015. God 
kemisk ytvattenstatus

Förtätad bebyggelse 
(vatten,avlopp,dagvatten)

Fisk och musselvatten
(SFS 2001:554
NFS 2002:6
14 FS 2007:554)

Utpekade fisk- och 
musselvatten finns ej 
inom kommunen

Med hänsyn till nu kända förhållanden 
bedöms risken vara låg för att någon 
miljökvalitets-norm skulle överskridas eller 
inte kunna uppfyllas till följd av den fördjupade 
översiktsplanen för Eds tätort.

I ovanstående tabell redovisas den 
miljökvalitetsnormer som berör området som 
omfattas av den fördjupade översiktsplanen. 
I tabellen redovisas även de förslag i planen 
vars genomförande kan ha betydelse för 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna och 
där, även om risken bedöms vara låg, detta 
särskilt bör beaktas vid detaljplaneläggning.

Påverkan 
Sammantaget bedöms påverkan / effekter på 
miljömålen som liten eller obefintlig.
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer är centrala begrepp i 
samhällsplaneringen som särskilt lyfts fram 
i plan- och bygglagen samt miljöbalken. 
Miljö- och riskfaktorer kan påverka enskilda 
människors hälsa och säkerhet direkt eller 
indirekt, liksom miljön i sin helhet.

buller
Riksdagens mål är att antalet människor som 
utsätts för buller som överstiger riktvärdena 
ska minska. Bullret kan ha inverkan på 
vår hälsa vid långvariga eller höga nivåer. 
Nationella rekommenderade riktvärden för 
buller gäller. Vid exploatering eller ändrad 
användning av fastigheter nära väg och 
järnväg rekommenderas att bullerutredningar 
genomförs för att säkerställa att en god 
miljö uppnås. Bebyggelsen ska utformas 
och lokaliseras på ett sådant sätt att 
trafikanläggningarnas funktion inte riskeras. 
Om en bostad utsätts för buller som överstiger 
riktvärdena är det enligt miljöbalken den 
bullrande verksamhetsutövaren som är 
skyldig att åtgärda problemet. Vid exploatering 
och ny bebyggelse hänvisas till ”Boverkets 
Allmänna råd 2008:1 – Buller i planeringen” 
avseende planering av nya bostäder.

Kommunens ställningstagande för att klara 
bullerstörningar:

* Planering av bebyggelse ska 
ske med hänsyn till buller- och 
vibrationsstörningar.

* byggnadsåtgärder ska krävas så att 
riktvärden inomhus klaras.

Luftkvalitet
Dålig luftkvalitet är först och främst ett 
tätortsproblem där utsläpp från trafiken är en 
betydande orsak. 
Som mått på luftföroreningar används 
kvävedioxid, marknära ozon och partiklar. 
Framtagna miljökvalitetsnormer (MKN) 
anger gränsvärden för olika luftkvaliteter och 
är juridiskt bindande. Vid överskridande ska 
särskilda åtgärdsprogram upprättas.

Det nationella miljömålet om frisk luft anger 
att luften ska vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas. Ozon och partiklar från andra 
föroreningar påverkar både miljön och vår 
hälsa negativt. Lokala utsläppskällor är bland 
annat trafik, vedeldning och industriella 
processer. Genom Dalslandskommunernas 
kommunalförbund har Dals-Eds  kommun 
antagit ”Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön”. Som en del 
i dokumentet finns till exempel riktlinjer för 
tomgångskörning och vedeldning.

Kommunens ställningstagande för att klara 
en god luftmiljö:

* bebyggelse ska planeras med 
hänsyn till störningar från 
luftföroreningar.

* krav på verksamhetsutövare ska 
ställas för att minimera störande 
luftutsläpp.

Elektromagnetiska fält
Kring kraftledningar och elanläggningar 
alstras elektromagnetiska fält som kan 
vara skadliga för människors hälsa. Några 
säkerhetsavstånd med hänsyn till dessa 
risker finns inte antagna av de nationella 
myndigheterna. 

Kommunens ställningstagande för att minska 
elektromagnetiska störningar:

* bebyggelse ska lokaliseras 
på tillräckliga avstånd 
från kraftledningar och 
elanläggningar med iakttagande 
av försiktighetsprincipen enligt 
miljöbalken.

Miljö- och riskfaktorer
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* Vid exploatering skall hänsyn tas 
till Elsäkerhetsverkets starkströms-
föreskrifter. 

Radon
Stora delar av Eds samhälle ligger på 
isälvsavlagringar och betecknas därför 
som eventuella högriskområden för 
radon. I eventuella högriskområden och 
högriskområden ska husen uppföras med 
radonsäkert/radonskyddat utförande. Se 
radonkarta med riskområden.

Radonet bildas när radium sönderfaller, och 
ämnet sönderfaller i sin tur till radioaktiva 
metallatomer, radondöttrar. Radondöttrarna 
följer med inandningsluften och strålningen 
som de avger kan skada lungor och luftrör. 
Radon i inomhusluft kan också komma 
från byggnadsmaterial eller hushållsvatten. 
Radon luktar inte, syns inte och smakar 
ingenting därför är det enda sättet att 
upptäcka radon att mäta. Enligt det nationella 
miljömålet ”God bebyggd miljö” är målet att 
radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara 
lägre än 200 Bq/m3. 

Kommunens ställningstagande för att minska 
radonhalterna i bebyggelsen:

* krav ska ställas på radonsäkert/
radonskyddat byggande.

* kommunen ska verka för att 
radonmätningar och eventuella 
åtgärder görs i befintlig bebyggelse.

Vattenkvalitet
Vattenmyndigheten har beslutat om 
miljökvalitetsnormer för samtliga vatten-
förekomster (sjöar, vattendrag samt grund-
vatten). Normerna innebär i normalfallet att 
för ytvatten (sjöar och vattendrag) ska god 
ekologisk status samt god kemisk status 
uppnås 2015 eller i vissa fall 2021. (Normen 
för kemisk ytvattenstatus gäller ej kvicksilver). 
För grundvatten gäller att god kvantitativ och 
kemisk status ska nås 2015.

Kommunerna får inte planera på ett sådant sätt 
att vattenförekomsternas status försämras. I 

detaljplaneringen kan planbestämmelser om 
t ex dagvattenhantering, avloppsfrågor och 
undvikande av vissa material i byggnaderna 
medverka till att miljökvalitetsnormen för 
vatten följs. I kommunens vattenarbete krävs 
en nära samverkan mellan plan-, bygg-, VA- 
och miljökontoren. Samråd behövs även med
övriga kommuner i respektive avrinnings-
område.

Vatten är en viktig dricksvattenresurs och 
även för växt- och djurliv. Sjön Lilla Le bidrar 
till grundvattenbildningen. Lilla Le utreds 
också som reservvattentäkt. För att trygga 
framtida generationers vattenresurser så får 
vattenkvaliteten inte försämras ekonomiskt 
eller kemiskt. 

En ökad andel hårdgjorda ytor kräver 
genomtänkta dagvattenlösningar för 
lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Kommunen har påbörjat arbetet med en 
kommunomfattande va-plan och va-policy. 

Kommunens åligganden avseende 
vattenkvalitet:

* Tillsyn av verksamheter och 
föroreningsskadade områden. Ansv-
arig för tillsyn är Länsstyrelsen och 
miljönämnden.

* krav på enskilda avlopp. Ansvarig 
för tillståndsgivning och tillsyn är 
miljönämnden. 

* Inrätta vattenskyddsområden 
och säkerställa god dricksvatten-
kvalitet. Skyddsområde och  
skyddsföreskrifter för kasens 
och Edsbräckans vattentäkter har 
upprättats och är beslutade av 
Länsstyrelsen 2009-08-27.

* Utveckla den fysiska planeringen. 
kommunen har för avsikt att se 
över den kommunomfattande 
översiktsplanen ÖP03. 

* Utveckla vatten- och avloppsplaner. 
Arbete har påbörjats. Minska 
påverkan från rörliga friluftslivet.
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Översvämningsrisker
Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB), har gjort översiktliga 
översvämningskarteringar. Dessa visar vilka 
områden som berörs av översvämningar 
vid ett 100-årsflöde (det regn som 
bedöms ske en gång på 100 år) samt 
beräknad högsta vattennivå (kallas också 
dimensionerande vattenflöde, vilket alltså 
är högre än 100-årsflödet). MSB har i 
rapport ”Översiktlig översvämningskartering 
längs Upperudsälven” daterad 2010-01-19 
översiktligt kartlagt bland annat områden vid 
Stora Le. Inom planområdet berörs område 
vid södra delen av Stora Le. Stora Le är en 
reglerad sjö. Övre dämningsgräns saknas, 
men det finns regler för tappning. I övrigt 
bedöms inga andra översvämningsrisker 
finnas inom planområdet. Länsstyrelsen 
har tagit fram handboken ”Stigande vatten 
i samhällsplaneringen”  för att hjälpa 
kommuner att planera i utsatta lägen. 

Kommunens kommentar avseende över-
svämningsrisker:

*  Fördjupad studie avseende flöden 
krävs vid framtida eventuell 
exploatering.

*  Vid Stora Les södra strand finns 
eventuellt översvämningsrisk vid 
100-årsflöde.  

klimatförändringar
I samband med översiktsplaneringen 
gör kommunen en övergripande bedöm-
ning för att avgöra om vissa områden är 
lämpliga för bebyggelse. Med ett klimat-
anpassningsperspektiv kan översiktsplanen 
bli långsiktigt hållbar och bidra till att man 
undviker risker för översvämningar, ras 
och erosion. Se Boverkets skrift 2009, 
”Byggklimatsäkert – Anpassning av planering 
och byggande”.

Geotekniska förutsättningar
Skred och ras, är snabba massrörelser i 
jordtäcket som kan orsaka stora skador dels 
på mark och byggnader inom det drabbade 
området, dels inom nedanförliggande 
markområde där skred- och rasmassorna 
hamnar.

Statens räddningsverk (numera MSB) har 
låtit utföra en stabilitetskartering i delar av 
planområdet. Karteringen visar bland annat 
på låga säkerhetsfaktorer inom Le- och delar 
av Bälnäsområdet. Riskområden finns även 
vid  Jordbron-Agerhus och Fridhem. De 
geologiska förutsättningarna av berggrund 
och jordarter innebär att i samband med 
detaljplanering och exploatering ställs krav på 
mer detaljerade geotekniska undersökningar. 
I anslutning till tätorten finns ett flertal 
detaljerade geotekniska undersökningar 
utförda. Första steget i vidare planering är en 
övergripande miljökonsekvensbeskrivning 
med riskanalyser där påverkan av riks-
intressen och geotekniska förutsättningar 
kartläggs.

Kommunens ställningstagande för att 
undvika skred:

*  I planarbete och 
lokaliseringsprövningar ska 
hänsyn tas till de geotekniska 
förutsättningarna.

