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1 INLEDNING  
 

Översiktsplanen för Dals-Eds kommun består av två delar, dels 
huvudrapporten och dels planeringsunderlaget. Avsikten är att planen med 
mark- och vattenanvändning samt rekommendationer skall antas av 
kommunfullmäktige. Föreliggande rapport med planeringsunderlag skall 
däremot inte antas av fullmäktige, utan utgöra ett bedömningsunderlag som 
fortlöpande aktualiseras och kompletteras. 
 
Rapporten innehåller en allmän beskrivning av kommunen med befolkning 
och näringsliv samt ett stort avsnitt med allmänna intressen. Materialet har 
hämtats från den kommunala förvaltningen men beträffande främst 
naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och riksintressen har uppgifter lämnats från 
länsstyrelsens databas. 
 
Underlagskartan har framställts genom utdrag ur kartdatabaserna över den 
gula och den blå kartan, kompletterad manuellt med namn och vattendrag 
mm. 
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2 DALS-EDS KOMMUN 
  
2.1 Kommunstruktur 

  
Kommunen karaktäriseras av att befolkning, service och näringsliv i 
huvudsak finns i centralorten Ed. Mer än 60 % av befolkningen lever i 
centralorten. Kommunens övriga orter är små. Ingen av dem uppnår 200 
invånare, gränsen för att utgöra en statistisk tätort. 
Landarealen är 728 km2. Det bor 6,9 personer per km2. Vid årsskiftet 2001-
02 bodde i kommunen 5040 och i Ed drygt 3000 personer. 
  
Kommunen är indelad i de sex församlingarna Dals-Ed, Håbol, Nössemark, 
Töftedal, Gesäter och Rölanda. Dals-Eds församling är den största och 
Gesäter församling är den minsta. 
  
Huvuddelen av kommunen är skogklädd. I främst den sydvästra delen finns 
dock omfattande jordbruksområden. Med de många sjöarna, de omfattande 
skogarna och de vackra dalgångarna hyser landskapet stora 
skönhetsvärden. 
  
Järnvägen och de genomgående länsvägarna 164 och 166 berör Ed och 
kommundelarna väster och öster centralorten. Vägnätet i övrigt har 
tämligen låg standard och, särskilt på våren, låg bärighet. Mellan 
Nössemark och Sund finns en bilfärja. 
  
Den kommersiella servicen har utvecklats med bland annat två stora 
livsmedelshallar och ett systembolag m m. I centrum finns vidare den 
övervägande delen av allmän och enskild service i kommunen. 
  
Kommunen är som i de flesta andra fall den största arbetsgivaren med mer 
än 600 anställda. Sykes som är ett datasupportföretag har ca 200 
anställda, Fehrer som är underleverantör till bilindustrin har ca 300 
anställda. Ytterligare ett flertal företag har omkring 20-30 anställda. Dessa 
företag kompletteras av ett stort antal små företag med upp till tiotalet 
anställda. Sysselsättningen har ökat under de senaste åren 
  
2.2 Gränsbygd, skogsbygd, kulturbygd 
  
Dals-Eds kommun är belägen i den nordvästra delen av Dalsland. 
Kommunen gränsar i norr till Värmland och Årjängs kommun, i öster och 
söder till Bengtsfors och Färgelanda kommuner, i väster till Munkedals och 
Tanums kommuner i Bohuslän samt till Haldens och Aremarks kommuner i 
Norge. 
  
Kommunen är ca 50 kilometer lång i nord-sydlig riktning och som mest ca 
27 kilometer bred. 
  
Befolkningsmässigt är den minst av kommunerna i Västra Götaland. 
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2.3 Naturen är rik och omväxlande 
  
Kommunen ligger helt inom Dalslands sprickdalslandskap. Detta är en 
terrängform, som kännetecknas av att berggrunden är kraftigt 
sönderstyckad genom ett nät av dalar och sänkor. Dessa är ofta 
vattenfyllda men kan även vara fyllda av lösa jordarter. 
  
Huvuddelen av kommunen ligger mellan 100 och 250 meter över havet. 
  
Stora Le är en stor sprickdalssjö, som nästan delar kommunen i en västra 
och en östra del. Andra betydelsefulla naturelement är Örekilsälven och 
Töftedalsån. Dalgångarna har i sina nedre delar fyllts med mäktiga 
leravlagringar, vilka eroderat. Där åarna flyter samman har ett förnämligt 
ravinlandskap bildats. 
  
När inlandsisen drog sig tillbaka inträdde en klimatförsämring för ca 10900 
år sedan. Isranden stod i stort sett stilla under ca 800 år. Under denna tid 
avlagrades den så kallade mellansvenska israndszonen. Den består av 
moränvallar och deltan, kullar och ryggar av främst isälvsgrus. Två 
huvudstråk har utbildats 10-15 kilometer från varandra. Den norra är mer 
framträdande och sammanhängande. Den har bildat en mäktig formation i 
Ed, Dals-Edsformationen. 
  
Kommunen är mycket skogrik. Skogen består främst av hällmarkstallskog 
på de magraste markerna och i övrigt av granskog eller blandskog av gran 
och tall. Lövskog förekommer endast sparsamt. I främst den västra delen 
men även i den sydöstra delen av kommunen finns stora myrmarker. De 
utgörs ofta av så kallade högmossar, till exempel Stora Tingvallamossen. 
De mer betydande jordbruksområdena återfinns i de södra delarna av 
kommunen. 
  
Dals-Eds kommun kan sägas ligga inom det sydsvenska fjäll- och 
höglandsområdet. Området karaktäriseras av höjder över 200 meter och 
stor sjörikedom. Detta innebär att påverkan på klimatet av hav och stora 
sjöar är mindre framträdande här. Sommaren blir något varmare och 
vintern något kallare än i de mera låglänta eller kustnära delarna av landet. 
Närhet till sjöar och vattendrag påverkar dock lokalklimatat i hög grad.  
De högre belägna delarna av Dalsland har tämligen hög årsnederbörd. 
Enligt ”Natur i Älvsborgs län” är årsnederbörden i Ed 803 mm. 
  

2.3.1 Här finns en lång förhistoria 
  
Under den äldsta stenåldern och under mellanstenåldern levde olika 
fångst- och jägarfolk i Dalsland, främst i sjö- och kustnära områden. 
Boplatsfynd från dessa tider är sällsynta i Dals-Eds kommun. Under den 
yngre stenåldern, för 5000 – 3500 år sedan, infördes gradvis jord- och 
boskapsskötsel, åtminstone till en början främst som komplement till fångst 
och samlande. Därmed ändrades levnadsvillkoren och bland annat nya, 
högre belägna områden kunde koloniseras. I Håbol och Nössemark finns 
hällkistor och stensättningar som påvisar detta. 
  
Under bronsåldern, för 3500 – 2500 år sedan, blev åkerbruket och 
boskapsskötseln allt viktigare. En betydande nybebyggelse kom till, både 
inom ”odlingsbygderna” och i skogsbygden. Rölanda är ett exempel på 
kolonisation under bronsåldern. Här finns betydande grupper av 
bronsåldersrösen. 
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Under järnåldern, för 2500 – 1000 år sedan, fortsatte jordbruket att 
utvecklas. Dagens fördelning av öppen och halvöppen mark och 
skogsmark tillkom i slutet av järnåldern. De ofta betydande gårds- och 
bygravfälten tyder på en varaktig bosättning under lång tid. Gravfälten vid 
Äng, Ullerön, Hindalebyn med flera visar sålunda på ett obrutet samband 
fram till vår tid. 
I anslutning till järnåldersbygderna anlades även försvarsanläggningar, så 
kallade fornborgar. Edstraktens karaktär av gränsbygd visas av 
fornborgarna i Skötterud, Torp och Rostorp i Rölanda, Slottskullen i Vägne 
samt Borgekullen i Nössemark. 
  
Under medeltiden stärktes den politiska, juridiska och kyrkliga makten. På 
1200-talet erkändes Dal som en svensk provins under Västergötlands 
domsaga. 1396 räknades huvuddelen av Dalsland till Dalaborgs län. 
  
Bybildningarna i västra Dalsland var få och små under medeltiden. 
Ensamgården dominerade. De sannolikt äldsta belagda 
gårdsanläggningarna i kommunen är Ed och Äng 1305, Vassända 1308 
och Grorud 1310. Andra medeltida gårdar i Edstrakten är Gesäter, 
Asslerud, Björnsbyn och Rörviken. Frälsejorden fick aldrig samma 
omfattning här som i andra delar av landet. Frälsehemmanen uppgick till ett 
drygt tiotal med bland andra Västra Ed, Ullerön, Strand, Knipan och i 
Nössemark Stora Solum, Strand och Stommen. 
  
Kulturlandskapet ändrades endast obetydligt under 1500- och 1600-talen. 
Djurhållningen var mycket omfattande i förhållande till åkerarealen. 
Befolkningstillväxt och hemmansklyvning kom emellertid att medföra 
splittrade åkerarealer och en stor ägoblandning. Mellan 1810 och 1865 
hade antalet hemmansdelar ökat med ca 60 %, trots 1757 års förordning 
om storskifte. Förordningarna 1803 och 1827 om enskifte respektive laga 
skifte medförde dock en mera ändamålsenlig ägostruktur men även en 
utglesning av byarna och en omfattande flyttning av bebyggelsen. 
  
Åkerbruket stimulerades av skiftesreformen men även av 1830-talets 
möjligheter till export av havre. Ängs- och betesmark uppodlades och ny 
odlingsmark erhölls genom sjösänkningar och avvattningar. För Vedbo 
härad beräknas att den odlade jorden under 1800- talet ökade från 400 till 
över 1800 hektar. Den intensiva odlingen och ringa gödslingen kom 
emellertid att utarma jorden. Detta tillsammans med yttre orsaker ledde till 
att havreodlingen gick tillbaka. 
  
Under 1900-talet har en omfattande nedläggning av mindre 
brukningsenheter skett. Mellan 1966 och 1977 beräknas över 200 
brukningsdelar ha försvunnit. Skogen återtar de sämre markerna. Ängen 
och hagmarken, som karaktäriserade det äldre kulturlandskapet, har 
nästan försvunnit. 
  
I mitten av 1600-talet sökte man skapa en bruksrörelse som baserades på 
egna fyndigheter. I Ed bearbetades vid 1700-talets mitt järnmalm från bland 
annat Orshöjden och Trestiklaområdet. Förbrukningen av järn var mycket 
låg. Dalsland svarade då för 0,5 % av världsproduktionen. Ändrade 
produktionsmetoder och strukturrationaliseringar under 1800-talet kom att 
slå ut de dalsländska bruken. 
  
Skogen kom att betyda mycket för kommunen. I äldre tid var den viktig som 
jakt- betes- och foderfångstplats men gav även bränsle och byggnads-
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material. Under bruksperioden utvecklades kolningen. Trävarurörelsen 
växte fram med Uddevalla Sågverksintressenter och med ett antal norska 
bruk. Från början handlade man mest med oförädlat virke, till stor del flottat 
på Stora Le, men redan vid 1700-talets mitt fanns närmare ett trettiotal 
sågar vid Örekilsälven. I samband med järnvägens tillkomst 1879 
etablerades bland annat Lee bruk. 
  
Även i dag har skogen stor betydelse för näringslivet och kan tillsammans 
med jordbruket sägas utgöra basen för försörjningen på landsbygden. 
  
2.4 Näringslivet breddas 
  
Efter det andra världskrigets slut började en kraftig befolkningsomflyttning 
ske från landsbygden mot tätorter och därefter mot stadsregioner. 
Sysselsättningen inom jord- och skogsbruket sjönk. Detta kompenserades 
av att ett stort antal företag etablerades i Ed, främst inom plast-, kemikalie- 
och byggvarubranscherna samt inom den mekaniska industrin. 
Serviceindustrin ökade med företag för reparation och underhåll mm. Under 
en stor del av efterkrigstiden fram till 80-talet var sysselsättningen i 
kommunen bland de allra högsta i länet. 
  