*  I samband med detaljplanering och 
exploatering kan krav ställas på mer 
detaljerade undersökningar.

Farligt gods
Med farligt gods menas gods som består av 
eller innehåller hälso- och/eller brandfarliga 
varor i fast, flytande eller gasform och som 
kan medföra skador på människor, djur, 
egendom eller miljö. Transportstyrelsen har 
pekat ut följande vägar i Dals-Eds kommun 
som transportleder för farligt gods:

Väg 164/166 
Järnvägen Norge-Vänerbanan 

Kring dessa vägar och även kring 
järnvägen, som också de används till 
transport av farligt gods, ska finnas en 
bebyggelsefri zon om minst 30 meter. I 
samhällsplaneringen används zonindelning 
vid lokaliseringsprövningar. Zonerna re-
presenterar möjlig markanvändning i för-
hållande till transportled för farligt gods vid väg 
och järnväg.  Se Länsstyrelsens information 
om ”Riskhantering i detaljplaneprocessen,  
Länsstyrelsens riskpolicy för markanvändning 
intill transportleder med farligt gods”.
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Kommunens kommentar:

*  Riskbedömning görs i samband 
med planering och exploatering.

Miljöfarlig verksamhet
För att människor ska kunna bo eller vistas intill 
miljöfarlig verksamhet utan risk för hälsa och 
miljö tillämpas skyddsavstånd. Verksamheter 
som reningsverk, industrier, bensinstationer 
mm där det finns risk för brand, explosioner, 
utsläpp, buller mm har riktvärden för 
skyddsavstånd. Dessa riktvärden har grund 
i en sammanvägd bedömning av riskerna för 
miljö, hälsa och säkerhet. Skyddsavståndet 
räknas från den aktuella verksamheten till 
bostad. Rekommenderade avstånd anges i 
Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats 
för arbete”.

Kommunens ställningstagande avseende 
miljöfarlig verksamhet:

*  I samhällsplaneringen ska 
miljöfarliga verksamheter 
lokaliseras så att störningarna 
minimeras.

*  Det krävs erforderliga miljöåtgärder 
från verksamhetsutövarna för att 
minimera omgivningspåverkan.
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Förtätning i Ed centrum

P

P PP

P

P

P

NATUR

NATUR

RESECENTRUM

STRANDPROMENADEN

P

1

2

4

Översikt centrum

ex 1/ Storgatan, ca 18 lgh
 2/ Söder om torget, ca 23 lgh
 3/ Sjöstugetomten, ca 40 lgh 
 4/ Norra branten, ca 25 lgh

Utvecklat parkstråk utmed Lilla Le 
Strandpromenaden, Terrassparken och Badplatsen

Avstängd lokalgata förbi terrassparken

BAD

ut

PARK

3

Parkstråket / Terrassparken
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FÖRSLAG TILL FÖRTÄTNING 

NY CENTRUMNÄRA 
BEBYGGELSE I ATTRAKTIVA LÄGEN

ex 4/ Norra branten

Fem bostadshus, byggyta 120 m2, 2-3 vån ca 5 lgh per 
hus, totalt ca 25 lgh

Utveckla parkstråket / Mötesplatsen / Stäng lokalgata 

FÖRSLAG TILL FÖRTÄTNING 

NY CENTRUMNÄRA 
BEBYGGELSE I ATTRAKTIVA LÄGEN

ex 1/ Storgatan 2:83 

Bostadshus, kombinerat för ev  handel och verksamheter

Byggnadsyta, ca 250 m2

Byggnadshöjd, 2-4 våningar

Total yta, max 1000 m2 ca 14 lgh

FÖRSLAG TILL FÖRTÄTNING 

NY CENTRUMNÄRA 
BEBYGGELSE I ATTRAKTIVA LÄGEN

ex 1/ Storgatan 2:3 annexet 

Bostadshus, kombinerat för ev  kontor, hotell

Byggnadsyta, ca 150 m2

Byggnadshöjd, 1-2 våningar

Total yta, max 300 m2 ca 4 lgh

FÖRSLAG TILL FÖRTÄTNING 

NY CENTRUMNÄRA 
BEBYGGELSE I ATTRAKTIVA LÄGEN

ex 2/ Söder om torget

Två bostadshus, kombinerat för ev  han-
del och kontor

Hus 1 i parken ca 300 m2 byggyta
2-4 vån, bostäder
total yta max 1200 m2 ca 17 lgh

Hus 2 avstyckad tomt ca 150 m2 byggyta
2-3 vån, bostäder ev handel och kontor
total yta max 450 m2 ca 6 lgh

FÖRSLAG TILL FÖRTÄTNING 

NY CENTRUMNÄRA 
BEBYGGELSE I ATTRAKTIVA LÄGEN

ex 3/ Sjöstugetomten

Fem bostadshus i grupp
Radhuslägenheter, townhouse, parhus
Fristående villor

Hus 1 bostäder  byggyta ca 250 m2
2-4 vån lägenheter alt radhus
total yta max 1000 m2 ca 14 lgh

Hus 2-5 bostäder byggyta ca 150 m2
2-3 vån townhouse, parhus, fristående villor
lgh yta per hus max 450 m2
total yta max 1800 m2 ca 25 lgh

En bebyggelsestudie har genomförts under 
rubriken “ NY CENTRUMNÄRA 
BEBYGGELSE I ATTRAKTIVA LÄGEN”. 

Syftet har varit att finna fler attraktiva tomt-
platser centralt belägna i Ed centrum. Här 
finns goda förutsättningar för expansion. Här 
finns järnvägsstation, detalj- och dagligvaru-
handel. Här finns offentlig service och allt är 
beläget inom gång- och cykelavstånd. Plat-
sen är mänsklig i en trygg skala och samtidigt 
omgiven av en fantastisk natur.

Förslagen visar fyra exempel med samman-
lagt utrymme för maximalt ca 105 bostäder / 
lägenheter.

Förslagen till förtätning är utvalda också med 
avsikt att samtidigt förstärka de gröna rum-
men, parkerna och promenadstråken. 

Terrassparken bör vara en levande sam-
lingplats både för unga och äldre. Här skall 
bubbla av liv och evenemang . Här ska man 
kunna stanna till och ta en fika, eller glass i 
solskenet tillsammans med vänner.
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Norra branten
(utpekat LIS - område)

FÖRSLAG TILL FÖRTÄTNING 

NY CENTRUMNÄRA 
BEBYGGELSE I ATTRAKTIVA LÄGEN

ex 4/ Norra branten

Fem bostadshus, byggyta 120 m2, 2-3 vån ca 5 lgh per 
hus, totalt ca 25 lgh

Översiktliga studier har gjorts för en eventuell 
bostadsbebyggelse i den norra branten med 
utsikt över Stora Le. Den illustrerade tomt-
marken har efter samrådet begränsats och 
flyttats västerut. En bebyggelse här skulle ot-
vetydigt vara ett mycket attraktivt val för män-
niskor som värderar vacker utsikt.  
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“ Utblicken över Stora Le är nog det starkaste
argumentet för en bebyggelse i branten.”
(Översiktlig natur- och landskapsinventering,
Norra branten mot Stora Le, Erik Käll 2010)

Området är mycket värdefullt för Eds tätorts 
framtida utveckling. Utformning av en be-
byggelse måste därför ske med mycket stor 
varsamhet och höga ambitioner vad gäller 
arkitektur. Påverkan på natur och riksin-
tressen skall ägnas särskild uppmärksamhet. 
Första steget i vidare planering är en över-
gripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser där påverkan av riksintressen 
kartläggs.

Även efter byggnation skall promenadstråk
för allmänheten säkras genom hela området.

Foto: landskapsarkitekt Erik Käll 2010
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Infarter till Ed

Mot Eds centrum

Gröne Backe Camping
Dalslands Moose Ranch

Välkommen

Huvudinfart till Ed centrum
Jordbrons Handelsområde

Tresticklans Nationalpark
Jordbrons
Handelsområde

BUSS

GÅNG - OCH CYKEL

GÅNG - OCH CYKEL

LÄNSVÄG 164

OMRÅDE FÖR HANDEL OCH VERKSAMHETER

TVÅ INFARTER
TILL JORDBRON

LÄNSVÄG 164

*  Ed behöver tre tydliga infarter med 
aktuell och målrelaterad skyltning.

*  Naturen och miljön vid infarterna, ska 
visa en vacker utsikt in mot tätorten 
och ge ett viktigt första intryck. 

*  Trafiksäkerhet är ett måste för alla 
trafikslag, fotgängare, cyklister, bilar 
och bussar.

*  Jordbrons handels- och verksamhet-
sområde måste ha en genomfartsgata 
för att kunna fungera. I illustrationen 
finns med streckad linje det förslag 
till ny infart som är godkänt i gällande 
detaljplan men ännu ej utbyggt.

*  Infarter ska vara attraktiva och inbju-
dande. Kvarteren behöver ordnas med 
tydligare organisation, parkering och 
infarter till verksamheterna.



Le området

4/ Le-området har studerats som utveckling-
sområde för friluftsliv och turism och i be-
gränsad omfattning för bostadsbebyggelse 
på grund av förorenad mark som ska sane-
ras. Ytterligare undersökningar behövs innan 
planläggning kan bli aktuell.

5/ Området i anslutning till gamla slalom-
backen ligger i en spännande västersluttning 
med härlig utsikt över st Le. Har inte tidigare 
prövats för bebyggelse. Respektavstånd bör 
lämnas på norra sidan till befintlig gårdsmil-
jö. Nuvarande användning i motorsport kan 
pågå tillsvidare. En förstudie om bebyggelse 
och förbättrad tillfart till området föreslås som 
första steg. 

4

5

Ovan fotovy över Le-området  från väster.

Nedan flygfoto från sydöst över område 4 och 5.
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3

2

1

Toppen - Timmerdalen 
- Bergslätt
(utpekat LIS - område) 

1/ Området vid Toppen är detaljplanelagt 
men ännu ej utbyggt.

2/ Timmerdalen, Bergslätt / Området bedöms 
kunna byggas ut med småhus i likhet med 
angränsande bebyggelse. Totalt kan här rym-
mas upp till ett femtiotal hus fördelade på tre 
mindre delområden. Större delen av området 
bevaras som naturområde med strövstigar 
och varierande terräng. Partier med sump-
skog berörs ej. Ny detaljplan bör inledas med 
programskede och bebyggelsestudier.

3/ Ett mindre område öster om Timmertjärn i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Området 
är detaljplanelagt men ännu ej utbyggt.

Nedan flygfoto med illustrerade områden för planerad 
bebyggelse
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9

bostadsbebyggelse

9/ Befintlig bebyggelse i Äng skulle kun-
na kompletteras med ytterligare en tomtrad 
mellan sjön och vägen. Mellan de planerade 
tomterna och sjökanten måste nödvändig yta 
reserveras för allmänhetens tillträde och den 
viktiga strandpromenaden. 