I slutet av 80-talet påbörjades emellertid en dramatisk nedgång i 
sysselsättningen. I mitten av 90-talet var arbetslösheten uppe i 20 %. 
Lågkonjunkturen kombinerad med kraftiga strukturförändringar inom 
tillverkningsindustrin förklarar den stora nedgången i sysselsättningen. En 
följd var att kommunens folkmängd minskade med ca 15 % fram till i slutet 
av 90-talet. 
  
Efter många års arbete lyckades kommunen att få etableringar av några 
nya företag. Det största av dessa arbetar bland annat med datasupport. 
Förhoppningen är att företaget skall växa och stärkas, men även att nya 
verksamheter inom IT och data skall genereras. Även inom tillverkning och 
träindustrin har utvecklingen varit positiv. Sysselsättningen har ökat 
markant, och den tidigare befolkningsminskningen har förbytts i en 
befolkningsökning. 
  
2.5 Regionalt perspektiv 
  
Kommunerna i Dalsland har bildat ett kommunalförbund med inriktning på 
utvecklingsfrågor men även på ett hållbart samhälle, ekoregion Dalsland. 
  
Dals-Ed är starkt och ömsesidigt beroende av angränsande kommuner. 
Järnvägen Norge – Vänerlänken, vägsystemet, energisystemet, turismen 
och olika naturförhållanden är exempel på starka regionala samband. De 
kanske viktigaste mellankommunala frågorna rör dock sysselsättning, 
näringsliv och service. En lokalisering eller nedläggning av en verksamhet i 
någon grannkommun påverkar direkt sysselsättningen i Dals-Ed. Även det 
motsatta förhållandet gäller. 
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För Dals-Eds del har det regionala perspektivet breddats till att även avse 
samarbete med de norska kommunerna Halden och Aremark. Det 
samarbetet har lett till en samsyn vad gäller planeringen av gränsområdet, 
samarbete om vård och omsorg samt beträffande näringsutveckling och 
turism. 
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2.6 Befolkning och näringsliv 
  

2.6.1 Befolkning 
  
Den 31 december 2002 bodde 5044 personer i kommunen. Under 90-talet 
minskade befolkningen, som lägst 1999 till 4974 personer. År 2000 vände 
trenden och befolkningen ökade till 5047 personer och har därefter 
stabiliserats. Sedan år 2000 har inflyttningen varit större än utflyttningen 
och det är en tendens som verkar hålla i sig även under 2002. 
  
Befolkningsfördelningen följer inte helt riksgenomsnittet. De största 
avvikelserna gäller såväl män som kvinnor 25-44 år där andelen är lägre än 
riket. Ålder 45-64 år är högre än riksgenomsnittet. Andelen över 65 är 
större än riksgenomsnittet. 
Nativiteten är högre än riksgenomsnittet med undantag av åren 1993 och 
1998-99, då man låg nära riksgenomsnittet. 
  
Inom kommunen finns det emellertid skillnader. Generellt är andelen äldre 
högre och barnafödandet lägre på landsbygden än i centralorten. 
  
Enligt folk- och bostadsräkningen 1990 var 38 % av hushållen 
enpersonshushåll, medan 35 % var tvåpersonshushåll. Siffrorna 
överensstämmer i stort sett med riksgenomsnittet. 
  
Kommunen får fortlöpande uppgifter om befolkning och 
befolkningsförändringar. 
  

2.6.2 Näringsliv och sysselsättning 
  
I mindre kommuner är normalt andelen sysselsatta inom tillverkning och 
jord- och skogsbruk högre än i riket som helhet medan andelen sysselsatta 
inom främst handel, kommunikation, tjänster och utbildning är lägre än 
riksgenomsnittet. Så är andelen sysselsatta inom utvinning m m för män 
respektive kvinnor 38 och 14 % mot rikets 39 och 12 %. För jord- och 
skogsbruk är andelen 8 och 2 % mot 7 och 1 % för riket. 
Handel/kommunikation och vård och omsorg är 2 stora näringsgrenar där 
15 % (H/K) och 3 % (V/O) av männen och 14 %  (H/K) av kvinnorna och 40 
% (V/O) av kvinnorna arbetar. Siffrorna ovan är från 2001. Etableringen av 
ett företag inom datorsupport m m med nu cirka 200 anställda har starkt 
påverkat sysselsättningsstrukturen efter 1999. 
  
2001 var det totala antalet egenföretagare 201 stycken, varav 54 kvinnor. 
  
I mars 2003 var arbetslösheten 7 %, varav 4 % var öppet arbetslösa. 
Arbetslösheten hade då minskat från 15 % 1993, varav 11 % var öppet 
arbetslösa. 
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2001 var utpendlingen från kommunen 464 personer medan antalet 
inpendlande var 309, en nettoutpendling om 155 personer. 
 

2.6.3 Turism 
  
Kommunstyrelsen ansvarar för den turistiska verksamheten i kommunen. 
Nära samarbete sker med bl a fritidsförvaltningen. Arbetet utförs i 
”Mötesplats Dals-Ed”, som organisatoriskt hör samman med ”Mötesplats 
Dalsland”.  
  
Kommunens stora värde för turismen är främst naturen. Stora Le är en 
viktig del av Dalslands Kanals sjösystem. I Nössemark kan man med en 
kort landtransport få förbindelse med sjösystem på den norska sidan. De 
sjörika och kuperade skogsområdena, som täcker en stor del av 
kommunen, utgör tillsammans med kulturbygderna i den södra delen 
mycket stora tillgångar för turismen. Även de kulturella värdena är 
betydande. 
  
Aktiviteterna sommartid är främst knutna till vattnet med båtliv, 
kanotpaddlande, bad och fiske. Den allmänna farleden genom Dalslands 
Kanal berör även Stora Le i hela dess längd. 
  
För fisketurismen finns det mycket goda förutsättningar. Vid någon eller 
några därför lämpliga sjöar kan man skapa ett fiskeområde med 
inplantering av fisk och med uthyrningsstugor, camping m m. Det finns 
även möjligheter att av något av kommunens mycket sjörika områden 
skapa ett fiskeområde av vildmarkskaraktär med olika former av 
övernattning. 
Örekilsälven och Töftedalsån kan i framtiden bli en viktig bas för 
fisketurism. 
  
Vintertid är det skidåkning av olika slag som är det huvudsakliga intresset. 
Spårcentralen Tavlan med sina anläggningar ger goda förutsättningar, men 
även i andra delar av kommunen finns goda möjligheter till skidåkning. Eds 
camping är väl belagd, även vintertid. 
  
Läget med två timmars bil- eller tågresa från Göteborg gör kommunen till 
ett intressant mål för veckoslutsresor, vilket har traditioner från sekelskiftet. 
  
Även handeln har ett turistiskt intresse främst med tanke på kommunen 
som gränsbygd. 
  
Kulturellt har kommunen mycket att ge, både beträffande äldre tid och som 
tiden för Karl XII:s norska fälttåg. 
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2.7 Service 
  
Service är ett vitt begrepp. Häri innefattas all offentlig och privat service 
som teknisk försörjning, vård och omsorg, utbildning m m samt butiker och 
tjänster för privata och företag. Här redovisas dock endast privat service. 
  
Dagligvarubutiker finns i Ed och Nössemark. En stor del av underlaget 
utgörs av inresande från Norge. 
  
I övrigt är servicen koncentrerad till Ed med systembutik, banker, 
matställen, kaféer och olika sorters butiker. Utanför den centrala delen i 
anslutning till länsvägen finns bensinstationer, restaurang, möbelaffär och 
byggvaruhandel m m. 
  
Även tjänsteutbudet är koncentrerat till Ed med bland annat 
reparationsverkstäder av olika slag, IT-tjänster m m och andra 
verksamheter till privata och företag. 
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2.8 FOKUS-  Skola, fritid, kultur, barnomsorg  
  
FOKUS-nämnden har ansvaret för alla kommunala skolor, 
fritidsverksamhet, kulturverksamhet och barnomsorg. 
  
Grundskolan är indelad i två skolenheter, Hagaskolan och Snörrumskolan. 
På Hagaskolan undervisas läsåret 2002-2003 202 elever i årskurs 3-5 och 
304 elever i årskurs 6-9, totalt 505 elever. 
  
På Snörrumskolan undervisas 50 elever i förskoleklass och 126 elever i 
årskurs 1-2. Skolbarnomsorg finns för 76 barn. 
  
Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola 1-5 år och som 
familjedaghem. Verksamheten är det första steget i ett livslångt lärande. I 
kärnämnena svenska, matematik och engelska skall utbildning pågå från 
förskolan och vidare i grundskolan. 
  
Kulturskolan är frivillig och omfattar elever i årskurs 3-9. Eleven väljer själv 
aktivitet. 
  
Utbildning på gymnasienivå sker delvis i Ed på Utsikten i två program, 
turismledarprogrammet och samhällsprogrammet. Turismledarprogrammet 
har riksintag medan samhällsprogrammet i första hand vänder sig till 
kommunens elever. 
  
Övrig gymnasial utbildning sker i Åmål, Säffle, Bengtsfors, Uddevalla och 
Strömstad. 
  
Vuxenutbildningen innefattar grundläggande gymnasial vuxenutbildning, 
påbyggnadsutbildning, svenska för invandrare samt utbildning för vuxna 
personer med funktionshinder. Prioriterade grupper är personer med kort 
utbildning, arbetslösa och personer som behöver utbildning för 
yrkesverksamhet. 
  
Ungdomsgården ”Gårn” utarbetar i samarbete med ungdomarna en 
aktivitetsplan för varje halvår. 
  
FOKUS-förvaltningen styrs av en verksamhetsplan som antas av kommun-
fullmäktige. I verksamhetsplanen, som fortlöpande ses över, redovisas 
fakta, mål och inriktning för FOKUS-nämndens ansvarsområde. 
  

2.8.1 Fritid och kultur 
  
Syftet med fritids- och kulturverksamheten är att ge människorna i 
kommunen en meningsfull och rik fritid, skapa social gemenskap och öka 
känslan för sin bygd. Utifrån en helhetssyn på människan skall kommunen 
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verka för ett aktivt och mångsidigt fritids- och kulturutbud, som befrämjar 
utveckling, kreativitet och välbefinnande för alla kommuninvånare. Fritids- 
och kulturverksamheterna ses som faktorer för kommunens framtida 
utveckling. För turistnäringen går utvecklingen alltmer mot att besökarna 
söker sig till platser där det erbjuds upplevelser av olika slag. Även ur ett 
folkhälsoperspektiv har fritids- och kulturverksamheterna en strategisk 
betydelse. 
  
Organisatoriskt ligger ansvaret för fritids- och kulturverksamheten hos 
FOKUS-nämnden, som även ansvarar för barnomsorg och utbildning. Fritid 
och kultur ingår som en resultatenhet inom FOKUS-förvaltningen. 
  
Riktlinjer för kulturpolitiken har fastställts av kommunfullmäktige under 
2002. Dessa riktlinjer är vägledande för samtliga styrelser och nämnder. 
  

2.8.2 Föreningar 
  
Kommunens rika föreningsliv utgör grunden för utbudet av aktiviteter och 
arrangemang. Fritid och kultur svarar för kontakterna med föreningslivet i 
kommunen och försöker skapa goda förutsättningar för deras verksamhet. 
Man arbetar för att tillgodose behovet av lokaler och anläggningar både i 
tätorten och på landsbygden. Bland önskemål som ännu inte tillgodoses 
finns badhus, ridhus, ridanläggning, motorgård samt tillbyggnad av 
kulturhuset Stallbacken. Vidare finns önskemål om föreningslokaler. 
  
Fritid och kultur stödjer även föreningslivet ekonomiskt genom bidrag av 
olika slag. Verksamhet för barn och ungdomar prioriteras, bl a genom det 
kommunala aktivitetsstödet. 
  