Strandpromenad 

Strandpromenaden runt sjön Lilla Le förelås 
bli helt utbyggd. På spänger och bryggor ute 
i vattnet där marken är privatiserad men i för-
sta hand på naturliga stigar i skog och äng-
smark.

Äng

Nedan flygfoto med illustrerat område (9) för plan-
erad bebyggelse streckat inom röd linje. Ned mot 
vattnet är strandpromenaden markerad som en grön 
pricklinje
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kARTOR  (Hörande till fördjupad översiktsplan Ed)

- Intressekarta skala 1:25000

- Markanvändningskarta skala 1:25000

- Radonkarta skala 1:25000

- Verksamhetsområde VA skal 1:25000

-  Översiktlig stabilitetskartering, Stabilitetszoner, Räddningsverket, 2000-06-06.

kÄLLHÄNVISNINGAR

-  Historiska fakta och bildmaterial är i huvudsak hämtade ur Boken om Dals-Ed, En bygd 
vid gränsen, utgiven av Edstraktens Fornminnes- och hembygdsförening 1977.

-  Detaljhandeln i Dals-Eds centrum, utredning av förutsättningar för och konsekvenser av 
nyetableringar i centrum och Jordbron, Handelns Utredningsinstitut HUI, 2003.

-  LIS - områden ett tillägg till ÖP, sept 2011.
-  Översiktlig inventering av natur- och landskapsvärden för Norra branten mot Stora Le. 

ekote landskapsarkitekt Erik Käll, okt 2010.
-  Ramböll utredning Nytt resecentrum. 2012.
-  Trädvårdsplan för Eds tätort. 2004.
-  Naturvårdsprogram Dals-Eds kommun. 2012.
-  Näringslivsplan Dals-Eds kommun 2012.
-  Energi- och klimatstartegi för Dals-Eds kommun 2012- 2014.
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2009.
- Renhållningsföreskrifter 2013, (gemensamma med Bengtsfors, Färgelanda och Meller-

uds kommuner).
- Riskhantering i detaljplaneprocessen, länsstyrelsens riskpolicy för markanvändning intill 

transportleder med farligt gods, 2006)
- Länsstyrelsens handbok “Stigande vatten i samhällsplaneringen” 2011.
- Boverkets skrift “ Bygg klimatsäkert - Anpassning av planering och byggande” 2009.
- Boverkets allmänna råd 1995:5 “Bättre plats för arbete”
- Boverkets allmänna råd 2008:1 “Buller i planeringen - avseende planering av nya 

bostäder”.
- Statisticons befolkningsprognos 2011-2040 för Dals-Eds kommun.
- Översiktlig översvämningskartering längs Upperudsälven 2010-01-19.
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Granskningsutlåtande Mars 2014

ED och framtiden
Fördjupad översiktsplan för tätorten Ed 

Plan- och Byggkontoret Dals-Eds kommun 



Granskningsutlåtande till fördjupad översiktsplan för tätorten 
Ed, Dals-Eds kommun, FÖP Ed.

Ed och framtiden
Upprättat av Plan- och Byggkontoret, Dals Eds kommun i samarbete med extern konsult 
arkitekt SAR / VSA Måns Hallén, space studio mars 2014. 

Medverkande politiker och tjänstemän: Kommunstyrelsens arbetsutskott, plan- och bygg-
nadsnämndens presidium samt kommunchefen, enhetschefen plan- och byggkontoret och 
bygginspektören. 

Fördjupad översiktsplan för tätorten Ed, Dals-Eds kommun består av följande handlingar:

1/  Ed och framtiden. En rapport med beskrivningar och illustrationer.

2/  Kartor hörande till FÖP Ed:
  - Intressekarta skala 1:25000
  - Markanvändningskarta skala 1:25000
  - Radonkarta skala 1:25000
  - Verksamhetsområde VA skal 1:25000
 - Översiktlig stabilitetskartering, Stabilitetszoner, Räddningsverket, 2000-06-06.

3/  Granskningsutlåtande februari 2014. 

Följande källor och utredningar ligger till grund för ställningstaganden i FÖP Ed:

-  Boken om Dals-Ed, En bygd vid gränsen, 1977.
-  Detaljhandeln i Dals-Eds centrum, Handelns Utredningsinstitut HUI, 2003.
-  LIS - områden ett tillägg till ÖP, sept 2011.
-  Översiktlig inventering av natur- och landskapsvärden, Erik Käll, okt 2010.
-  Ramböll utredning Nytt resecentrum, 2012.
-  Trädvårdsplan för Eds tätort, 2004.
-  Naturvårdsprogram Dals-Eds kommun, 2012.
-  Näringslivsplan Dals-Eds kommun, 2012.
-  Energi- och klimatstrategi för Dals-Eds kommun 2012- 2014.
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2009.
- Renhållningsföreskrifter 2013.
- Riskhantering i detaljplaneprocessen, Lst 2006.
- Länsstyrelsens handbok “Stigande vatten i samhällsplaneringen” 2011.
- Boverkets skrift “ Bygg klimatsäkert - Anpassning av planering och byggande” 2009.
- Boverkets allmänna råd 1995:5 “Bättre plats för arbete”
- Boverkets allmänna råd 2008:1 “Buller i planeringen”.
- Statisticons befolkningsprognos 2011-2040 för Dals-Eds kommun.
- Översiktlig översvämningskartering längs Upperudsälven 2010-01-19.
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Planprocessen och planens syfte
Under 2010 inleddes FÖP arbetet med en ortsanalys av Eds tätort och en medborgardialog 
under namnet Future Workshop. Föreliggande förslag till ny FÖP för tätorten Ed är grundat 
på ortsanalysen och de synpunkter som kommit in via dialog med medborgare, företagare 
och regionala myndigheter. Ett program till församråd togs fram i januari 2011 och presen-
terades för Länsstyrelsen på plats i Ed 2011-03-09. 

Förslaget till ny fördjupad översiktsplan för tätorten Ed, “Ed och framtiden”, togs fram under 
2011 och vinter 2012. Planen beskriver hur tätorten kan utvecklas långsiktigt hållbart genom 
förtätning och fler attraktiva bebyggelseområden för både handel, verksamhet och bostäder. 
I ortsanalysen mejslas de viktigaste framgångsfaktorerna fram, tillgängligheten via järnväg 
och landsväg, den underbara naturen och den mänskliga skalan som under åren givit Ed 
attraktivitet och möjlighet till utveckling. Planen syfter till att skapa beredskap för ytterligare 
utveckling av tätorten in i framtiden. 

Förslaget till ny FÖP för tätorten Ed presenterades offentligt under samrådstiden sommar 
och höst 2012. Efter revideringar och kompletteringar ställdes planen ut under sept - nov 
2013. Inkomna synpunkter och granskningsyttranden har nu sammanställts i detta gransk-
ningsutlåtande som presenteras för Plan- och Byggnadsnämnden i mars 2014. Efter god-
kännande kan FÖP Ed överlämnas till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige 
för antagande.

Innehåll
1/ LST Västra Götalands granskningsyttrande 2014-01-22 med förvaltningens kommentar.
2/ Redovisning och sammanfattningar av övriga inkomna yttranden samt kommentarer.
3/ Sammanfattning av inkomna synpunkter
4/ Förslag till mindre ändringar och tillägg av planhandlingarna.
5/ Redovisning av synpunkter som ej blivit tillgodosedda.

Flygfoto: LG - Foto
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Inkomna yttranden
Följande yttranden har under och efter granskningstiden inkommit till Dals-Eds kommun: 

Statliga myndigheter och verk:

1/ Länsstyrelsen i Västra Götalands län, granskningsyttrande 2014-01-22
2/ Sveriges Geologiska Undersökning SGU, yttrande 2013-09-30
3/ Statens Geologiska Institut SGI, yttrande 2013-10-09
4/ Trafikverket, yttrande 2013-10-14

Kommunala instanser:

5/ Färgelanda kommun, yttrande 2013-09-25
6/ Tanums kommun, yttrande 2013-10-30
7/ Melleruds kommun, yttrande 2013-11-06
8/ FOKUS - nämnden Dals-Ed, protokoll 2013-11-06
9/ Socialnämnden Dals-Ed, protokoll 2013-10-22
10/ Dalslands Miljönämnd, yttrande 2013-11-07

Föreningar mm:

11/ Studiecirkeln Eds Framtid, inkom 2013-11-11
12/ Hembygdsföreningen, synpunkter  2013-10-07

Privatpersoner:

13/ Lars-Erik Israelsson, yttrande 2013-10-01, samt 2013-11-18
14/ Åke Jansson, synpunkter 2013-10-18
15/ Tommy Olsson, synpunkter 2013-11-07
16/ Nils-Bertil Nyström, synpunkter 2013-11-09
17/ Leif och Gun Holmquist m fl, synpunkter 2013-11-07

Nedan redovisas länsstyrelsens yttrande i sin helhet och sammanfattningar av övriga 
inkomna yttranden under granskningstiden. De yttranden som har invändningar mot pla-
nen kommenteras. De mindre förändringar i planen som föranleds av inkomna synpunkter 
redovisas i sammanfattning på sista sidan. De yttranden med inkomna synpunkter som 
ej tillgodosetts och inte lett till ändringar av planen redovisas i sammanfattningar på sista 
sidan under egen rubrik.
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Yttranden:

1/ Länsstyrelsen i Västra Götalands län, granskningsyttrande 2014-01-22:

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 4 kap 9 § plan- och bygglagen (PBL). Yt-
trandet är en del av översiktsplanen och skall därför fogas till planen då den antagits.

Sammanfattning
Allmänt vill Länsstyrelsen framhålla att vi ser positivt på en satsning på resecentrum och 
samhällsutveckling av Ed. Det finns dock ett antal viktiga frågor som måste studeras i fort-
satt planering.

Med avseende på de prövningsgrunder som anges i 11 kap PBL, finns risk att bostäder 
i område 6 och område 7 i anslutning till Norge/ Vänerbanan, kan skada riksintresset för 
kommunikationer. Vid prövning av lämplig framtida markanvändning måste gällande rikt-
värden och avstegsregler för buller, vibrationer samt skyddszoner för farligt gods vägas in. 
Därtill behöver järnvägens utrymmesbehov för drift och utveckling beaktas.

Söder om spårområdet, del av område 7, utreds förutsättningar för ett nytt resecentrum och 
i område 8 utreds förtätning av centrum. Länsstyrelsen anser att det är bra under förutsät-
tning att skyddszon för farligt gods på järnvägen klaras samt att bullernivåer och vibrations-
värden kan hållas inom rekommenderade gränsvärden.

Föreslagen utbyggnad av område 11 med verksamheter och handel söder om väg 164, 
som även är farligt gods led, anser Länsstyrelsen behöver föregås av en miljökonse-
kvensbedömning i fortsatt planering. 

Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv kan påverkas av en del av den 
föreslagna tätortsutvecklingen i område 4, 5, 6 och 7 norr om Norge/Vänerbanan. Område-
na 4, 5, 6 och 7 är helt eller delvis LIS-områden i enlighet med tematiskt tillägg till ÖP - LIS. 
I granskningsyttrande över LIS har Länsstyrelsen uttryckt att det område, som i denna plan 
markeras som 4 och 5, kan vara lämpligt LIS-område under förutsättning att en noggrann 
avvägning görs mellan ny exploatering och befintliga bevarandevärden. Länsstyrelsen delar 
Dals-Eds kommuns bedömning att miljökonsekvensutredningar behöver utföras i fortsatt 
planering för att klarlägga om föreslagen markanvändning är lämplig och om påtaglig skada 
på nämnda riksintressen kan undvikas.

Inom utbyggnadsområde 2 tillika LIS-område har strandskyddat område kring sjöarna Tim-
mertjärn och Stora Sågtjärn naturvärde, Länsstyrelsen anser att området kan vara lämpligt 
som utbyggnadsområde och LIS-område under förutsättning att en noggrann avvägning 
mellan ny exploatering och befintliga bevarandevärden.  I närheten finns detaljplanelagda 
områden, område 1 och område 3, som inte är utbyggda.

Länsstyrelsen anser att det är positivt med att strandpromenad runt sjön Lilla Le planeras 
och att förtätning av bostadsområde studeras, enligt område 9. Söder om Lilla Le, nära 
kommunens vattentäkt, finns område 10 som är planlagt men ej utbyggt.

Förbättrade infarter till Ed samt bättre tillgänglighet norr om järnvägen med avseende på 
gång- och vägport under järnvägspår är viktiga planfrågor.
Planområden behöver utredas geotekniskt samt med beaktande av såväl riktvärden för bull-
er och vibrationer som skyddszoner kring farligt gods leder. 
Synpunkter i övrigt framförs om naturvärden och vattenmiljöer mm. 
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Riksintressen och LIS-områden
FÖP Ed och framtiden anger att MKB ska utredas vid detaljplanläggning. Då eventuell 
påverkan av det som planen föreslår på de värden som ligger till grund för riksintressena 
varken har utretts eller beskrivits, har Länsstyrelsen inget tydligt underlag för att bedöma 
påverkan på nämnda värden. 

Risk för konflikter med riksintressen har noterats – främst mellan riksintressen för naturmil-
jö/kulturmiljö/friluftsliv och föreslagna bostadsområden samt mellan riksintresse för kommu-
nikationer och föreslagna områden för verksamheter och handel. Miljöbalkens regler anger 
att riksintresse inte får skadas påtagligt. Riksintressen för naturmiljö, kulturmiljö och frilufts-
liv kan påverkas av tätortsutveckling i område 4, 5, 6 och 7. Områdena vid Stora Le är helt 
eller delvis LIS-områden. I granskningsyttrande över tillägg till ÖP gällande LIS-områden 
har Länsstyrelsen uttryckt att område, som i denna plan markeras som 4 och 5, kan vara 
lämpligt LIS-område under förutsätt-ning att en noggrann avvägning görs mellan ny exploat-
ering och befintliga bevarandevärden. Länsstyrelsen delar Dals-Eds kommuns bedömning 
att miljökonsekvensutredningar behöver utföras i fortsatt planering för att klar-lägga om 
föreslagen markanvändning är lämplig och om påtaglig skada på nämnda riksintressen kan 
undvikas. 

Trafikverket och Länsstyrelsen anser att föreslagen bostadsutbyggnad i område 6 och 7, 
vid Norge-Vänerbanan, innebär risk för skada på riksintressen för kommunikationer. Vid 
prövning av lämplig framtida markanvändning måste gällande riktvärden och avstegsregler 
för buller, vibrationer samt skyddszoner för farligt gods vägas in. Därtill måste järnvägens 
utrymmes-behov för drift och utveckling beaktas.

Söder om spårområdet, del av område 7, utreds förutsättningar för ett nytt resecentrum och 
förtätning av centrum, område 8, vilket anses positivt för-utsatt att skyddszon för farligt gods 
på järnvägen klaras och att bullernivåer och vibrationsvärden kan hållas inom rekommend-
erade gränsvärden. 

Område 2 är ett LIS-område som i FÖP föreslås för främst nya bostäder men handel eller 
verksamheter kan prövas. Området Timmerdalen-Bergslätt har bedömts kunna vara lämp-
ligt som LIS-område under förutsättning att en noggrann avvägning görs mellan ny exploat-
ering, befintlig markanvändning, tillgänglighet och upplevelsevärden. 

För område 11 i FÖP föreslås verksamheter och handel söder om väg 164, vilket Länssty-
relsen anser behöver miljökonsekvensbedömas avseende bl a på riksintresse för naturvård 
samt riksintresse för kommunikationer i fortsatt planering. 

Vid önskemål om exploatering, bör kommunen även ställa krav på upprättande av detal-
jplan. Behovsbedömning och eventuell miljöbedömning är en del av planprocessen, som är 
viktig för att bedöma skadeverkan på riksintressen m.m.

I den fortsatta planeringen behöver kommunen även ställa krav på utformning och placering 
av byggnader samt ha en strategi för var handel och verksamheter kan lokaliseras i förhål-
lande till boendemiljöer.

                                                                                                                                                    
Strandskydd mm 
Delar av FÖP-området omfattas av strandskydd. Strandskyddet ska trygga förutsättningar-
na för allmänhetens friluftsliv och rekreationsområden med höga naturvärden bör undantas 
från exploatering. Fria passager längs stränder är viktiga att värna. Det är positivt att strand-
promenad runt sjön Lilla Le planeras. Stråk och gröna kilar skapar mervärde nära bebyg-
gelsen. 
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Tillgodoseende av behovet att utveckla tätorter kan vara ett angeläget allmänt intresse som 
kan utgöra skäl att upphäva strandskydd.

Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av planen inte kommer att medföra att gäl-
lande miljökvalitetsnormer överträds. 

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som även 
berör andra kommuner kan samordnas på lämpligt sätt. Samverkan kring besöksnäring, 
bostadsförsörjning och infrastruktur mm över kommungränser i olika angelägenheter 
gynnar utveckling. Regionala samband finns med orterna Sarpsborg och Fredrikstad, där 
bytespunkter som Halden, Tanumshede och Bengtsfors är viktiga. Länsstyrelsen anser att 
det är positivt med kommunens arbete kring resecentrum och järnvägens utveckling. 

Hälsa och säkerhet
En översiktlig riskbedömning samt en samlad beskrivning av de geotekniska förutsättnin-
garna och en översiktlig redovisning av de geotekniska riskfaktorerna saknas i FÖP Ed och 
framtiden.

De geotekniska förutsättningarna är viktiga faktorer för en översiktlig bedömning av lämplig 
mark- och vattenanvändning. Länsstyrelsen delar SGI:s uppfattning att det kan finnas fler 
områden med låg stabilitet. Utredning av de geotekniska förutsättningarna och stabilitets-
frågor är därför nödvändigt som underlag för att slutligt kunna bedöma lämpligheten av nya 
områden med bostäder, handel och verksamheter.

Länsstyrelsen noterar att kommunen nu beskrivit miljö-och riskfaktorer.
Utöver risker för skred, behöver kartläggning av översvämningsrisk, miljö-farlig verksamhet 
samt transporter för farligt gods redovisas som underlag för fortsatt planering.
 
Synpunkter i övrigt
De synpunkter som Länsstyrelsen tidigare framfört i ett samrådsyttrande daterat 2012-
10-30 har till en del beaktats och tillgodosetts. Andra statliga sektorsmyndigheter, som i 
samrådsskedet framfört synpunkter, har efter bearbetning av planförslaget beretts tillfälle 
till förnyade ställningstaganden. Nu inkomna yttranden från myndigheterna översänds till 
kommunen till-sammans med detta granskningsyttrande för kännedom.  

Naturvärden och vattenmiljöer
All planläggning bör föregås av naturinventeringar med särskild inriktning på skyddade arter 
och biotoper som kan hysa sådana arter. Riksintresset för naturvård är avsatt för att skydda 
naturvärden som bergsbranter och natur-skogar.

Sveriges geologiska undersökning har yttrat sig 2012-06-29 och framför att: Ed samhälle 
är belägen på en sk randbildning som bildades i samband med att den senaste inlandsisen 
avsmälte. Avlagringen är vetenskapligt intressant och av riksintresse för naturvården. 

Anläggningar av bryggor och andra anläggningar i vattenområde är vatten-verksamhet som 
kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 11 kap miljöbalken.

Kommunens dagvattenpolicy behöver beaktas i kommande detaljplanering. Länsstyrelsen 
anser att det är positivt att kommunen planerar att ta fram en VA-plan och VA-policy.
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Grunddragen i mark- och vattenanvändningen 
Tillgänglighet för ny bebyggelse inom ramen för jämställd och långsiktigt hållbar utveckling 
bör eftersträvas där utveckling av kollektivtrafik främjas samt förflyttningar till fots och med 
cykel gynnas. Planera samhällsutbyggnaden ur ett tillgänglighetsperspektiv, områden ska 
vara tillgängliga för alla.

Kulturmiljöer
Länsstyrelsen kan generellt inom FÖP inte uttala sig om eventuell påverkan på enskilda 
fornlämningar eller miljöer. Hänsyn till dessa måste tas i detalj-planeringen. Eftersom hela 
Ed med omgivningar är av riksintresse för kulturminnesvården behöver kulturmiljön beskri-
vas. 

Kraftledningar
Vattenfall har redovisat sina åtaganden med kartor på befintligt elnät och planerad ny 40 kV 
kraftledning mellan Ed och Nössemark. 

Planens konsekvenser
Översiktsplaner bedöms generellt medföra betydande miljöpåverkan och ska miljöbedö-
mas. I miljöbedömningen ingår att upprätta en miljökonsekvens-beskrivning (MKB). Mil-
jöbedömningens miljöaspekter integreras i planen så att en hållbar utveckling främjas. 
Planens sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser skall gå att tydligt utläsa av 
beskrivningen. Framtida detaljplaner behöver beakta sociala, ekologiska och ekonomiska 
konsekvenser i tillhörande behovsbedömning så att en hållbar utveckling främjas.

Beredning, deltagande
Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från SGI, SGU, TRV och Vattenfall 
AB. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

Detta granskningsyttrande har beslutats av samhällsbyggnadsdirektör Christer Abrahams-
son efter föredragning av planarkitekt Kerstin Andersson. I den slutliga handläggningen har 
även företrädare för enheten för skydd och säkerhet, naturvårdsenheten, kulturmiljöenhet-
en, Vattenvårdsenheten och miljöskyddsenheten deltagit. Granskningsyttrandet utgör stat-
ens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 
kap PBL i ett senare planeringsskede. 