2.8.3 Friluftsliv 
  
Förutsättningarna att vistas i skog och mark är utmärkta. Bär- och 
svampplockning och fiske och jakt är aktiviteter som utövas av många. Ny 
forskning har visat att människornas fritidsvanor spelar en avgörande roll 
för hälsa och välbefinnande. Den största positiva effekten har de 
naturbaserade aktiviteterna. Vid planering av friluftsområden, 
motionsslingor etc. ska därför handikappaspekterna hela tiden finnas med. 
  

2.8.4 Bibliotek 
  
Kommunens huvudbibliotek skall tillgodose kommuninvånarna i hela 
kommunen och fungera som ett informations- och kulturcentrum. 
Biblioteket ska genom olika media ge invånarna tillgång till material för 
information, studier, kunskap, konstnärlig upplevelse och förströelse. 
Biblioteksverksamheten ska bidra till att stärka demokratin genom att 
fungera som en mötesplats för människor och åsikter. Biblioteket är lokal- 
och personalmässigt integrerat med fritids- och kulturkontoret. 
Bibliotekslokalerna har en idealisk central placering i samhället, men skulle 
behöva utvidgas för att få plats med större utställningar och flera 
studieplatser. 
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2.8.5 Allmänkulturell verksamhet 
  
Vid ny- om- och tillbyggnad av offentliga miljöer ska pengar avsättas för 
konstnärlig utsmyckning. 
  
Kommuninvånarna ska ha tillgång till ett rikt mångsidigt kulturutbud. Både 
arrangemang med professionella artister och arrangemang med lokala 
förmågor ska anordnas. Egen skapande verksamhet ska stimuleras. 
  

2.8.6 Lokalhistoria och kulturmiljövård 
  
I samhällsplaneringen skall stor vikt läggas vid att skapa attraktiva miljöer. 
Kulturhistoriskt och estetiskt värdefulla eller karaktäristiska byggnader, 
anläggningar och anordningar skall bevaras. Ny bebyggelse ska utformas 
så att den passar in i miljön. Park- och grönområden skall vårdas och 
blomsterarrangemang och konstnärliga utsmyckningar skall planeras så att 
den yttre miljön blir tilltalande och trivsam.  
Offentliga lokaler och miljöer skall planeras så att de är anpassade och lätt  
tillgängliga för handikappade. 
  
Kulturmiljövården utgör en länk bakåt i tiden. Den är viktig för att vi ska 
förstå nutiden och den ger en kulturell och historisk förankring. De fasta 
fornlämningarna är skyddade enligt lag. Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse är ej inventerad i Rölanda, Töftedal och Gesäter. Detta är 
viktigt att göra, liksom att revidera den inventering som gjorts i kommunens 
norra delar. 
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2.9 Social verksamhet 
  
Den sociala verksamheten, organiseras av socialnämnden och dess 
förvaltning, utgörs av äldre- och handikappomsorg samt individ- och 
familjeomsorg. Även ungdomar omfattas av omsorgen.  
Verksamheten handlar mycket om förebyggande arbete. 
  
Socialtjänsten medverkar i samhällsplaneringen genom att ta ansvar 
för och uttrycka olika befolkningsgruppers behov. Målen för 
planeringen bör vara att åstadkomma ett väl lokaliserat utbud av 
social service. 
  
Dals-Eds kommun är inne i ett expansivt skede. Efter 1990-talets 
lågkonjunktur och strukturomvandlingar är nu arbetsmarknaden 
tämligen god. En viss inflyttning av yngre familjer har skett på 
sistone. Etableringen av främst ett IT-företag har lett till en 
omfattande inflyttning av yngre arbetskraft, många utan egen 
förankring i kommunen. Ungdomar och de nyinflyttade yngre är 
viktiga målgrupper för socialtjänsten. Arbetet sker i samarbete med 
bland annat skolan och förenings- och fritidsverksamheten. Ett viktigt 
syfte är att motverka droganvändningen. 
  
Socialförvaltningen har planerat för äldreomsorg under lång tid. 
Bland annat har man satsat på att slå samman hemtjänsten och 
hemsjukvården till hemvård. 
  
Ett INTERREG II- projekt har bedrivits tillsammans med 
kommunerna Aremark och Halden i Norge, vilket syftade till 
samverkan över riksgränsen inom utbildning, vård och omsorg. 
Beroende av olika regelverk i de två länderna blev inte samverkan 
vad man hoppats på. 
  
Det har tidigare nämnts att ett stort antal yngre har flyttat in i 
kommunen från olika håll. Många av dessa saknar familj här eller har 
ingen förankring i bygden. Många stannar dessutom endast något 
eller några år. Arbetet med att få dessa att känna sig delaktiga i 
kommunen samt att få de äldre kommuninvånarna att ”ta emot” de 
inflyttade är mycket viktigt. Det ställer stora krav på kommunens 
samtliga förvaltningar men även på idrottsföreningar och annat 
föreningsliv. Syftet är att undvika en ”vi och de”- situation. 
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I kommunen finns sedan januari 2001 Miljö- och folkhälsoforum 
(MFF) med uppgift att planera och driva ett lokalt förebyggande 
hälsoarbete samt att planera driva kommunens arbete med Agenda 
21. MFF består av representanter för vårdcentral, företagshälsovård, 
socialtjänst, kultur, miljö- och hälsoskydd, skola samt kyrka. 
  
Att arbeta med förebyggande hälsovård framstår som alltmer 
angeläget för att på sikt minska behovet av sjukvård men även för att 
öka kommuninvånarnas välbefinnande. 
  
Gruppbostäder för olika grupper utvecklas efter behov. Det gäller 
servicebostäder eller gruppbostäder för personer med dement 
beteende eller psykiskt eller somatiskt sjuka samt andra personer 
med funktionsrubbningar. 
  
Ett ökat och fortsatt samarbete inom socialtjänsten kommer att ske 
mellan Dalslandskommunerna. 
  
En utveckling av demensvården i kommunen kommer att 
genomföras under de närmaste åren. 
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2.10 Infrastruktur och teknisk försörjning 
  

2.10.1 Teknisk försörjning 
  
Servicenämnden fullgör uppgifterna inom teknisk försörjning. Den är 
sålunda huvudman för VA-försörjningen och har som uppgift att 
tillhandahålla rent förbrukningsvatten och att rena avloppsvatten inom av 
kommunen fastställda verksamhetsområden. 
  
VA-områden finns i Eds tätort, delar av Hökedalen och Torp samt i Håbol. 
Verksamhetsområdena följer i huvudsak områden med detaljplan. 
  
Vattenförsörjningen baseras på grundvatten. Utsläpp till recipient från 
reningsverken sker i Stora Le respektive i en bäck vid Håbol. 
  
Kapaciteten i Ed är endast utnyttjad till hälften. Även efter ett kommersiellt 
vattenuttag finns här en betryggande marginal. Väg 164/166 går igenom 
skyddsområdet för Kasens vattentäkt. Därför diskuteras en reservvattentäkt 
norr vägen. Täkten skulle använda samma grundvattentillgång som den 
nuvarande men inte riskera att slås ut vid en eventuell trafikolycka. 
  
Servicenämnden ansvarar även för den lagstadgade kommunala energi-
planeringen. 
  
Utöver de nämnda uppgifterna fullgör Servicenämnden även det 
kommunala renhållningsansvaret, ansvarar för kommunens skyldigheter 
som väghållare och dess verksamhet för enskild väghållning, anlägger och 
förvaltar allmänna platser (parker, lekplatser, anläggningar etc), ansvarar 
för offentlig belysning samt förvaltar kommunens fastigheter, markreserver, 
skog mm. 
  

2.10.2 Infrastruktur 
  
Energi, el och tele 
  
De stora sjöarna, som gränsar till eller ligger i Ed, ger möjlighet till 
uppvärmning med sjövärme. Sjöar med stora och känsliga naturvärden, 
som Lilla Le, bör dock inte komma ifråga. 
  
I kommunen finns mycket goda förutsättningar för produktion av 
biobränslen. Den omfattande skogsmarken, som täcker mer än tre 
fjärdedelar av kommunens yta, innebär stora mängder skogsavfall, som 
kan bli flis eller pellets för bränsle. Även delar av jordbruksmarken kan 
användas för energigrödor för produktion av bränsle eller drivmedel. I Ed 
har en stor fliseldad anläggning uppförts. Den försörjer högstadieskolan 
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mm, vissa bostadsområden och stora delar av centrum. Gymnasieskolan 
Utsikten värms upp med pellets. 
  
Länsstyrelsen har gjort en utredning om förutsättningar för vindkraft i länet. 
Enligt denna finns förutsättningar för vindkraft på höjderna väster Stora Le. 
  
I Rävmarken finns en kraftstation, som utnyttjar vattnet från sjön 
Tresticklan. En större östvästlig kraftledning korsar kommunen söder Ed. 
Därutöver finns ett rikt förgrenat nät av distributionsledningar och 
erforderliga transformatorer. Ledningsnätet är sårbart. Arbete pågår 
emellertid för att minska strömavbrotten vid till exempel stora snömängder. 
  
Vattenfall har ledningskonsession inom kommunen.  
  
Televerket har ett rikt förgrenat nät av kabel och luftledningar. De senare 
kan vara sårbara vid stora snömängder. En stor telekabel mellan Göteborg 
och Oslo går igenom kommunen och passerar nära Ed. 
  
Kommunen utgör ett riktnummerområde med undantag av ett mindre 
område nordost Håbol. 
  
Bredband 
  
Under hösten 2002 gjordes en gemensam upphandling av 
bredbandskommunikation för hela Dalsland. För Dals-Eds kommun innebär 
det att Ed kommer att anslutas till centralorterna i de andra 
Dalslandskommunerna med hjälp av fiberkabel. Till övriga delar av 
kommunen når man med radiolänkar dimensionerade efter antal användare 
och behov. Följande platser i kommunen skall täckas med radioteknik: 
Nössemark, Håbol, Hökedalen, Töftedal, Gesäter och Rölanda. 
Detaljprojektering sker under maj-juni 2003 och från byggstart förväntas det 
ta 8 månader att färdigställa nätet.       
  
Allmänna vägar 
  
De allmänna vägarna framgår av kartorna. De genomgående länsvägarna 
164 och 166 till Bengtsfors, Uddevalla och Strömstad håller god standard. 
Väg 164 är klassad som riksintresse. Väg 166 är klassad som primär 
transportled för farligt gods, medan väg 164 mellan Loviseholm och Mon är 
klassad som sekundär transportled. Vägarna har gemensam sträckning 
delen Mon – Kårslätt. 
 
Alla vägarna som berör kommunen är mycket viktiga. Detta gäller i hög 
grad även de små vägarna, som ofta har låg standard och under långa tider 
är oframkomliga för timmertransporter och andra tunga transporter. 
 
Enligt 47 § väglagen krävs tillstånd för uppförande av byggnader m m inom 
12 meter från vägområdet. För vägarna 164 och 166 har avståndet utökats 
till 30 meter. 
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3 ALLMÄNNA INTRESSEN 
  
De allmänna intressen som skall behandlas i översiktsplanen utgörs av de 
areella näringarna, av naturvård, friluftsliv, kulturmiljö, infrastruktur, 
miljöskydd, totalförsvar samt hälsa och säkerhet. 
  
3.1 Jord- och skogsbruk 
  

3.1.1 Allmänt 
  
Den övervägande delen av kommunens yta utgörs av jord- och skogsmark. 
I kommunen bedrivs de areella näringarna jord- och skogsbruk oftast i 
kombination. Brukningsenheterna är relativt små. De ägs i allmänhet av 
enskilda. 
  
Cirka 8 % av de yrkesverksamma männen och cirka 2 % av kvinnorna var 
1992 sysselsatta inom jord- och skogsbruk. Det är dubbelt så höga tal som 
för riket. Då hade ändå sysselsättningen inom jord- och skogsbruk minskat 
under många år. 
  

3.1.2 Jordbruk 
  
Jordbruket skapar livsmedel, ett vackert landskap och turistiska kvalitéer. 
  