Kommentarer:
Goda skäl finns för att utveckla Eds centrum med mer bostäder och förstärkt handel. Be-
byggelsen i centrum kan förtätas och i flera fall också ges högre tillåten byggnadshöjd. 
Satsning på ett utvecklat resecentrum och fler avgångar med buss eller tåg bidrar till ett 
lägre beroende av biltransporter. Korta avstånd till service, handel och kommunikationer 
bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Område 6, 7 och 8 är beskrivna i en förtätningsstudie som översiktligt visar en total utbygg-
nadsvolym på ca 105 lägenheter inom centrumområdet. Första steget i vidare planering är 
en övergripande miljökonsekvensbeskrivning med riskanalyser där bl a påverkan av riksin-
tressen kartläggs. Järnvägen är ett riksintresse men i allra högsta grad också ett lokalt och 
regionalt intresse. Järnvägen och utvecklingen av resecentrum i Dals Ed utgör till stor del 
grunden för möjligheterna att långsiktigt också utveckla Eds centrum.   

Utbyggnaden av Jordbrons verksamhets- och handelsområde sker i första hand norr om 
väg 164. Område 11 i planen är beläget söder om väg 164 och anger ett möjligt framtida 
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utbyggnadsområde i det fall ytterliga etableringar av handelsverksamhet blir aktuellt. En 
sådan utbyggnad måste föregås av planläggning och miljökonsekvensbeskrivningar. 

Utbyggnad av område 4, 5, 6 och 7 berör natur och kulturintressen norr om Norge/Väner-
banan. En första översiktlig natur- och kulturinventering är framtagen av ekote landskap-
sarkitekt Erik Käll inför planens samrådsskede. Den visar begränsade områden som 
bedöms kunna byggas ut varsamt utan att påtaglig skada framkommer på riksintressen. 
Erfarenheter visar att sådan exploatering är möjlig men kräver nogrann och medveten plan-
ering. Ovan nämnda områden måste inför vidare planering också studeras avseende geolo-
gi och stabilitet. 

Inför antagande av den fördjupade tätortsplanen “Ed och framtiden” kompletteras 
beskrivningarna till ny FÖP / Illustration på sid 44-45 med tillägg till område 4, 5, 6, 7, 8 och 
11 att “Första steget i vidare planering är en övergripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser där påverkan av riksintressen kartläggs.” 

Yttranden:
2/ Sveriges Geologiska Undersökning 
SGU, yttrande 2013-09-30:

SGU har tidigare yttrat sig under samrådet 
29 juni 2012. Vi ser att de flesta av våra 
synpunkter beaktats, i övrigt kvarstår våra 
tidigare synpunkter och vi har inget ytterlig-
are att tillföra.

3/ Statens Geologiska Institut SGI, yttrande 
2013-10-09:

En samlad beskrivning av de geotekn-
iska förutsättningarna och översiktlig re-
dovisning av geotekniska riskfaktorer sak-
nas fortfarande.

4/ Trafikverket, yttrande 2013-10-14:

Trafikverket påpekar vikten av att riksin-
tressen för kommunikationer samt leder för 
farligt gods inte påverkas negativt. Detta rör 
dels järnvägen Norge/Vänerbanan dels väg 
164 och 166.

5/ Färgelanda kommun, yttr 2013-09-25:

Inga erinringar.

Kommentarer:

Ytterligare geologiska och geotekniska data 
har tillförts planen. Kartor som redovisar 
stabilitetszoner inom Bälnäs och Le- områ-
det bifogas. 

Första steget i vidare planering är en över-
gripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser av bl a geotekniska förutsät-
tningar för byggnation.

Se ovan kommentarer till länsstyrelsens 
yttrande i 2:a och 3:e stycket.

-
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(yttranden fortsättning)

6/ Tanums kommun, yttrande 2013-10-30:

Inget att invända.

7/ Melleruds kommun, yttrande 2013-11-06:

Inget att erinra

8/ FOKUS - nämnden Dals-Ed, 2013-11-06:

FOKUS-nämnden yrkar på att i planförsla-
get ska hänsyn tas till trafikförhållanden 
för barn och ungdomar på väg till och från 
skola samt fritidsaktiviteter.

9/ Socialnämnden Dals-Ed, 2013-10-22:

Tagit del och har inget att erinra.

10/ Dalslands Miljönämnd, yttr 2013-11-07:

Transporter och risker med farligt gods 
på väg och järnväg behöver beskrivas 
närmare. Detta innefattar även buller och 
vibrationer.

Miljönämnden anser att området vid 
Skansen är tveksamt för den angivna typen 
av bebyggelse.

Nämnden anser att bebyggelse vid Stora 
Sågtjärn kan betraktas som en naturlig 
utveckling av samhället och att försiktig 
exploatering kan ske vid Stora Sågtjärn och 
Timmertjärn.

Nämnden betonar även vikten av ett gott 
skydd vid Kasens vattentäkt.

(kommentarer fortsättning)

-

-

Intentionen i planen är att utveckla tätorten 
med bättre trafiksäkerhet för alla kategorier, 
bl a genom mindre bilberoende och mindre 
andel tung trafik genom centrum. 

Planen redovisar på sid 22 en särskild karta 
med gång- och cykelvägar och dess kval-
itet. Planen ger också förslag till utbyggnad 
av nya cykelbanor.

Planförslaget / Illustration på sid 42-43 
kompletteras inför antagandet med inritade 
gång- och cykelbanor.

-

Första steget i vidare planering är en över-
gripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser av bl a buller och vibrationer.

I planen beskrivs området lämpligt för 
terrasshusbebyggelse, vilket kan vara en 
lämplig konstruktion med hänsyn till slut-
tningen. Utbredningen och karaktären på 
husen måste studeras mycket noggrant för 
att harmoniera med platsen.

Beaktas i fortsatt planering

Beaktas i fortsatt planering.
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(yttranden fortsättning)

11/ Studiecirkeln Eds Framtid, 2013-11-11:

Studiecirkeln Eds framtid har varit en grupp 
med människor med olika bakgrunder, 
åldrar och kön. Dessutom helt opolitiskt 
bundet, men med ett stort intresse – Eds 
Framtid. Studiecirkeln har inkommit med 
ett yttrande med många synpunkter vilket 
sammanfattas nedan.

Strandpromenaden bör byggas om i dele-
tapper  för att den ska bli verklighet. Strand-
promenaden kommer att bli Sveriges vack-
raste när den är klar. Belysningen är viktig.

Bibehåll utfarten Jordbron östra och lägg 
dess pengar på säkrare gång- och cykelvä-
gar.

Förbättring av gång- och cykelvägar från 
Äng och brandstationen och till övrig handel 
på Jordbron. Därtill gärna en förlängning till 
Torps industriområde. 

Cykelbanan vid Marebacken till Tavlan re-
noveras och blir asfaltsbelagd hela vägen.

Belysningen till reningsverket efterlyses. 
Kabel finns draget men inga stolpar är upp-
satta.

Högstolpe med bra belysning vid korsning-
en Bertils Bil-Bowlingen önskas. 

Inventera alla rast- och pausplatser och 
kanske utnyttja dem bättre. 

Konstväg Kust – till – Dal. Ta hjälp av lokala 
konstnärer m fl och placera dessa konst-
verk vid rastplatserna. Se konstvägen Sju 
älvar vid Dorotea väg 92.

Snygga upp Skansen-området och gör det 
till ett vackert rekreationsområde.

Håll fina utkiksplatser öppna.

Parkering i Eds centrum. Förslag bygg ett 
P-hus i två våningar vid Apoteket, ena pla-
net kör in i undre plan vid busstationen och 
det andra bredvid Apoteket.

(kommentarer fortsättning)

Många värdefulla synpunkter har inlämnats. 
Detta är bra exempel på social hållbarhet. 
Många av synpunkterna är av driftkaraktär. 
Synpunkterna noteras.

-

-

Planförslaget / Illustration på sid 42-43 
kompletteras inför antagandet med inritade 
gång- och cykelbanor.

-

-

-

-

-

-

-

Frågan bör hanteras i en parkeringsutred-
ning för hela centrum.
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(yttranden fortsättning)

Vid byggnation av P-platser, tänk på att det 
ska finna några större platser där man kan 
ställa sig med släp, hästtransport, husvagn 
eller flyttsläp.

Iordningställa några utmarkerade ställplat-
ser för husbil. Förslag på snabba lösningar 
är Sjöstugeparkeringen, Reningsverket och 
område 4 (Le).

Prioritera byggnation på område 1, 3 och 2. 

Slopa bostäder på område 4 och 5 (Le-om-
rådet) på grund av miljögifter och monster-
race. Satsa i stället på Lindberget nere vid 
Le-området. 

Vägen förbi järnvägsstationen bör byggas 
ut.

Område 9 Äng. Ett bra och lätt område att 
bygga ut för 1-plansvillor eller sutteränghus 
ut mot sjön för att bevara öppenheten ut 
mot sjön.

Område 10. Planlagt område Edsbräckan. 
Ligger för nära väg 164 och vattentäkt.

Förtätning av Eds centrum:
Väster Skansen (område 6). Helt emot att 
bygga hus eller lägenheter på denna plats 
med förhoppning om att hela sidan 60 
stryks ur dokumentet.

På Sjöstugetomten föreslås att det blir ett 
badhus. I detta hus skulle även den öppna 
förskolan kunna inrymmas.

(kommentarer fortsättning)

-

-

-

Område 4 har studerats som utvecklingsom-
råde för friluftsliv och turism och i begränsad 
omfattning för bostadsbebyggelse. 

Område 5 i anslutning till gamla slalomback-
en ligger i en spännande västersluttning 
med härlig utsikt över st Le, vilket kan vara 
en mycket attraktiv plats för bostäder. Nu-
varande användning i motorsport kan pågå 
tillsvidare.

-

Fortsatt utredning och planläggning får 
redovisa hur en bebyggelse kan utformas 
med hänsyn till natur och friluftsliv.

-

Område 6 utgör del i ett LIS område, 
(landsbygds utveckling inom strandskydd) 
och en godkänd del av gällande översikt-
splan. Område 6 kan bli mycket attraktivt 
område att bo i och därmed skapa mö-
jlighet för inflyttning till Ed. Första steget i 
vidare planering är en övergripande mil-
jökonsekvensbeskrivning med riskanalyser 
där geotekniska förutsättningar och påver-
kan på riksintressen kartläggs.

-
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(yttranden fortsättning)

Negativa till byggnation på boulebanan. 

Satsa mer på parken i stället. Ta hjälp av 
Trädgårdsföreningen i Ed.

Finns massor att göra runt området vid fru 
Boströms hus, lokstallarna, alltså på andra 
sidan vägen för terrassparken. Byggnation 
av lägenheter här ger fin utsikt mot båda 
sjöarna.

Satsa på ett område med flera små häst-
gårdar. Titta på exempel Julmyra gård.

Terrassparken ett 50 meter lång böljande 
soldäck, byggt över sprängstenen nere vid 
Strandpromenaden.

12/ Hembygdsföreningen, 2013-10-07:

Öka säkerheten kring vattentäkten Kasen 
och Edsbräckan. En på sikt säkrare plac-
ering kan eventuellt vara några meter från 
Stora Les västra strand med borrade källor, 
ca 300 meter norr om stranden.

Beakta eventuellt högt övertryck på vatten-
flöde på grund av stor nivåskillnad mellan 
Stora och Lilla Le vid ev. schaktningsarbet-
en i strandbrinken mot Stora Le. Buller och 
luktstötar från reningsverket måste beak-
tas om en ev. byggnation kan bli aktuell i 
närheten.

Mycket negativ till terrasshusbebyggelsen 
i strandbrinken. Området ska i stället bev-
aras och skötas med sina historiska min-
nesmärken från 1700 och 1800-talen. Den 
vackra utsikten från station och samhället 
bör värnas. 

Vid huvudinfarten föreslås rondell för att 
öka trafiksäkerheten. Man bör komma till 
rätta med att trafik genom samhället ligger 
kvar. Men hur komma till rätta med det?

(kommentarer fortsättning)

Om boulebanan flyttas till terassparken 
samlar vi de gröna friytorna på en bättre 
utnyttjad plats.

Första steget i vidare planering är en över-
gripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser där bl buller och vibrationer 
från järnvägen kartläggs.

Området ligger inte i första hand inom 
tätortsområdet och berör ej FÖP Ed.

Det finns stora fördelar med att utveckla 
och koncentrera fritids- och nöjesaktiviteter 
till terassparken.

Beaktas 

Beaktas

Avsikten med område 6 är att möjliggöra en 
varsam exploatering som ej medför påtaglig 
skada på natur- och kulturintressen utan 
snarare synliggör och tillgängliggör dessa 
för flertalet människor. Bostäder på denna 
plats kan ge tätorten ett vitalt nytillskott och 
fler invånare. 

Första steget i vidare planering är en över-
gripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser där geotekniska förutsättningar 
och påverkan på riksintressen kartläggs.

-
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(yttranden fortsättning)

Vid en eventuell utbyggnad av Le-området 
bör en förbättring av Norra Moränvägen 
från stationen mot väster ganska lätt gå att 
åstadkomma med ett utrymme för oskyd-
dade trafikanter utan att nämnvärt skada 
terrängen. Gångporten nog svår att få 
åtgärdad.

En Strandpromenad är ett starkt önskemål 
som nog kan bli svårt att genomföra på de 
privatiserande delarna. En belysning och 
bättre underhåll av de avsnitt som redan 
finns vore önskvärt, speciellt på avsnittet 
från campingområdet och söderut.

Bra med utbyggnad på område 8 mellan 
Storgatan och järnvägen mitt för Terrass-
parken. Detta bör lösas i samband med 
utformningen av en framtida bussterminal. 
Gärna en byggnad i flera plan med fin utsikt 
mot både Stora och Lilla Le.

Vad ska det bli av Hotell Carl XII? Ur-
sprunget till detta är ju ett sädesmagasin 
från mitt av 1700-talet. Det känns lite svårt 
att tänka sig att det kanske på sikt måste 
rivas. ”Långholmen” på andra sidan av 
Storgatan bör dock upprustas och bevaras 
och till denna bör även en del av tennis-
banan räknas. Resterande del bör ingå i 
Terrassparken.

13/ Lars-E Israelsson, 2013-10-01 /11-18:

Komplettera historiskt avsnitt i FÖP med 
privata exploatörers betydelse jämte sta-
tens, bl a var marken i centrala Ed under 
åren 1690 - 1910 överlåten till Uddevalla 
stads köpmän.

Väster Skansen: Det finns ett starkt mot-
stånd till exploatering beroende bl a av 
platsens höga kulturvärden och närliggande 
reningsverk. Ett alternativ kan vara att låta 
stationsområdet kompletteras med närlig-
gande bostäder på tidigare hotell Drotts 
tomt.

Synpunkter på utformning av Resecentrum: 
Det blir två återvändsgator – förlängning av 
Faktorsgatan och Magasinsgatan. Rund

(kommentarer fortsättning)

Även vägar bör byggas med varsamma 
ingrepp i naturen.

En utbyggnad och förbättringar av befintlig 
promenad kommer troligtvis att ske i etap-
per. Synpunkten beaktas.

Första steget i vidare planering är en över-
gripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser där bl buller och vibrationer 
från järnvägen kartläggs.

Frågan har initialt beskrivits i en förtät-
ningsstudie för Ed centrum. Synpunkterna 
beaktas i fortsatt planering.

Synpunkten beaktas och texten om ortens 
historia ges ett tillägg.

Avsikten med område 6 är att möjliggöra en 
varsam exploatering som ej medför påtaglig 
skada på natur- och kulturintressen utan 
snarare synliggör och tillgängliggör dessa 
för flertalet människor. 

Utredningen av ett nytt resecentrum pågår. 
Synpunkterna om att det presenterade förs-
laget ger en försämrad trafikföring i centrum 
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(yttranden fortsättning)

matningen Faktors- Deles- och Magasin-
sgatorna försvinner. Vad händer vid trafik-
stopp på Storgatan och vid olyckstillfällen?

En spegelvändning av resecentrum med 
pendelparkering i väster vore kanske ett 
alternativ. Området från Faktorsgatan norr 
om Storgatan fram till hotellet är av sådant 
värde att i en översiktlig plan borde en al-
ternativ exploatering prövas.

Vid tidigare planering har område 9 i Äng 
förkastats.

Föreslår att område för bostäder prövas 
på platån mitt emot Utsikten/Sykes utmed 
Nössemarksvägen.

14/ Åke Jansson, 2013-10-18: 

Påpekar att det inte finns bra cykelväg 
längs hela Södra Moränvägen genom Äng. 
Mellan Grenebacken till Bygdesmedsvägen 
är det t ex skyltat endast gångbana.

15/ Tommy Olsson, 2013-11-07:

Strandpromenaden runt sjön Lilla Le förslås 
bli utbyggd i den södra delen av sjön, från 
Gröne Backe camping och vidare västerut 
mot Södra Moränvägen. Lämpligen bred-
das och förstärks befintlig gångstig så att 
man erhåller lika standard som på övriga 
delen av Strandpromenaden.

16/ Nils-Bertil Nyström, 2013-11-09:

Föreslår att område 6 (Skansen) och områ-
de 9 (Äng) slopas. Det finns många andra 
bättre ställen att satsa på. 

(kommentarer fortsättning)

har varit uppe till diskussion. Processen får 
framgent visa om där finns andra lösningar 
där det inte skapas återvändsgator.

Frågan får studeras i den fortsatta planerin-
gen.

Område 9 i Äng kan vara ett positivt tillskott 
till attraktiv bostadsbebyggelse i mindre 
skala.

Platån mitt emot Utsikten/Sykes utmed 
Nössemarksvägen har intressanta kval-
iteter, men då det inte har varit med tidigare 
i planeringsarbetet är det för sent att ta med 
i denna process. Därmed inte uteslutet att 
detta område kan utredas i framtida planer-
ing.

Beaktar synpunkterna i samband med pla-
nering av gång- och cykelvägar.

Synpunkterna övervägs vid fortsatt utred-
ning.

Område 6 kan bli mycket attraktivt om-
råde att bo i och därmed skapa möjlighet 
för inflyttning till Ed. Första steget i vidare 
planering är en övergripande miljökonse-
kvensbeskrivning med riskanalyser där 
geotekniska förutsättningar och påverkan 
på riksintressen kartläggs.
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(yttranden fortsättning)

17/ Leif Holmquist m fl, 2013-11-07:

I FÖP Ed föreslås att anlägga strandprom-
enad runt hela Lilla Le. Där privata tomter 
går ned till sjön föreslås att promenaden 
byggs på broar och spänger ute i vattnet. 

Vi fastighetsägare till Äng 1:85, Äng 2:91 
och Äng 2:92 protesterar å det kraftigaste 
mot detta förslag, vilket ses som ren expro-
oriation av privat egendom.

Vi kommer att överklaga ett sådant beslut 
till högsta instans. 

(kommentarer fortsättning)

Synpunkterna beaktas och protesten är fullt 
förståelig men förslaget till strandpromenad 
är inte juridiskt bindande utan skall mer 
ses som en viljeyttring att åstadkomma en 
hög kvalitet som många uppskattar och 
kan tillgodogöra sig. En utbyggnad kan 
dock knappast bli aktuell om berörda fas-
tighetsägare motsätter sig detta.
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Sammanfattning 
Förslagen i FÖP Ed, Ed och framtiden har ventilerats under en relativt lång tidsperiod. 
Många har tagit del av planen och såväl, privatpersoner som föreningar och kommunala 
och statliga organ har inkommit med omfattande synpunkter. En gemensam synpunkt bland 
många är i stora drag att en förtätning och försköning av centrala Ed med ett utvecklat rese-
centrum och strandpromenad är positivt för en hållbar utveckling. Detta kan också sägas 
vara planens huvudtema.

Inkomna synpunkter från statligt håll stödjer en förtätning av orten men pekar på behovet 
av mer övergripande miljökonsekvensbeskrivning och mer övergripande riskanalyser innan 
vidare steg tas i planeringen. Ett antal privatpersoner och föreningar har invändningar mot 
utbyggnader där det inte sällan hotar deras egna intressen. Ett antal yttranden värnar också 
den vackra utsikten och natur- och kulturvärden vid Skansen och forna zig-zag banan ned 
mot Stora Le. Nedan presenteras de mindre ändringar av text och kartor som föreslås till 
FÖP Ed innan den tas upp för vidare beslut och antagande. Förslagen till ändringar och 
tillägg anses vara av redaktionell betydelse varför ej något nytt utställningsförfarande kom-
mer i fråga.

Förslag till mindre ändringar och tillägg:

- Inför antagande av den fördjupade tätortsplanen “Ed och framtiden” kompletteras 
beskrivningarna till ny FÖP / Illustration på sid 44-45 med tillägg till område 4, 5, 6, 7, 8 och 
11 att “Första steget i vidare planering är en övergripande miljökonsekvensbeskrivning med 
riskanalyser där påverkan av riksintressen kartläggs. ” 

- Under avsnittet, Förtätning i Ed centrum, DEL 3. På sidorna 58-59 tas den östra huslängan 
bort i Norra branten. Därmed reduceras antal förväntade lägenheter i Norra branten från 40 
lgh till 25 lgh och totalt inom centrum reduceras antalet från 130 lgh till 105 lgh. 