Jordbruket här domineras av vallodling och djurhållning. Djurhållningen 
består till största delen av köttproduktion och hästhållning. Förändringar 
inom jordbruket har nått den omfattning, som kännetecknar andra områden 
i landet. Stora förändringar i framtiden kan dock inte uteslutas. 
  
Inom EU och på nationell nivå diskuteras jordbrukets framtid. Om de 
signaler om drastiskt minskade ytor för jordbruk som givits blir verklighet, 
kommer landskapet i kommunen att genomgå större förändringar än någon 
generation tidigare upplevt. Det ljusa landskapet kommer att försvinna. 
  
Jordbruksmarken är beroende av hävd. Om jordbruksdriften eller betet 
upphör, kommer marken tämligen snabbt att övergå till löv- eller granskog. 
  

3.1.3 Skogsbruk 
  
Skogen har mycket stor betydelse i nordvästra Dalsland, därav namnet 
Skogs-Dal. 
  
Vattenvägarna Stora Le och Örekilsälven var naturliga transportleder. Vid 
Ed blev landtransporter nödvändiga. Ektimmer men även barrtimmer höggs 
utefter sjön för frakt till Uddevalla. Landtransporterna skedde med 
hästforor. Senare byggdes en ”zig-zag-bana” till Lee Bruk vid Stora Le och 
ett stickspår till Torpfors. 
  
Som nämnts utgör skogsmark den allra största delen av kommunen. 
Barrskogen dominerar, främst gran. Skogen brukas till större delen av 
privata skogsägare med marker av varierande storlek. Inom vissa delar är 
ägosplittringen ganska stor. 
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De största skogsinnehaven har stiftet och Stora-Enso. 
Kommunen äger huvuddelen av marken runt Ed. Där bedriver kommunen 
ett naturvårdsinriktat skogsbruk med bland annat lövinslag. Inom Skansen-
området håller man på att bygga upp ekskog inom lövskogsområdet på 
sluttningen ned mot sjön. Kring fornminnen, till exempel Ängsholtet, bygger 
man upp tall- och lövskog för att öppna upp landskapet. I anslutning till det 
kommunalt ägda jordbruksområdet Fridhem har man försökt att plantera 
lövskog för att hålla uppe kontakten med den öppna landsbygden väster 
samhället. Åtgärderna ingår i en översiktlig planering av den tätortsnära 
skogen i Ed. Skogen kan i flera avseenden ses som en resurs för såväl 
friluftslivet som för kulturlandskapet och förstärka Eds karaktär som 
attraktiv bostadsort. 
  
Det största problemet i dag torde vara försurningen. 
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3.2 Naturvård 
 

3.2.1 Allmänt 
  
Naturmiljön är en viktig del av människans livsmiljö. Dals-Eds kommun 
omfattar ett tilltalande och sjörikt skogslandskap men även vackra 
dalgångar med ett öppet odlingslandskap. 
  
Miljöbalken skall tillämpas så att värdefulla naturmiljöer skyddas och den 
biologiska mångfalden bevaras. Balken innehåller bland annat de 
bestämmelser, som tidigare fanns i naturresurslagen och naturvårdslagen. 
  
Statens intressen inom naturvården är dels den allmänna 
naturvårdshänsyn, dels riksintressen och förordnanden. Ansvaret för 
naturvården delas mellan kommunen och staten.  
  

3.2.2 Riksintressen 
  
Områden av riksintresse för naturvården utgörs av Stora Le med 
strandområden, Tresticklanområdet, Södra Kornsjön, Töftedals myr, 
Örekilsälvens dalgång, Stora Tingvallamossen samt Stenebyälvens 
sjösystem. 
  
Dals-Edsplatån med Lilla Le 
  
Dals-Edsformationen är en stor grusavlagring och ingår i den 
mellansvenska israndszonen. Vid Ed är den huvudsakligen utbildad som ett 
delta. Dessutom finns två sandmoränstråk igenom deltat. De stora 
geologiska och naturgeografiska elementen i området är framför allt deltat, 
randmoränen och den sprickdal, som hela bildningen är avsatt i. 
  
Sjön Lilla Le som är belägen cirka 35 meter över Stora Le har ett mycket 
klart vatten och saknar synligt avlopp. Sjön har en värdefull fiskefauna. 
  
Naturreservatet Skansen har biologiska värden. 
  
Överskådlighet, tydliga former och många detaljer gör området unikt för 
kvartärgeologisk och naturgeografisk forskning. 
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Stora Le med strandområden 
  
Naturvårdsintresset, N5, baseras på att sjön är en sprickdalssjö med stora 
limnologiska värden, artrik fiskfauna samt med flera glacialmarina 
reliktarter. Stränderna är branta och i huvudsak skogklädda med 
sprickdalgångar. Här finns även löv- och barrskogsbiotoper med en artrik 
kryptogamflora och hotade fågelarter. 
  
Tresticklanområdet 
  
Tresticklanområdet utgör ett opåverkat urskogsområde som är beväxt med 
barrskog, ofta på hällmark. Det är ett sjörikt sprickdalösområde som även 
innehåller fattigkärr. 
  
Sjön Stora Tresticklan är en av naturvårdsverkets referenssjöar för studium 
av försurningen och får därför inte kalkas. 
  
En stor del av Tresticklan området utgör sedan 1996 Nationalpark. 
   
Örekilsälvens dalgång 
  
Örekilsälvens dalgång är ett framstående exempel på ett ravinlandskap 
med naturbetesmark. Älvdalen har meandrande vattendrag. I framtiden kan 
älven få stor betydelse som reproduktionslokal för laxfiskar. Området utgör 
ett lövskogsrikt kulturlandskap. 
  
I området ingår även Töftedal – Gesäter, som är av riksintresse för 
kulturminnesvården. Det innehåller många fornlämningar och utgör ett 
ålderdomligt kulturlandskap. Det utgör även ett intressant exempel på 
bebyggelsestruktur och markutnyttjande i ett bördigt ådalslandskap. 
  
För den nedre delen av Örekilsälven är belastningen av närsalter ett 
problem. Närsalttillförseln till älven och Gullmarn bör minska. Förslag om 
detta finns i Gullmarsplanen. 
  
Södra Kornsjön 
  
Södra Kornsjön är av riksintresse för naturvård och har stora limnologiska 
och fiskeribiologiska värden. 
  
Töftedals myr 
  
Området utgörs av ett orört myrkomplex med varierad biologi. Ett 
framträdande drag är rikedomen på dvärgbjörk. 
 
Stora Tingvallamossen 
  
Stora Tingvallamossen utgör en stor orörd högmosse med artrik fågelfauna 
och flora, och är därför av riksintresse för naturvården. 
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Stenebyälvens sjösystem 
  
Området, varav en mindre del ligger i Dals-Eds kommun, är ett i huvudsak 
opåverkat sjösystem med representativ och artrik fiskfauna och med flera 
glacialmarina relikter. Nedströms i vattendraget finns flodpärlmusslor. 
  

3.2.3 Övriga intressen 
  
Natur i Älvsborgs län 
  
De naturinventeringar, som hade gjorts fram till mitten av 1970-talet, 
sammanställdes 1976 av länsstyrelsen till publikationen ”Natur i Älvsborgs 
län”. Länsstyrelsen beslöt 1974 att den blivande naturvårdsplanen skulle bli 
ett handlingsprogram för länets naturvård. 
  
I Dals-Eds kommun redovisas sammanlagt 44 områden med biologiska, 
geovetenskapliga eller kulturhistoriska värden eller områden av värde för 
landskapsbild eller friluftsliv. Områdena har givits klassningen I, II eller III 
beroende på det bedömda värdet. Områden av värde för landskapsbild har 
dock betecknats som ”Vackert landskap”. 
  
Fyra områden har åsatts det högsta värdet, I, nämligen  
15 Tresticklanområdet,  
29 Dals-Edsformationen,  
36 Stora Tingvallamossen och  
44 Gesäter – Näs.  
  
Högt naturvärde, II, har  
  
2 Björneskogen,  
9 Furustad,  
10 Änghögen,  
11 Bomarken,  
12 Kilen,  
18 Heråmossen,  
20 Borgelemossen – Hallemossen,  
21 Löverud,  
26 Valberg – Fagersand,  
31 Gäserud,  
33 Kårslätt,  
34 Hindalebyn,  
38 Midsommarsvad och  
41 Gillanda. 
  
I kommunens databas finns beskrivningar till de olika områdena. Då det är 
länge sedan inventeringarna gjordes, kan vissa områden ha förändrats mer 
eller mindre. Naturvärdena bör därför i förekommande fall kontrolleras. 
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Värdefulla odlingslandskap 
  
I rapport 1994:5 har länsstyrelsen utformat ett program för 
bevarandeåtgärder i odlingslandskapet. 
  
De kriterier som legat till grund för urvalet är 
- odlingslandskapet 
- naturtyper 
- biologi 
- kulturhistoriska spår 
- fornlämningar 
- bebyggelse 
- friluftsliv och landskapsbild 
- geologi och landformer 
- övriga förhållanden 
  
I Dals-Eds kommun har åtta områden valts ut enligt vidstående redovisning 
  
Område  Klassning Klassning            Riksintresse 
 
  Naturvård Kulturvård 
  
Dalen, Nössemark 3 3 2 N5, F1 
Nössemark med omg 3 3 2 N5, F1 
Bomarken 3 3 2 
Rävmarken 2 1 2 N5, F1 
Sannerud – Äng 1 1 2 
Håbol 1-2 2 1 
Uddalen 2 2 2 
Gesäter 2-3 2 2 N3, K11 
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Våtmarker 
  
Länsstyrelsen har i rapport 1993:6 redovisat en klassning av våtmarkerna 
från naturvärdessynpunkt. De våtmarkstyper som redovisas är  
mossar, kärr m m samt myrkomplex m m. 
 
I Dals-Eds kommun har nedanstående objekt fått den högsta klassningen 
(Klass1): 
 
Ekelundsmossen 
Myrkomplex nordväst Ed 
Sladalsmossen m m 
Borgelemossen 
Myr nordväst Töftedal 
Bredmossen 
Bredmossen ostsydost Töftedal 
Duvemossen 
Ramskogsmossen 
Stora Tingvallamossen och 
Hagemossen – Ringelandamossen har getts den högsta klassningen. 
  
I rapportens kartbilagor har våtmarkerna avgränsats analogt och 
schematiskt. Vidstående redovisning har gjorts med gula kartans 
våtmarksavgränsning, vilken buffrats och kompletterats manuellt. 
  
Myrskydd 
  
I myrskyddsplan för Sverige har Naturvårdsverket valt ut ett antal av 
landets mest värdefulla myrar. Avsikten är att de föreslagna områdena skall 
prioriteras vid framtida skydd av myrar. 
  
För Dals-Eds del har Heråmossen tagits med i planen på grund av dess 
storlek, mångformighet och den värdefulla skogs- myrmosaiken. 
  
Borgelemossen med omgivande myrar finns med. Områdets naturvärden 
ligger i det stora och representativa topogena kärret samt i den värdefulla 
skogs- myrmiljön. 
  
Stora Tingvallamossens naturvärden är knutna till dess mångformighet, 
orördhet och representativa excentriska mosse. Myren har även en 
värdefull flora och fauna. 
  
Lövskogar 

  
I rapport 1988:3 har länsstyrelsen låtit inventera lövskogarna i kommunen. 
Man har även gjort en naturvärdesbedömning av dessa efter faktorer som 
storlek (större är bättre), mognadsgrad, förekomst av sällsynta eller hotade 
arter, variationsgrad, orördhet och sällsynthet.  
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Lövskogarna i kommunen är koncentrerade till Örekilsälvens dalgång och 
till Stor Lee:s omgivningar, där bestånden ligger insprängda i ett 
barrskogsdominerat landskap. Vidare finns lövskogar i omgivningarna till 
sjöarna Grundsjön, Sandsjön, Grann och Torrsjön. 
  
På vidstående karta har områdena numrerats enligt inventeringen. Deras 
karaktärer visas med Blandskog av ädellöv, Blandskog med ädellövinslag, 
Blandad triviallövskog samt Al- och gråalskog. 
  
Det högsta naturvärdet, 1, har följande bedömts ha: 
1 Dalen i Nössemark 
16 Området söder landsvägsbron vid Gesäter 
24 Furustad 
25 Kollsbo 
29 Lövskogar vid Stenvallen 
36 Lövskogen runt Bälnäs 
44 Lövskogen vid Sannerud och Äng 
45 Liden 
46 Pipeliden 
 Lövskogen vid Ekeråsen 
48 Sand 
49 Asslerud 
  
Det näst högsta naturvärdet, II, har bedömts för följande områden: 
  3 Nordskottan 
  8 Knipan 
  9 Bäckravin söder Bergslätt 
16 Område norr landsvägsbron vid Gesäter 
20 Lövskogar och ekhagar runt Kolsäter 
21 Lövskogen vid Sund 
26 Kilen 
30 Fagersand 
33 Lövskogarna runt Valberg 
34 Näbben 
35 Krappsäter 
36 Skansen med omgivande lövskogar 
37 Bäckravin vid Torrdalen 
42 Rankebön 
47 Lundekasen 
53 Bodane 
57 Högkil, den norra delen 
61 Lövskogarna vid Kårböle 
64 Strand 
Övriga lövskogar har bedömts ha naturvärde III. 
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Ängs- och hagmarker 
  
Länsstyrelsen har även låtit utföra en ängs- och hagmarksinventering, 
rapport 1994:6,7. På vidstående karta redovisas marker av klass I och II. I 
trakten av Sandsjön, längs Stora Le och i Örekilsälvens dalgång finns ett 
stort antal värdefulla ängs- och hagmarker. 
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Biotoper 
 
I Miljöbalken 7 kap 11 § anges att vissa mark- och vattenområden skall 
utgöra biotopskyddsområden. Inom dessa får man inte bedriva 
verksamheter eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. 
 
Generellt biotopskydd 
I bilaga till förordningen om områdesskydd m m anges vilka områden som 
är skyddade generellt, utan att särskilt beslut behöver fattas. Länsstyrelsen 
kan meddela dispens. Generellt biotopskydd gäller för:  
 
- Alléer, minst fem lövträd i rad längs väg 
- Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark 
- Odlingsrösen i jordbruksmark 
- Pilevallar minst fem träd eller minst tre träd på upphöjd vall 
- Småvatten och våtmarker i jordbruksmark 
- Stenmurar i jordbruksmark 
- Åkerholmar 
 
Specifikt biotopskydd: 
 
skogsvårdsstyrelsen kan besluta om specifikt biotopskydd för särskilt 
skyddsvärd mark och vattenområden, och gäller t ex: 
 
- lövbrännor och brandfält 
- äldre naturskogsartade bestånd av löv- eller barrträd 
- örtrika allundar, bäckdråg och sumpskogar 
- rik- och kalkkärr, vissa våtmarker 
- ras- och bergbranter 
 
Se karta  
 
Även Länsstyrelsen kan biotopskydda områden, men då gäller det 
områden i jordbruksmark, t ex kalk- och rikkärr, ängar och 
naturbetesmiljöer 
 
Frivilliga naturvårdsavtal 
 
Skogsvårdsstyrelsen kan teckna naturvårdsavtal med skogsägare 
med syfte att utveckla och förstärka naturvärden inom berörda 
skogsområden. Skogsägaren kan erhålla en engångsersättning och 
avtalet har oftast en giltighet om 50 år. 
 
Nyckelbiotoper 
 
Skogsvårdsstyrelsen registrerar fortlöpande alla identifierade 
skogsområden med höga naturvärden i en nyckelbiotopsbas, d v s 
både nyckelbiotoper och naturvärdesområden registreras. Områdena 
hyser speciell flora/fauna och är viktiga för den biologiska 
mångfalden. Inom Dals-Eds kommun finns idag ca 175 
nyckelbiotoper och ca 140 naturvärdesområden registrerade. 
Områdena framgår av karta. 
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Nya verksamheter eller åtgärder som kan skada naturmiljön i, eller i 
omedelbar anslutning till, nämnda typer av biotoper bör ej 
förekomma. 
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Denna sida är blank för att underlätta 
användandet av kartan på nästa sida.
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3.3 Rörligt friluftsliv 
  

3.3.1 Riksintressen 
  
Stora Le med strandområden 
  
Sjön och dess omgivningar är av riksintresse för friluftslivet, F1, då den 
utgör en del av Dalslands kanals sjösystem med natursköna vattenvägar 
och mycket goda kanot- och fritidsbåtsleder. 
  
I DANO- utredningen från 1970-talet, vars förslag har antagits av berörda 
kommuner som handlingsprogram i samråd med bland annat länsstyrelsen 
och även varit föremål för riksdagsbehandling, har förslag till mindre 
stugbyar för uthyrning och viss kompletteringsbebyggelse redovisats. 
  
Området innehåller även värdefulla områden enligt naturvårdsprogrammet 
och skogs- ängs- och hagmarker enligt utförda inventeringar. 
  
Övrigt 
  
Södra Kornsjön med omgivningar är av riksintresse inom Munkedals och 
Tanums kommuner, dock inte inom Dals-Eds kommun. 
  

3.3.2 Övriga intressen 
  
Hela kommunen har stora kvalitéer för rörligt friluftsliv, vilket beskrivs under 
avsnitt 2. 
  
Ett svenskt- norskt vattendragsförbund, som omfattar hela Enningdals-
älvens avrinningsområde, har bildats av kommunerna Dals-Ed, Tanum, 
Munkedal, Strömstad och Halden samt fiskevårdsområden och liknande i 
Sverige och Norge. 
  
3.4 Särskilda hushållningsbestämmelser 
  
Stora Le med strandområden 
  
De geografiska bestämmelserna gäller Dalsland- Nordmarkens sjörika 
skogsområden (Dalslands Kanal). Enligt miljöbalken 4 kap 2 § skall 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön. Enligt första paragrafen utgör bestämmelserna inte hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller av 
utförandet av anläggningar för totalförsvaret. 
  
Boksjön - Kornsjöarna med strandområden 
  
Området utgör en del av det större området Kynnefjäll, vilket även berör 
Munkedals och Tanums kommuner. 
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3.5 Natura 2000 
  

3.5.1 Natura 2000 
  
Medlemsländerna inom Europeiska Unionen, EU, bygger för närvarande 
upp ett nätverk av värdefulla naturområden som är av särskilt intresse från 
naturvårdssynpunkt. Nätverket kallas Natura 2000. Syftet är att värna om 
naturtyper och livsmiljöer (habitat) för de arter som EU-länderna har kommit 
överens om är av gemensamt intresse. 
  
Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s habitat- och fågeldirektiv. EG-
direktiven är en form av EU-lagar som medlemsstaterna är skyldiga att 
tillämpa på nationell nivå. Direktiven binder medlemsstaterna till ett visst 
mål men ger de nationella myndigheterna rätt att välja hur målen ska 
uppnås. 
Nätverket ska vara färdigutbyggt år 2004, och då kommer flera tusen 
värdefulla naturområden inom EU att ingå. I dessa ska bevarandevärda 
arter och naturtyper bevaras för framtiden. Sverige måste, liksom övriga 
medlemsländer, se till att nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas i områdena 
så att de naturtyper och arter som finns i områdena upprätthålls i ”gynnsam 
bevarandestatus”. Detta innebär lite förenklat att ”ängen ska förbli äng” och 
att ”naturskogen ska fortsätta att vara naturskog” samt att arterna ska 
fortleva i livskraftiga bestånd. 
  
Sverige har pekat ut eller föreslagit drygt 2500 områden som kandidater till 
nätverket. Merparten av områdena (dock långt ifrån alla) på ett eller annat 
sätt att vara skyddade med stöd av Miljöbalken. 
  
Skapandet av Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara 
biologisk mångfald. Det är unionens bidrag till förverkligandet av 
intentionerna ibland annat Bernkonventionen och konventionen om 
biologisk mångfald. 
  

3.5.2 Fågeldirektivet 
  
År 1979 beslöt EU-länderna att införa särskilda regler för skydd av fåglar i 
de s.k. fågeldirektivet. Att denna djurgrupp blev föremål för speciell 
uppmärksamhet berodde bl. a. på ett stort fågelintresse i flera länder och 
på att många fågelarter jagas och dessutom flyttar. Det sistnämnda innebär 
att ansvaret för att fåglarnas antal inte minskar måste tas på internationell 
nivå. 
  
Fågeldirektivet behandlar samtliga fågelarter som förekommer inom 
medlemsländernas territorier. Enligt direktivet ska varje medlemsland 
. Vidta åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla fågelarter 
 i livskraftiga populationer. 
. Vidta särskilda åtgärder för vissa fågelarter. 
. Tillse att områden som ingår i nätverket får den skötsel de behöver. 
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3.5.3 Habitatdirektivet 

  
EG:s habitatdirektiv tillkom 1992 och kan sägas vara en komplettering till 
fågeldirektivet genom att det behandlar även andra artgrupper samt 
naturtyper av olika slag. Begreppet ”habitat” används i mycket bred 
bemärkelse och innefattar här så väl geologiska formationer som biotoper 
och växtsamhällen. 
  
De artgrupper som omfattas av direktivet är däggdjur såsom varg, vissa 
sälar och fladdermusarter, groddjur såsom klockgroda, fiskar såsom lax 
och stensimpa, mollusker såsom flodpärlmussla, kärlväxter som till 
exempel guckusko och mossor såsom hårklomossa. Lavar, svampar och 
alger är exempel på artgrupper som inte nämns i direktivet. 
  
Enligt direktivet skall varje medlemsland, i syfte att bygga upp Natura 2000, 
 
 Föreslå s.k. områden av gemenskapsintresse, dels innehållande 

berörda naturtyper, dels arter som nämns i direktivets bilaga 2. Dessa 
områden bildar, tillsammans med dem som skyddas med hänvisning till 
fågeldirektivet, nätverket Natura 2000. 

 I områdena se till att nödvändiga åtgärder vidtas, för att bevara arternas 
livsmiljöer. 

 Tillse att områden som ingår i nätverket får den skötsel de behöver. 
  
Av de totalt 170 naturtyper som nämns i bilaga 1 till habitatdirektivet 
förekommer 90 i Sverige. (Lista (pdf-fil, 53 kB) över naturtyper i 
habitatdirektivets bilaga 1 som förekommer i Sverige). 
  
Bland naturtyper kan nämnas oligotrofa (näringsfattiga) sjöar, kalkrika 
sjöar, eutrofa (näringsrika) sjöar och vissa typer av vattendrag. 
  
Vidare finns olika hedar och gräsmarker representerade som fuktängar och 
kalkgräsmarker. En stor mängd av landets myrtyper finns företrädda, 
såsom högmossar, fattigkärr, rikkärr, norrländska myrkomplex och 
palsmyrar. Vissa naturtyper har en mer ”geologisk prägel”, däribland 
rasbranter, klippvegetation, grottor och glaciärer. 
  
I Dals-Eds kommun har Tresticklan, Stora Tingvallamossen och ett stort 
antal områden inom Stora Le-området pekats ut som Natura 2000-områden 
enligt vidstående karta. 
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3.6 Kulturmiljö 
  

3.6.1 Allmänt 
  
Ansvaret för kulturminnesvården delas av kommun och stat. Staten 
medverkar genom riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. 
Ämnesområdena är främst fasta fornlämningar, begravningsplatser och 
kyrkliga byggnader, byggnadsminnen, riksintressen och administrativ 
förvaltning. Till sin hjälp anlitar länsstyrelsen museer och annan expertis 
inom området. Kommunen delar ansvaret för riksintressen med staten men 
har huvudansvaret för byggnadsvård och vården av lokala objekt. 
  