- Ytterligare geologiska och geotekniska data tillförs planen. Kartor som redovisar stab-
ilitetszoner inom Bälnäs och Lee- området bifogas. Ovan nämnda områden måste inför 
vidare planering också studeras avseende geologi och stabilitet. 

- Planförslaget / Illustration på sid 42-43 kompletteras inför antagandet med inritade gång- 
och cykelbanor.

- Ett redaktionellt tillägg till ortsanalysens historiska avsnitt på sid 11 angående markägan-
det i Ed under åren 1690 - 1910. 

- Källhänvisningar kompletteras med Översiktlig översvämningskartering Upperudsälven, 
2010-01-19.

- Tillhörande kartor kompletteras med Översiktlig stabilitetskartering, Stabilitetszoner, Rädd-
ningsverket, 2000-06-06.

Inkomna synpunkter som ej blivit tillgodosedda:

- Synpunkter om att bebyggelseområde 6 och 9 i planförslaget helt skall strykas har ej blivit 
tillgodosedda då område 6 överensstämmer med den gällande översiktsplanen genom tem-
atiskt tillägg till ÖP LIS och område 9 bedöms som lämpligt att planera vidare för småhus-
bebyggelse.
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Samhällsbyggnadsenheten 
Kerstin Andersson 

Planarkitekt 
010-224 55 92 

kerstin.v.andersson@lansstyrelsen.se 

  
 

Kommunstyrelsen 
Dals-Eds kommun 
 
kommun@dalsed.se 

Fördjupning av kommunens översiktsplan för Dals-Eds tätort, 
Ed och framtiden, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län 
Utställningshandlingar daterade augusti 2013. 
 
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 4 kap 9 § plan- och byggla-
gen (PBL). Yttrandet är en del av översiktsplanen och skall därför fogas till 
planen då den antagits. 

Sammanfattning 

Allmänt vill Länsstyrelsen framhålla att vi ser positivt på en satsning på 
resecentrum och samhällsutveckling av Ed. Det finns dock ett antal viktiga 
frågor som måste studeras i fortsatt planering. 
 
Med avseende på de prövningsgrunder som anges i 11 kap PBL, finns risk 
att bostäder i område 6 och område 7 i anslutning till Norge/ Vänerbanan, 
kan skada riksintresset för kommunikationer. Vid prövning av lämplig fram-
tida markanvändning måste gällande riktvärden och avstegsregler för buller, 
vibrationer samt skyddszoner för farligt gods vägas in. Därtill behöver järn-
vägens utrymmesbehov för drift och utveckling beaktas. 
 
Söder om spårområdet, del av område 7, utreds förutsättningar för ett nytt 
resecentrum och i område 8 utreds förtätning av centrum. Länsstyrelsen 
anser att det är bra under förutsättning att skyddszon för farligt gods på 
järnvägen klaras samt att bullernivåer och vibrationsvärden kan hållas inom 
rekommenderade gränsvärden. 
 
Föreslagen utbyggnad av område 11 med verksamheter och handel söder 
om väg 164, som även är farligt gods led, anser Länsstyrelsen behöver före-
gås av en miljökonsekvensbedömning i fortsatt planering.  
 
Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv kan påverkas av 
en del av den föreslagna tätortsutvecklingen i område 4, 5, 6 och 7 norr om 
Norge/Vänerbanan. Områdena 4, 5, 6 och 7 är helt eller delvis LIS-områden 
i enlighet med tematiskt tillägg till ÖP - LIS. I granskningsyttrande över LIS 
har Länsstyrelsen uttryckt att det område, som i denna plan markeras som 4 
och 5, kan vara lämpligt LIS-område under förutsättning att en noggrann 
avvägning görs mellan ny exploatering och befintliga bevarandevärden. 
Länsstyrelsen delar Dals-Eds kommuns bedömning att miljökonsekvensut-
redningar behöver utföras i fortsatt planering för att klarlägga om föreslagen 
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markanvändning är lämplig och om påtaglig skada på nämnda riksintressen 
kan undvikas. 
 
Inom utbyggnadsområde 2 tillika LIS-område har strandskyddat område 
kring sjöarna Timmertjärn och Stora Sågtjärn naturvärde, Länsstyrelsen 
anser att området kan vara lämpligt som utbyggnadsområde och LIS-område 
under förutsättning att en noggrann avvägning mellan ny exploatering och 
befintliga bevarandevärden.  I närheten finns detaljplanelagda områden, 
område 1 och område 3, som inte är utbyggda. 
 
Länsstyrelsen anser att det är positivt med att strandpromenad runt sjön Lilla 
Le planeras och att förtätning av bostadsområde studeras, enligt område 9. 
Söder om Lilla Le, nära kommunens vattentäkt, finns område 10 som är 
planlagt men ej utbyggt. 
 
Förbättrade infarter till Ed samt bättre tillgänglighet norr om järnvägen med 
avseende på gång- och vägport under järnvägspår är viktiga planfrågor. 

Planområden behöver utredas geotekniskt samt med beaktande av såväl 
riktvärden för buller och vibrationer som skyddszoner kring farligt gods 
leder.  

Synpunkter i övrigt framförs om naturvärden och vattenmiljöer mm.  

Riksintressen och LIS-områden 

FÖP Ed och framtiden anger att MKB ska utredas vid detaljplanläggning. 
Då eventuell påverkan av det som planen föreslår på de värden som ligger 
till grund för riksintressena varken har utretts eller beskrivits, har Länssty-
relsen inget tydligt underlag för att bedöma påverkan på nämnda värden.  
 
Risk för konflikter med riksintressen har noterats – främst mellan riksintres-
sen för naturmiljö/kulturmiljö/friluftsliv och föreslagna bostadsområden 
samt mellan riksintresse för kommunikationer och föreslagna områden för 
verksamheter och handel. Miljöbalkens regler anger att riksintresse inte får 
skadas påtagligt. Riksintressen för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv kan 
påverkas av tätortsutveckling i område 4, 5, 6 och 7. Områdena vid Stora Le 
är helt eller delvis LIS-områden. I granskningsyttrande över tillägg till ÖP 
gällande LIS-områden har Länsstyrelsen uttryckt att område, som i denna 
plan markeras som 4 och 5, kan vara lämpligt LIS-område under förutsätt-
ning att en noggrann avvägning görs mellan ny exploatering och befintliga 
bevarandevärden. Länsstyrelsen delar Dals-Eds kommuns bedömning att 
miljökonsekvensutredningar behöver utföras i fortsatt planering för att klar-
lägga om föreslagen markanvändning är lämplig och om påtaglig skada på 
nämnda riksintressen kan undvikas.  
 
Trafikverket och Länsstyrelsen anser att föreslagen bostadsutbyggnad i om-
råde 6 och 7, vid Norge-Vänerbanan, innebär risk för skada på riksintressen 
för kommunikationer. Vid prövning av lämplig framtida markanvändning 
måste gällande riktvärden och avstegsregler för buller, vibrationer samt 
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skyddszoner för farligt gods vägas in. Därtill måste järnvägens utrymmes-
behov för drift och utveckling beaktas. 
 
Söder om spårområdet, del av område 7, utreds förutsättningar för ett nytt 
resecentrum och förtätning av centrum, område 8, vilket anses positivt för-
utsatt att skyddszon för farligt gods på järnvägen klaras och att bullernivåer 
och vibrationsvärden kan hållas inom rekommenderade gränsvärden.  
 
Område 2 är det ett LIS-område som i FÖP föreslås för främst nya bostäder 
men handel eller verksamheter kan prövas. Området Timmerdalen-Bergslätt 
har bedömts kunna vara lämpligt som LIS-område under förutsättning att en 
noggrann avvägning görs mellan ny exploatering, befintlig markanvänd-
ning, tillgänglighet och upplevelsevärden.  
 
För område 11 i FÖP föreslås verksamheter och handel söder om väg 164, 
vilket Länsstyrelsen anser behöver miljökonsekvensbedömas avseende bl a 
på riksintresse för naturvård samt riksintresse för kommunikationer i fortsatt 
planering.  
 
Vid önskemål om exploatering, bör kommunen även ställa krav på upp-
rättande av detaljplan. Behovsbedömning och eventuell miljöbedömning är 
en del av planprocessen, som är viktig för att bedöma skadeverkan på riksin-
tressen m.m.                                                                                                                                             
 
I den fortsatta planeringen behöver kommunen även ställa krav på utform-
ning och placering av byggnader samt ha en strategi för var handel och 
verksamheter kan lokaliseras i förhållande till boendemiljöer. 
 
Strandskydd mm  
Delar av FÖP-området omfattas av strandskydd. Strandskyddet ska trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och rekreationsområden med 
höga naturvärden bör undantas från exploatering. Fria passager längs strän-
der är viktiga att värna. Det är positivt att strandpromenad runt sjön Lilla Le 
planeras. Stråk och gröna kilar skapar mervärde nära bebyggelsen.  
 
Tillgodoseende av behovet att utveckla tätorter kan vara ett angeläget all-
mänt intresse som kan utgöra skäl att upphäva strandskydd. 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av planen inte kommer att 
medföra att gällande miljökvalitetsnormer överträds.  

Mellankommunala frågor 

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvänd-
ning som även berör andra kommuner kan samordnas på lämpligt sätt. Sam-
verkan kring besöksnäring, bostadsförsörjning och infrastruktur mm över 
kommungränser i olika angelägenheter gynnar utveckling. Regionala sam-
band finns med orterna Sarpsborg och Fredrikstad, där bytespunkter som 
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Halden, Tanumshede och Bengtsfors är viktiga. Länsstyrelsen anser att det 
är positivt med kommunens arbete kring resecentrum och järnvägens ut-
veckling.  

Hälsa och säkerhet 

En översiktlig riskbedömning samt en samlad beskrivning av de geotekniska 
förutsättningarna och en översiktlig redovisning av de geotekniska riskfak-
torerna saknas i FÖP Ed och framtiden. 
 
De geotekniska förutsättningarna är viktiga faktorer för en översiktlig be-
dömning av lämplig mark- och vattenanvändning. Länsstyrelsen delar SGI:s 
uppfattning att det kan finnas fler områden med låg stabilitet. Utredning av 
de geotekniska förutsättningarna och stabilitetsfrågor är därför nödvändigt 
som underlag för att slutligt kunna bedöma lämpligheten av nya områden 
med bostäder, handel och verksamheter. 
 
Länsstyrelsen noterar att kommunen nu beskrivit miljö-och riskfaktorer. 
Utöver risker för skred, behöver kartläggning av översvämningsrisk, miljö-
farlig verksamhet samt transporter för farligt gods redovisas som underlag 
för fortsatt planering. 
  