3.6.2 Riksintressen 
  
Ed m m 
  
Motivering: Fornlämningsmiljöer från brons och järnåldern speglande 
Dalslands bebyggelsehistoria under förhistorisk tid. I området ingår även 
Eds skansar från 1700- och 1800talen. 
  
Uttryck för riksintresset: 9 järnåldersgravfält med bl a en storhög och 
domarring vid Äng, rösen av bronsålderskaraktär vid Hindalebyn. 
  
Töftedal - Gesäter  
  
Motivering: Dalgångsbygd längs med Töftedalsån och Örekilsälven, 
kontinuerligt bebyggd och brukad sedan förhistorisk tid. 
  
Uttryck för riksintresset: Fornlämningar från brons- och järnåldern, byar och 
ensamgårdar med äldre bebyggelse och en landskapsbild präglad av 
åkerbruk och betesdrift, 2 träkyrkor från 1700-talet. 
  

3.6.3 Kulturminnesvårdsprogram 
  
I kommunens program för kulturminnesvård från 1984 har många 
kulturhistoriskt intressanta objekt redovisats. Äng- Edsbräckan, Västra 
Hindalebyn, Ullerön, Bälnäshöjden - Hakenäs, Dals-Eds kyrka och museum 
ligger alla inom det kulturhistoriskt riksintressanta området och redovisas 
inte på kartan. De övriga objekten, som upptas i 
kulturminnesvårdsprogrammet är Gäserud, Håbols, Nössemarks, Gesäters, 
Rölanda och Töftedals kyrkor samt gränsbron vid Dals-Högen. 
  
Värdefulla odlingslandskap har tidigare redovisats. 
  
Bebyggelseinventeringar har gjorts för Dals-Eds, Håbols och 
Nössemarks socknar. De är gjorda 1970 och 1972 och nu i behov av 
översyn. En bebyggelseinventering med dagens värderingar bör göras över 
hela kommunen. 
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3.7 Ämnen och material 
  

3.7.1 Allmänt 
  
Enligt miljöbalken kräver täkt av grus, sten, sand, lera jord, torv eller andra 
jordarter tillstånd av länsstyrelsen, om det inte är fråga om husbehovstäkt. 
Ansökan om täkt inlämnas till länsstyrelsen. Ett tillstånd till täkt förenas med 
avgift och kan ges med villkor. 
  

3.7.2 Grus 
  
De grusförekomster, som finns i Dals-Eds kommun, ligger i tre stråk och 
sammanfaller med den mellansvenska israndszonen. I rapport 1980:6 har 
länsstyrelsen redovisat förekomsterna. Ett stråk går från Gunnarsbyn och 
Klevmarken över Tavlan och Ed samt till Torp och Tingvalla. Vid bland 
annat Tavlan och Torp finns större täkter. Det är det största och viktigaste. 
Parallellt och norr och söder detta går två andra stråk med grus. 
  
Främst vid Klevmarken finns förekomst av morän. 
  

3.7.3 Berg 
  
Brytbart berg finns vid kommunens deponeringsanläggning och nordost 
Tingvalla. 
  

3.7.4 Malm 
  
Vid sjön Grann finns i Bengtsfors kommun en mineralförekomst. Bengtsfors 
kommun har motsatt sig utvinning. Sannolikt fortsätter mineralfyndigheten 
även in i Dals-Eds kommun. Även Dals-Eds kommun har motsatt sig 
brytning av malm här. 
  

3.7.5 Torv 
  
Med de stora naturvärden, som huvuddelen av kommunens mossar, är 
brytning av torv inte nu aktuell. 
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3.8 Miljö, hälsa och säkerhet 
  

3.8.1 Miljö och hälsa 
 
Allmänt 
  

Globalt och lokalt perspektiv 
  
Människan påverkar på olika sätt miljön i både smått och stort. Många 
miljöproblem är av global karaktär men det finns också lokala verksamheter 
som kan komma att medföra problem på lång eller kort sikt. För att komma 
tillrätta med miljöproblemen krävs ett vidare perspektiv, där den lokala 
miljön sätts in i ett större sammanhang och där insikten om att t ex 
minskning av många relativt små utsläpp sammantaget kan få stor 
betydelse.  

Agenda 21 
  
Vid FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 i Rio de Janeiro antogs 
flera viktiga dokument varav Agenda 21 var det ena. Målet med Agenda 21 
är att vi tillsammans, genom ett långsiktigt miljöarbete, ska uppnå en 
hållbar utveckling på jorden. En av hörnstenarna i Agenda 21 är det  lokala 
arbetet för kommunerna och den enskilda individen åläggs ett ansvar för att 
värna vår miljö. 
  
Dals-Eds kommun antog sitt första Agenda 21- program 1994. 

Nationella miljömål 
  
Regeringen har 1998 i en proposition ”Svenska Miljömål” (prop 
1997/98:145) föreslagit 15 nationella miljökvalitetsmål,  som ska uppnås 
inom en generation (20-25 år). Riksdagen antog dessa miljömål 1999-04-
29. 
  
Målen beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för 
att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Miljömålen är också 
vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. Av de femton målen är tretton 
aktuella i Dals-Eds kommun: 
  
Frisk luft 
Grundvatten av god kvalitet 
Levande sjöar och vattendrag 
Myllrande våtmarker 
Ingen övergödning 
Bara naturlig försurning 
Levande skogar 
Ett rikt odlingslandskap 
En god bebyggd miljö 
En giftfri miljö 
En säker strålmiljö 
Skyddande ozonskikt 
Begränsad klimatpåverkan  
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Hänsynsregler i miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) 
  
Miljöbalken är ett viktigt verktyg för genomförandet av de miljöpolitiska 
målen. Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja  en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Det samlade 
greppet på miljölagstiftningen finns i balkens allmänna hänsynsregler, bl a 
lokaliseringsprincipen. Miljöbalkens hänsynsregler gäller parallellt med 
annan lagstiftning, t ex plan- och bygglagen. 
  
I PBL anges allmänna intressen som ska beaktas vid planläggning och vid 
lokalisering av bebyggelse m m. 
  
För att nå de uppsatta miljömålen måste planeringen vad gäller såväl 
markens användning som annat resursutnyttjande kombineras med 
skyddsåtgärder. I vissa fall kan även åtgärder för att återställa miljövärden 
erfordras. 
  

Förorening av mark, luft och vatten 
  
Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan. Här behandlas allmänt de 
risker föroreningar av mark, luft och vatten kan ge upphov till, medan en 
mer specifik riskanalys tas upp i kap 6 ”Hälsa och säkerhet”. 
  
I hela den industrialiserade världen är farorna med luftföroreningar 
uppmärksammade.  De lokala föroreningskällorna är dock relativt 
obetydliga jämfört med dem som, beroende på vindriktning, transporteras 
från Europa eller från närmare håll, till exempel från raffinaderiet i Lysekil. 
  
Mark och vattenområdenas känslighet för försurning avgör vilka effekter 
som uppstår. Stora delar av Dals-Eds kommun har låg motståndskraft mot 
sådan miljöpåverkan. Många vattensystem är försurningsdrabbade. För att 
motverka detta bedriver kommunen en omfattande kalkning av sjöar och 
vattendrag. 
  
VA-policy  

Bakgrund 
  
Privata avlopp i glesbygd utgör en betydande föroreningskälla. 
Inventeringar som utförts runt om i landet visar att mindre än hälften av alla 
enskilda avloppsanläggningar saknar längre gående rening än 
slamavskiljning. 
Inom Dals-Eds kommun finns några få områden med samlad bebyggelse 
där risk för både förorening av vattentäkter och ytvatten föreligger på grund 
av bristfälliga eller olämpligt placerade avloppsanläggningar. Exempel på 
sådana problemområden är Strandviken i Nössemark och Hökedalen. 
  
I följande vattenområden förekommer det höga halter av närsalter: 
Örekilsälven, nedre delen av Töftedalsån, Onsöbäcken och 
Vassändaälven. 
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Syfte 
  
Syftet med denna VA-policy är att ge riktlinjer för hur VA-frågor skall 
hanteras i samband med bygglovprövning i områden där allmänna VA-
anläggningar saknas. Följande riktlinjer är framtagen av Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och gäller till dess en ny Va-policy tagits fram och 
antagits av kommunfullmäktige. 
  
Strandviken – Nössemarks Strand, Nössemarks Näs 
  
Riktlinjer: 
Etablering av nya hus med utsläpp av avloppsvatten från WC accepteras 
inte inom Strandvikens avrinningsområde. Installation av vattentoalett i 
befintliga hus tillåts ej om det innebär utsläpp av avloppsvatten från WC 
inom Strandvikens avrinningsområde. WC kan i vissa fall tillåtas om 
avloppsvattnet kan infiltreras. Då risk finns för att ny bebyggelse kan 
påverka vattenkvalitén negativt bör urinseparering sättas som ett villkor i 
bygglovet med stöd av 2 kap 3§ PBL. 
  
Örekilsälven – Töftedalsån 
  
Riktlinjer:  
Etablering av nya hus med utsläpp av avloppsvatten från WC accepteras 
inte vid Örekilsälven och Töftedalsån. Installation av vattentoalett i 
befintliga hus tillåts ej om det innebär utsläpp av avloppsvatten från WC. 
WC kan i vissa fall tillåtas om avloppsvattnet kan infiltreras. Då risk finns för 
att ny bebyggelse kan påverka vattenkvalitén negativt i Töftedalsån eller 
Örekilsälven bör urinseparering sättas som ett villkor i bygglovet med stöd 
av 2 kap 3§ PBL. 
  
Onsöbäcken – Vassändaälven 
  
Riktlinjer:  
Etablering av nya hus med utsläpp av avloppsvatten från markbädd till 
ytvatten accepteras inte inom 300 meter från Onsöbäcken, Vassändaälven 
eller Tolslättbäcken. Installation av vattentoalett i befintliga hus tillåts ej om 
det innebär utsläpp av avloppsvatten från WC till Onsöbäcken, 
Vassändabäcken eller Tolslättbäcken 
  
Hökedalen 
  
Riktlinjer:  
Vid etablering av nya hus i närheten av kommunens VA-nät skall krav 
ställas på anslutning till kommunalt VA i anslutning till bygglovprövning. 
  
Buller 
  
De bullerkällor, som återfinns i kommunen, utgörs av de större vägarna, 
järnvägen, skjutbanor och motorbanan. I övrigt kan sporadiskt buller 
förekomma vid vissa verksamheter.  
  
Banverket har genomfört en inventering i form av bullerberäkningar vid 
samtliga fastigheter som ligger nära järnvägen. Förslag på åtgärder har 
också presenterats för de olika fastigheterna. Denna bullerinventering skall 
sedan följas upp av en bullerutredning med mätningar vid aktuella 
fastigheter. 

 56



DECEMBER 2003 

  
Ett flygstråk mellan Göteborg och Oslo berör kommunens västra del. 
Bullernivåerna är emellertid måttliga. 
  
Stoft och damm 
  
I kommunens vedpolicy står vilka krav kommunen ställer vid 
nyinstallationer av eldningsutrustning för att minimera problem med rök och 
stoftnedfall från enskilda förbränningsanläggningar inom tätorten. 
  
Dammande verksamhet förekommer vid en mindre stenindustri samt vid 
flera bergtäkter. 
  
Miljöfarliga verksamheter 
  
Verksamheter som släpper ut ämnen till mark vatten och luft definieras 
enligt miljöbalken som miljöfarliga verksamheter. De flesta olika 
verksamheter som förekommer är upptagna i bilagan till förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
  
AB- verksamheter 
  
I Dals-Eds kommun finns för närvarande endast tillståndspliktiga 
verksamheter på B-nivå.  
  
De anläggningar, som drivs med tillstånd enligt Miljöbalken eller 
Miljöskyddslagen förtecknas nedan. För avloppsreningsverket har 
kommunen tillsyn, medan länsstyrelsen har tillsyn av de övriga 
verksamheterna. 
  
ANLÄGG
NING 

NAMN.  
  

FASTIGHET TILLSYNSMYNDI
GHET 

1438-1002 Eds Avloppsreningsverk ED 10:5 Dals-Eds kommun
1438-1113 Fehrer AB  KÅRSLÄTT 1:41 Länsstyrelsen 
1438-1112 Nössemarks Trä AB RÖRVIKEN 2:106 Länsstyrelsen 
1438-1108 Pyrotec Scandinavia AB BRÅTEN 1:84 Länsstyrelsen 
1438-1126 TriFlex AB ÖDEBYN 1:55 Länsstyrelsen 
1438-1301 Onsjöns avfallsupplag ONSÖN 3:10 Länsstyrelsen 
  
Anläggningarna har redovisats på karta 1, användning av mark och vatten. 
  
C-verksamheter 
  
C-verksamhet innebär att verksamheten är anmälningspliktig till miljö- och 
byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun. För närvarande finns ca 20 C-
verksamheter i kommunen. 
  
VERKSAMHET FASTIGHET SNI-KOD 
Shell ED 1:117 50.50-1 
UNO-X ED 1:35 50.50-1 
Dals-Eds kommun NÖSSEMARKS-STRAND 2:1 90.001-2 
Håbols Reningsverk HÅBOLS STOM 1:2 90.001-2 

Dals-Eds kommun 
NÖSSEMARKS-STRAND 
3:27 90.001-2 

Strands Gästgiveri NOLBY 1:139 90.001-2 
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RBG-bilar EDS-TORP 4:2 37.2 
Eds Pistolskytteklubb BÄLNÄS 2:1 92.621-1 
Dals-Ed Skytteförening BÄLNÄS 2:1 92.621-1 
Björklidens JSK VALSEBO 1:18, 1:19 92.621-1 
Risane Jaktvårdsområde ÖSTRA OLASBYN 1:12 92.621-1 
Nössemarks västra 
skytteförening RÖRVIKEN 1:21, 1:46, 1:54 92.621-1 
Nössemarks älgbane förening NOLBY 1:115 92.621-1 
Gäseruds Jaktvårdsområde HÖGKIL 1:13 92.621-1 
Farmar Energi DALS-ED 10:1 40-3 
Slipteknik ED  28-m2 
Swedal International AB EDS-TORP 1:52 xx.xx-o3 
Eds motorklubb HÖKESÄTER 2:29 92.613-1 
Nössemark-Ed offroaders BÄLNÄS 3:4 92.613-1 
Miljöstation, Kommunförrådet ED 4:21 90.005-2 
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Förorenade områden 
I Länsstyrelsens inventering av förorenade områden från 990624 uppges att det finns totalt 29 objekt av tre olika riskklasser. Det som 
bedöms i inventeringen är risken för förorening och detta innebär således inte att området faktiskt är förorenat. 
  
Här anges de förorenade områdena med pågående verksamhet. 
Även de områden med nu upphörd verksamhet, som i dag är kända, förtecknas. 
Riskklass 1 är högsta riskklassen. 
  
Objekt Fastighet Verksamhet Riskklass 
  
Uno-X Industrigatan Ed 1:35 Bensinstation    2 
Shell Jordbrovägen Ed 1:117 Bensinstation och bilverkstad med tvätt  2 
Eds Däck / Jet Ed 1:118 Dieselförsäljning    2 
Shell Storgatan  Ed 1:147 Tidigare bensinstation och bilverkstad  2 
Statoil Faktorsgatan Ed 2:72 Tidigare bensinstation och bilverkstad. 
  Idag endast verkstad    3 
Skandinaviska Bilskrotning Eds-Torp 4:4 Tidigare bilskrot  3 
Håbols Lanthandel Håbol-Hult 1:36 Tidigare bensinstation  2 
OK Jordbrovägen Kårslätt 1:18 Bensinstation  2 
Eds Begangnade Bil AB Kårslätt 1:27 Tidigare bilskrot  3 
Nössemarks Bensinstation Nössemark-Strand  
  3:49 och 3:10  Bensin och verkstad för egna fordon 1 
Uno-X Dals-Högen Töftedal-Högen 1:3  Bensinstation 2 
OK Dals-Högen Töftedal-Högen1:6 Tidigare bensinstation 3 
Dals-Eds Skytteförening Bälnäs 2:1 Skjutbana (pistolskytte?) 3 
Gäseruds jaktvårdsförening Högkil 1:13 Skjutbana 3 
Håbols skyttegille Östra Olsabyn 1:2 Tidigare skjutbana 3 
Nössemarks Västra Skytteförening Rörviken 1:46, 1:22 och 1:23 Skjutbana 3 
Nössemarks älgbaneförening Nolby 1:130 Skjutbana nedlagd efter 1969 3 
Risme Jaktvårdsområde V. Olasbyn 3:1 Tidigare skjutbana 3 
Rävmarkens skytteförening Rävmarken 1:49, 1:50 Skjutbana nedlagd efter 1969 3 
Sunds Skytteförening Sund 1:55 Tidigare skjutbana 3 
Valsebo Älgskyttebana Valsebo 1:18 Skjutbana 3 
Transformatorstation Kasen Ed 1:1 Transformatorstation 3 
RBG-Skrotbilar Eds Torp 4:2 Renovering och skrotning av lastfordon 2 
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Eds emballage Brunnberg 1:23 Helt sanerat objekt ca 890628 4 
Le Bruk Bälnäs Ind. Omr Bälnäs 1:31, Ed 10:1 Impregneringsverk- Sågverk med  
   dopp/tryckimpregnering 1 
Pyrotec AB (Fd FOSECO) Bråten 1:84 Tillverkning av gjut. Prod. Blandning av kemikalier till  
   gjutindustrin I slurryform därefter torkning i ugn 2 
  
Förutom ovanstående objekt har ett antal objekt lämnats in till SPIMFAB för undersökning och eventuell sanering. Dessa objekt har inte 
gått i genom samma riskbedömning som de objekt som ingår i Länsstyrelsens inventering. 
  
Bensinstation Norane 1:28 Petroleumhantering 
Bensinstation Västra Fjälla 2:27 Petroleumhantering 
Bensinstation Gesäters Stom 1:28 Petroleumhantering 
Bensinstation Ödebyn 1:38 Petroleumhantering 
Bensinstation Töftesäter 1:16 Petroleumhantering 
Bensinstation 
  
  
Följande objekt som även är upptagna på listan med Länsstyrelsen inventering har sanerats genom SPIMFABs försorg och 
innehåller så låga halter av föroreningar som ansetts lämpligt beroende på vilket sätt marken används. 
  
Gulf Storgatan Ed 1:168 Tidigare bensinstation     2 
Texaco Jordbrovägen Kårslätt 1:29 Tidigare bensinstation och bilverkstad. Idag end verkst  3 
Mobil Storgatan Ed 2:24 Tidigare bensinstation och bilverkstad    2 
  
Inom kommunen finns ett stort antal nedgrävda cisterner som kommunen saknar aktuell information om. Enligt ny lagstiftning (NFS 
2000:4) gäller bland annat följande för befintliga cisterner: 
  
För anordningar som återkommande skall genomgå kontroll enligt 8 kap., men som tidigare inte omfattats av återkommande kontroll 
enligt de äldre bestämmelserna, gäller följande:  
    a. Är anordningen i bruk den 1 november 1999 skall den genomgå kontroll enligt bestämmelserna om återkommande kontroll i 8 kap. 
senast den 1 juli 2004 (cistern utomhus) resp. 1 juli 2006 (cistern inomhus). 
    b. Är anordningen ej i bruk den 1 juli 2000 skall den genomgå återkommande kontroll enligt föreliggande föreskrifter. 
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Försvarets miljöfarliga lämningar 
  

Verksamhet   Riskklass Beskrivning X-koord Y-koord Plats 
Diarie
nr. 

1.4 Am-rester på tillfälliga 
skjutplatser 4 

Inneh. end. skrot främst av järn o. mindre 
delar koppar. Obetydliga mängder av div. 
andra tungmetaller kan finnas. 65415 12675 

Mon 
Station 

00/28
0 

1.4 Am-rester på tillfälliga 
skjutplatser 4 

Inneh. end. skrot främst av järn o. mindre 
delar koppar. Obetydliga mängder av div. 
andra tungmetaller kan finnas. 65415 12675 

Mon 
Station 

00/28
0 

1.4 Am-rester på tillfälliga 
skjutplatser 4 

Inneh. end. skrot främst av järn o. mindre 
delar koppar. Obetydliga mängder av div. 
andra tungmetaller kan finnas. 65415 12675 

Mon 
Station 

00/28
0 

1.4 Am-rester på tillfälliga 
skjutplatser 4 

Inneh. end. skrot främst av järn o. mindre 
delar koppar. Obetydliga mängder av div. 
andra tungmetaller kan finnas. 65415 12675 

Mon 
Station 

00/28
0 

1.4 Am-rester på tillfälliga 
skjutplatser 4 

Inneh. end. skrot främst av järn o. mindre 
delar koppar. Obetydliga mängder av div. 
andra tungmetaller kan finnas. 65482 12682 

Mon 
Station 

00/28
0 

1.4 Am-rester på tillfälliga 
skjutplatser 4 

Fält- och stridsskjutning ger obetydlig 
blybelastning  65454 12716 

St 
Vrångstjärn
et 

00/28
0 

1.4 Am-rester på tillfälliga 
skjutplatser 4 

Fält- och stridsskjutning ger obetydlig 
blybelastning  65450 12710 Klevmarken

00/28
0 

3.5 Icke permanenta 
tankningsplatser 
 

4 

Fordonsdrivningsmedelsplats med relativt 
liten hantering, men under välordnande 
förhållanden. Typprov på flera platser, oktober 
1994 - februari 1995, visar att endast 
obetydliga rester finns kvar. 65249 12848 Bäckefors 

00/28
0 
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Energi 
  
Kommunens energiplan är från 1990 och är i allt väsentligt överspelad. Det finns ett 
stort behov av att ta fram en ny energiplan som beskriver hur kommunen skall 
arbeta med energifrågan framöver. 
  
Vedpolicy 
  
Som ett led mot en energiplan har Dals-Eds kommun antagit en vedpolicy som 
beskriver kommunens syn på biobränslen och hur kommunen skall driva på 
utvecklingen för att minska utsläppen och öka energieffektiviteten på de 
anläggningar som byggs inom kommunen. 
  
Skyddsavstånd 
  
I rapporten ”Bättre plats för arbete” anges lämpliga skyddsavstånd mellan bostäder 
m m och olika omgivningspåverkande verksamheter. 
  
Nya bostäder och lokaler, där människor vistas stadigvarande, bör förläggas på 
avstånd från större vägar, järnvägar, större kraftledningar m m. I Dals-Eds kommun 
gäller detta nuvarande och ev. blivande järnvägssträckningar, länsvägarna och de 
elektriska stamledningar, som redovisas på plankarta 1. 
  
Rekommendationer om lämpliga skyddsavstånd har formulerats.  
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Markradon 
  
En översiktlig markradonundersökning genomfördes 1990. Avsikten med 
undersökningen var att ta fram ett första översiktligt underlag för fortsatt arbete med 
radonfrågorna i kommunen. På det framtagna kartmaterialet har kommunen 
indelats i följande områden: 
  
         Högriskområden 
         Eventuella högriskområden 
         Normalriskområden 
         Lågriskområden 

  
Vid bygglovsprövningar används beteckningarna: 
  
         Högradonmark 
         Normalradonmark och 
         Lågradonmark 

  
Radonet som hälsoskyddsproblem väntas få ökad uppmärksamhet under de 
närmaste åren då de nationella myndigheterna skärpt kraven. 
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3.8.2 Säkerhet  
 

Stabilitet 
  
Statens Räddningsverk, SRV, har låtit utföra en översiktlig stabilitetskartering i Dals-
Eds kommun. Karteringen har utförts inom redan bebyggda områden, vilka avgränsats i 
förstudie, som tagits fram av SIG. 
  