Synpunkter i övrigt 

De synpunkter som Länsstyrelsen tidigare framfört i ett samrådsyttrande 
daterat 2012-10-30 har till en del beaktats och tillgodosetts. Andra statliga 
sektorsmyndigheter, som i samrådsskedet framfört synpunkter, har efter 
bearbetning av planförslaget beretts tillfälle till förnyade ställningstaganden. 
Nu inkomna yttranden från myndigheterna översänds till kommunen till-
sammans med detta granskningsyttrande för kännedom.   
 
Naturvärden och vattenmiljöer 
All planläggning bör föregås av naturinventeringar med särskild inriktning 
på skyddade arter och biotoper som kan hysa sådana arter. Riksintresset för 
naturvård är avsatt för att skydda naturvärden som bergsbranter och natur-
skogar. 
 
Sveriges geologiska undersökning har yttrat sig 2012-06-29 och framför att: 
Ed samhälle är belägen på en sk randbildning som bildades i samband med 
att den senaste inlandsisen avsmälte. Avlagringen är vetenskapligt intressant 
och av riksintresse för naturvården.  
 
Anläggningar av bryggor och andra anläggningar i vattenområde är vatten-
verksamhet som kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 11 kap 
miljöbalken. 
 
Kommunens dagvattenpolicy behöver beaktas i kommande detaljplanering. 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen planerar att ta fram en 
VA-plan och VA-policy. 
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Grunddragen i mark- och vattenanvändningen  
Tillgänglighet för ny bebyggelse inom ramen för jämställd och långsiktigt 
hållbar utveckling bör eftersträvas där utveckling av kollektivtrafik främjas 
samt förflyttningar till fots och med cykel gynnas. Planera samhällsutbygg-
naden ur ett tillgänglighetsperspektiv, områden ska vara tillgängliga för alla. 
 
Kulturmiljöer 
Länsstyrelsen kan generellt inom FÖP inte uttala sig om eventuell påverkan 
på enskilda fornlämningar eller miljöer. Hänsyn till dessa måste tas i detalj-
planeringen. Eftersom hela Ed med omgivningar är av riksintresse för kul-
turminnesvården behöver kulturmiljön beskrivas.  
 
Kraftledningar 
Vattenfall har redovisat sina åtaganden med kartor på befintligt elnät och 
planerad ny 40 kV kraftledning mellan Ed och Nössemark.  
 
Planens konsekvenser 
Översiktsplaner bedöms generellt medföra betydande miljöpåverkan och ska 
miljöbedömas. I miljöbedömningen ingår att upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB). Miljöbedömningens miljöaspekter integreras i planen 
så att en hållbar utveckling främjas. Planens sociala, ekologiska och ekono-
miska konsekvenser skall gå att tydligt utläsa av beskrivningen. Framtida 
detaljplaner behöver beakta sociala, ekologiska och ekonomiska konsekven-
ser i tillhörande behovsbedömning så att en hållbar utveckling främjas. 
 
Beredning, deltagande 

Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från SGI, SGU, TRV 
och Vattenfall AB. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för 
kännedom. 
 
Detta granskningsyttrande har beslutats av samhällsbyggnadsdirektör Chris-
ter Abrahamsson efter föredragning av planarkitekt Kerstin Andersson. I 
den slutliga handläggningen har även företrädare för enheten för skydd och 
säkerhet, naturvårdsenheten, kulturmiljöenheten, Vattenvårdsenheten och 
miljöskyddsenheten deltagit. Granskningsyttrandet utgör statens samlade 
uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 
11 kap PBL i ett senare planeringsskede.  
 
 
Christer Abrahamsson 
Christer Abrahamsson 
                                                                  Kerstin Andersson 
 Kerstin Andersson 
 
 
Yttranden för kännedom från:  
SGI daterade 2013-10-09 och 2012-06-27 , SGU daterat 2013-09-30, TRV 
daterat 2013-10-14 och Vattenfall AB daterat 2012-06-26. 
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Kopia till: 
Boverket 
FM/HKV 
Jernhusen AB, Region Väst 
Lantmäterimyndigheten 
Regionmuseum/ Västarvet  
Skogsstyrelsen, Västra Götaland 
Statens Geotekniska Institut  
Svenska Kraftnät 
TeliaSonera Sverige AB 
Trafikverket  
Vattenfall Eldistribution AB 
Västra Götalandsregionen 
 
 

Kommunstyrelsen i:  
Bengtsfors kommun 
Färgelanda kommun 
Melleruds kommun 
Munkedals kommun 
Tanums kommun 
 
 
Akten 
Enheten för skydd och säkerhet 
Kulturmiljöenheten  
Landsbygdsenheten 
Miljöskyddsenheten  
Naturvårdsenheten 
Vattenvårdsenheten 
Rättsenheten 
Staben 
Social Hållbarhet 
Pärmen 
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Trafikverket 

Box 1170 

462 28  Vänersborg 

Besöksadress: Vassbottengatan 14 

 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Barbro Gabrielsson 

Samhällsbehov 

Direkt: 010-124 16 76 

barbro.gabrielsson@trafikverket.se 
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Länsstyrelsen Västra Götalands Län 

Samhällsbyggnadsenheten 

462 82 Vänersborg 

 

samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

byggnadsnamnden@dalsed.se 

Kopia till: 

Diariet - Avslut 
L. Thörnblad - SVÄbö 

Trafikverkets yttrande över utställning FÖP Dals-Ed ”Ed och 
framtiden 

Ärende 
Dals-Eds kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för tätorten Ed.  
I förslaget redovisar kommunen utbyggnadsområden för bostäder, handel och 
verksamheter. Bostäder föreslås dels på gammal industrimark, dels på naturmark i 
slänterna ner mot Stora Le. En utbyggnad av handel föreslås vid Jordbron, söder om  
väg 164.  

Trafikverket har yttrat sig i samrådsskedet den 6 september 2012 (TRV 2012/32626). 

Yttrande 

Riksintressen för kommunikationer samt leder för farligt gods 

Riksintressen - inom den nu aktuella FÖP - vilka bevakas av Trafikverket är dels väg 164, 

dels järnvägen Norge/Vänerbanan. Väg 164 och 166 är rekommenderade vägar för 

farligt gods. Järnväg är generellt sett att betrakta som farligt gods led. Vi har i tidigare 

yttrande påpekat vikten av att riksintressena inte påverkas negativt av planerade handel-, 

verksamhets- och bostadsområden samt att hänsyn ska tas till farligt gods leder. 

Kommunen anger att hänsyn ska tas i det fortsatta planarbetet till såväl riktvärden för 

buller som nödvändiga skyddszoner kring farligt gods leder. Det är bra men vi vill påpeka 

att även vibrationer förorsakade av järnväg och tung vägtrafik bör beaktas vid arbetet 

med att hitta lämplig markanvändning. 

Nytt verksamhetsområde för handel söder om väg 164 

Trafikverket anser att ett verksamhetsområde söder om väg 164 inte är lämpligt med 

tanke på den barriär vägen kommer att utgöra mellan samhället på norra sidan om vägen 

och de planerade etableringarna söder om vägen. En utveckling söder om väg 164 innebär 

en utglesning av samhället och väg 164 blir en barriär, vilken kommer att kräva nya 

trafiksäkra passager över vägen. Om Dals-Ed växer söder om väg 164 innebär det 

dessutom att ytterligare en barriär läggs till samhället förutom de två barriärer som redan 

finns i form av väg 2183 och järnvägen. 

Trafikverket anser därför att kommunen bör överväga lämpligare områden norr om vägen 

för att på så sätt binda samman orten samt även undvika framtida barriärer, trafik- och 

bullerproblem och dyra trafiklösningar.  

Förslaget med ett nytt verksamhetsområde söder om väg 164 förutsätter en ny anslutning 

till vägen. Valet av trafiklösning är viktigt. Tillkommande trafik till och från det nya 

området får inte hindra trafikflödet på väg 164. Vi vill därför tydliggöra för kommunen att 

Trafikverket inte tar ansvar för ökad trafik eller ändrade behov som uppkommer som en 

följd av exploateringar. Kostnaderna för sådana åtgärder bör i första hand bäras av den 

exploatering som föranleder behovet. 

mailto:samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Övrigt 

Förtätningen av centrum innebär en del utmaningar för kommunen med avseende på 

bland annat buller och vibrationer från såväl väg- som järnvägstrafik. Vi ser positivt på 

kommunens arbete med att skapa ett nytt resecentrum och vi hoppas att kommunen 

planerar för bra gång- och cykelvägar i samband med att nya bostads- och 

verksamhetsområden tas fram i Dals-Ed.   

Redaktionellt 

Trafikverket vill uppmärksamma några mindre felaktigheter. På sidorna 48 och 49 i FÖP 

anges att väg 166 är riksintresse, vilket är fel och bör tas bort. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Barbro Gabrielsson 

Samhällsplanerare 

 





















Ert datum Er beteckning

2013 -09-06

Vår referens
Elvin Ottosson Länsstyrelsen Västra Götaland

Samhälisbyggnadsenheten
samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se

kopia:
kerstin.v.anderssonlansstyrelsen.se

Fördjupad översiktsplan för tätorten Ed, Dals-Eds kommun

Yttrande över granskningshandLing daterad augusti 2013

Bakgrund
Statens geotekniska institut, SGI, har från Länsstyrelsen Västra Götaland erhållit rubricerat ärende med
begäran om yttrande.

1 yttrande 20 12-06-27, dnr som ovan, över samrådshandlingen rekommenderade vi sammanfattningsvis
att de geotekniska förhållanden översiktligt borde redovisas samt att geotekniska riskfaktorer (risker för
ras/skred ijord/berg samt erosion) översiktligt borde värderas och redovisas. Sådan översiktlig värde
ring kan göras utifrån geologiska och topografiska kartor. Samlad kartredovisning rekommenderades.
Vidare föreslog vi att en tydlig strategi borde tillfogas planen över fortsatta utredningar och klarläg
gande av geotekniska risker i samband med detaljplaneläggning och bygglovgivning.

Synpunkter
Vårt yttrande begränsas till hur planförslaget beaktar geotekniska riskfaktorer (t.ex. ras, skred, erosion,
översvämning).

Vi noterar att vissa förtydliganden och kompletteringar införts i granskningshandlingen. En samlad be
skrivning av de geotekniska förutsättningarna och översiktlig redovisning av geotekniska riskfaktorer
saknas dock fortfarande, varför vår tidigare synpunkt härom kvarstår. Anledningen till vår ståndpunkt är
att vi anser att de geotekniska förhållandena kan vara avgörande för markens lämplighet. Tidig översikt
lig kännedom om de geotekniska förutsättningarna och ev. riksfaktorer är således viktiga utgångspunk
ter vid strategiska val av framtida markanvändning. Vi anser därför att en fördjupad översiktsplan tydli
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