Uppdraget har utförts i två deletapper, 1A och 1B. Syftet med utredningen har varit att i 
etapp 1 A utifrån jordarts- och topografiska förhållanden markera vilka områden som 
har förutsättningar för skred och ras. Dessa resultat har legat till grund för val av 
kontrollsektioner i etapp 1B. 
  
Kontrollstationer har till övervägande del utförts inom områden med förutsättning för 
skred och ras. Beräkningar har utförts som underlag för en översiktlig identifiering av 
områden: 
 
- där behov av detaljerad utredning är stort 
- där stabiliteten är otillfredsställande utredd 
- där stabiliteten är tillfredställande. 

  

Tidigare undersökningar 
  
Inom nu aktuella områden har tidigare endast ett fåtal utredningar utförts, 
koncentrerade till norra delen av avgränsat område i Ed. Utredningarna är hämtade ur 
kommunens arkiv och är utförda mellan 1982-1993, se tabell under flik 5. 
Utredningarna utgörs främst av översiktliga undersökningar. 
  
Områdena har även inventerats vid naturvårdsenhetens grusinventering i Dals-Eds 
kommun. 
  

Övrigt underlagsmaterial och förarbete 
  
Som underlag har följande material erhållits från kommunen: 
. Digitalt kartmaterial med 1 m ekvidistans som täcker aktuella områden. 
. Tidigare geotekniska undersökningar. 
  
Vid karteringen har även följande material använts: 
.  Grusinventering Dals-Eds kommun av Länsstyrelsen Älvsborgs län 
 Naturvårdsenheten 1980:6 
. Ekonomiska kartan (gul) 

  

Områdesbeskrivning 
  

De aktuella områdena Ed och Nössemark ligger utmed sjön Stora Le i Dals-Eds 
kommun. Områdena ligger i utkanten av en stor randbildning som sträcker sig genom 
kommunen. Områdena utgörs till största delen av sluttande terräng mellan sjön och de 
angränsande bergen. 
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För Eds del utgörs området i sydväst av änden på Dals-Ed formationen. Formationen 
är en stor grusavlagring från istidens avsmältningsskede, en s. k. Isrand. Avlagringen 
bedöms ha stor mäktighet, över 10 meter enligt fältbesiktningen. 

  
I sydväst övergår jordlagerföljden till 4-5 friktionsmaterial underlagrat av siltig lera 
alternativt skiktad jord med sand- och lerlager. Jorddjupen är relativt stora. 
 I ravinerna finns även inslag av dy samt mer lerinblandning. I områdets lågdelar utgörs 
jorden av halvfast, mellan- till högsensitiv siltig lera och lerig silt. Lokalt finns även 
tunna torvlager. Närmast sjön i nordväst har upp till 3,5 meter mäktiga lagen med 
fyllnadsmassor av främst bark lagts ut. 
  
I söder och öster avgränsas området av sluttande terräng, även här består jorden av 
siltig lera alternativt lerig silt med lokala inslag av siltiga sandlager. I öster avtar 
jordmäktigheten med höjden. 
  
Resultatet från beräkningarna visar på låga säkerhetsfaktorer. Den låga säkerheten 
beror på att släntlutningen är så brant att den på sina ställen överstiger friktionsjordens 
naturliga rasvinkel. 
  
Även om vegetationen har en viss armerande effekt (vilket hänsyn ej tagits till) i de 
ytliga jordlagren finns därför risk att ras uppkommer närmast släntkrön. 
Säkerhetsfaktorn stiger dock snabbt längre från släntkrön. 

  
Stabiliteten har tidigare utvärderats för industrimarken i norra delen av området. Man 
bedömde att det inte förelåg någon risk för större skred eller utglidningar. 
Kompletterande utredning krävs dock för att fastlägga belastningsnivåer för olika 
avstånd till sjön. 
  
Nössemark består till största delen av en randbildning utbildad som en väldig 
grusavlagring. Friktionsjordsavlagringen utgörs av sand, grus och sten, där det grövre 
materialet är väl avrundat. Mäktigheten hos avlagringen är minst 4-5 meter. Ut till 
Nössemark kyrka löper en rygg som till sin norra halva består av berg och i söder av 
grus. Avlagringen har i huvudsak blockfri yta. Över hela området går berg i dagen som 
tillsammans med mycket blockrik terräng har markerats som fastmark. 
  
Då berg går i dagen inom området bedöms avlagringen vara underlagrad av berg. I 
sydvästra delen av området har grundvattenutströmning noterats i släntfot. Jordlagren 
skiljer sig här från resten av området och utgörs bedömningsvis överst av lera. 
  
Strandkanten är allmänt flack där berg ej går i dagen. Strandkanten som vid 
undersökningstillfället var översvämmad visade ingen synlig erosion. 
  
Området har i stort bedömts som stabilt utifrån den översiktliga karteringen. 
Undantaget är områden med brant lutning. 
  

Förslag till fortsatt arbete 
  
I rapporten föreslås att detaljerad undersökning på sikt utförs för de områden som 
markerats med orange på karta 1B. En prioriteringslista bör upprättas av kommunen. 
Det framtagna materialet i denna undersökning bör kontinuerligt uppdateras vid nya 
undersökningar samt om ytterligare material kommer fram som ej tagits med i denna 
utredning. 
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Farligt gods 
  
Väg 166 är klassad som primär transportväg för farligt gods genom kommunen. Väg 
164 utgör en sekundär transportled mellan Loviseholm och Mon. Transporterna 
passerar genom vattenskyddsområdet för den vattentäkt som försörjer Eds tätort med 
dricksvatten. Hittills gjorda åtgärder är otillräckliga för att skydda vattentäkten vid ett 
större haveri.  
  
Transporterna av farligt gods sker från väg 164/166 till Hökedalen industriområde och 
till Nössemark via Eds centrum. Det är inte möjligt i nuläget att leda dessa transporter 
någon alternativ väg då den enda alternativa vägen har begränsad fri höjd. 
Två kartor över kommunen har tagits fram. En där vägar och järnvägen korsar känsliga 
områden som skulle kunna drabbas hårt vid olyckor där farligt gods är inblandat samt 
ytterligare en karta med särskilt känsliga områden utan någon begränsning till vägar 
eller järnväg. 

 68



DECEMBER 2003 

 69

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Æ

Madsjön

Stora Le Grundsjön

Boksjön

Grann

Ulevattnet

Holmevattnet

Ö
rekilsälven

Ö
re

kil
sä

lve
n

Södra Kornsjön

Säm

Mon

Bön

Håbol

Ökna

Böle

Dalen

JarenNolby

Rr 1

Knipan

Strand

Tavlan

Grorud

V Torp

Rösäter

Valsebo

Risane

Gäserud

Loviseholm Bintorp

Rölanda

Kårböle

Gesäter

Sparsnäs

Nössemark

Fagernäs

Vassända

Bondemon

Töftedal

V Fjälla

Kolsäter

Sund

Rävenäset

Hökedalen

Tingvalla

Rösvattnet

Gunnarsbyn

KlevmarkenGunnarsnäs

Bengtsviken

V Hökesäter

Rävmarken

Dals-Högen

Rörviken

Bomarken

Olasbyn

ED

Bovattnet

Norra Kornsjön

Mellan-Kornsjön

Skala 1:200 000
3 0 3 6 km

Dals-Eds kommun

ÖP 02
SAMRÅDSHANDLING

ED OCH GÖTEBORG I MARS  2002
IVAN NILSSON ARKITEKTKONTOR

N

Känsliga områden nära väg
Känsliga områden vid järnväg

DEC   2003

3
ANTAGANDEHANDLING

© Lantmäteriverket 2002 
 Ärende nr M2002/6277 



DECEMBER 2003 

 

 70

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Æ

Madsjön

Stora Le Grundsjön

Boksjön

Grann

Ulevattnet

Holmevattnet

Ö
rekilsälven

Ö
re

kil
sä

lve
n

Södra Kornsjön

Säm

Mon

Bön

Håbol

Ökna

Böle

Dalen

JarenNolby

Rr 1

Knipan

Strand

Tavlan

Grorud

V Torp

Rösäter

Valsebo

Risane

Gäserud

Loviseholm Bintorp

Rölanda

Kårböle

Gesäter

Sparsnäs

Nössemark

Fagernäs

Vassända

Bondemon

Töftedal

V Fjälla

Kolsäter

Sund

Rävenäset

Hökedalen

Tingvalla

Rösvattnet

Gunnarsbyn

KlevmarkenGunnarsnäs

Bengtsviken

V Hökesäter

Rävmarken

Dals-Högen

Rörviken

Bomarken

Olasbyn

ED

Bovattnet

Norra Kornsjön

Mellan-Kornsjön

Skala 1:200 000
3 0 3 6 km

Dals-Eds kommun

ÖP 02
ED OCH GÖTEBORG I MARS  2002
IVAN NILSSON ARKITEKTKONTOR

SAMRÅDSHANDLING

N

Särskilt känsliga områden

DEC   2003

3
ANTAGANDEHANDLING

© Lantmäteriverket 2002 
 Ärende nr M2002/6277 


	INLEDNING
	DALS-EDS KOMMUN
	Kommunstruktur
	Gränsbygd, skogsbygd, kulturbygd
	Naturen är rik och omväxlande
	Här finns en lång förhistoria

	Näringslivet breddas
	Regionalt perspektiv
	Befolkning och näringsliv
	Befolkning
	Näringsliv och sysselsättning
	Turism

	Service
	FOKUS-  Skola, fritid, kultur, barnomsorg
	Fritid och kultur
	Föreningar
	Friluftsliv
	Bibliotek
	Allmänkulturell verksamhet
	Lokalhistoria och kulturmiljövård

	Social verksamhet
	Infrastruktur och teknisk försörjning
	Teknisk försörjning
	Infrastruktur
	Energi, el och tele
	Bredband
	Allmänna vägar



	ALLMÄNNA INTRESSEN
	Jord- och skogsbruk
	Allmänt
	Jordbruk
	Skogsbruk

	Naturvård
	Allmänt
	Riksintressen
	Områden av riksintresse för naturvården utgörs av Stora Le m
	Dals-Edsplatån med Lilla Le
	Stora Le med strandområden
	Tresticklanområdet
	Örekilsälvens dalgång
	Södra Kornsjön
	Töftedals myr
	Stora Tingvallamossen
	Stenebyälvens sjösystem

	Övriga intressen
	Natur i Älvsborgs län
	Värdefulla odlingslandskap
	Våtmarker
	Myrskydd
	Lövskogar
	Ängs- och hagmarker
	Biotoper
	Frivilliga naturvårdsavtal
	Nyckelbiotoper


	Rörligt friluftsliv
	Riksintressen
	Stora Le med strandområden
	Övrigt

	Övriga intressen

	Särskilda hushållningsbestämmelser
	Stora Le med strandområden
	Boksjön - Kornsjöarna med strandområden


	Natura 2000
	Natura 2000
	Fågeldirektivet
	Habitatdirektivet

	Kulturmiljö
	Allmänt
	Riksintressen
	Ed m m
	Töftedal - Gesäter

	Kulturminnesvårdsprogram

	Ämnen och material
	Allmänt
	Enligt miljöbalken kräver täkt av grus, sten, sand, lera jor

	Grus
	Berg
	Malm
	Torv

	Miljö, hälsa och säkerhet
	Miljö och hälsa
	Allmänt
	Globalt och lokalt perspektiv
	Agenda 21
	Nationella miljömål
	Hänsynsregler i miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PB
	Förorening av mark, luft och vatten

	VA-policy 
	Bakgrund
	Syfte

	Buller
	Stoft och damm
	Miljöfarliga verksamheter
	AB- verksamheter
	C-verksamheter
	Förorenade områden
	  
	Försvarets miljöfarliga lämningar

	Energi
	Vedpolicy
	Skyddsavstånd
	Markradon

	Säkerhet
	Stabilitet
	Tidigare undersökningar
	Övrigt underlagsmaterial och förarbete
	Områdesbeskrivning
	Förslag till fortsatt arbete

	Farligt gods




