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Läsanvisningar
I detta dokument redovisas de områden som 
Säffle kommun pekar ut för landsbygdsutveck-
ling i strandnära läge (LIS). Planen är en revide-
ring av LIS-planen från 2013 och är ett tematiskt 
tillägg till kommunens översiktsplan. 

Inledande beskrivs planens bakgrund, syfte 
och generella planeringsförutsättningar. Däref-
ter beskrivs de utvalda områdena med text och 
kartor. Befintliga områden skiljs från reviderade 
eller helt nya LIS-områden. Ändringar i befint-
liga områden till följd av förändringar i strand-
skyddsbestämmelser markeras med svarta sned-
ställda streck.

Beskrivningen redovisar dels varje områdes för-
utsättningar i form av en nulägesbeskrivning, 
dels en analys utifrån redovisade förutsättningar 
och de intressen i övrigt som området berörs av. 
Analysen beskriver hur området och planerade åt-
gärder kan leva upp till de krav som miljöbalken 
och efterföljande riktlinjer ställer. Analysen av-
slutas med ”Slutsatser” som redogör för vad som 
bedöms kunna genomföras och vilka krav som 
ställs på efterföljande planer och utredningar.

För samtliga områden redovisas i text och på 
karta riksintressen enligt Miljöbalken och regi-
onala intressen av olika slag som kan innebära 
restriktioner, till exempel biotopskydd, natur-
vårdsavtal, fornminnen etc.

Eftersom samtliga berörda sjöar utom Vänern 
utgör fiskevårdsområden redovisas inte detta 
särskilt. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket 
enligt MB 3:5. Föreslagna åtgärder och utbygg-
nader i LIS-områdena bedöms inte påverka vare 
sig fiskevårdsområdena eller riksintresset för yr-
kesfisket negativt.

Sist i denna plan presenteras generella slutsatser 
och samlade bedömningar av totala påverkan av 
utbyggnad inom LIS-områdena för de sjöar där 
flera utpekanden görs. 

Förändringar från den föregående LIS-planen 
från 2013 inför samråd respektive granskning 
går att följa i granskningshandlingen av denna 
plan, genom markeringar i marginalen. Vissa 
redaktionella justeringar samt tillägg har sedan 
gjorts inför antagande. 

Följande förkortningar används i rapporten

PBL   Plan- och bygglagen
LIS   Landsbygdsutveckling i  
 strandnära lägen
MB Miljöbalken
MKB  Miljökonsekvensbeskrivning
VA- 
utredning Vatten- och avloppsutredning
VISS VatteninformationsSystem Sverige
ÖP  Översiktsplan, kommunomfattande
FÖP Fördjupad översiktsplan för en del av  
 kommunen

OBSERVERA 
LIS-områdena är avgränsade utifrån en strandlinje 
vilken inte är exakt fastlagd. För områden där exem-
pelvis problem med igenväxta strandkanter finns kan 
viss osäkerhet i var strandlinjen går finnas. Vid fort-
satt prövning ska strandlinjens exakta läge utredas 
och intentionen som framgår för respektive LIS-om-
råde ska läsas utifrån denna linje. 
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BAKGRUND OCH SYFTE
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i landet och att LIS-verktyget ibland upplevs svårt att 
forma utifrån platsens unika förutsättningar (Natur-
vårdsverket och Boverket, 2013). I Strandskyddsdele-
gationen slutbetänkande beskrevs ”att geografiska be-
gränsningar för LIS kan vara motiverade, men i högre 
grad bör beakta platsspecifika förutsättningar”. Därtill 
lyfte Strandskyddsdelegationen problemet med att det 
i översiktsplaneringen kan vara svårt att förutse var 
landsbygdsutveckling genom småföretagande och lo-
kalt engagemang kan komma att ske och att LIS-verk-
tyget då kan upplevas som alltför svårt att tillämpa 
(SOU 2015:108).  Länsstyrelserna har i sin gemen-
samma rapport avseende tillämpningen av LIS bland 
annat redovisat att genomförandet av åtgärder inom 
LIS-områden inte har gått i den takt som kommunerna 
har önskat. Det har bland annat påverkats av att läns-
styrelserna runt om i landet ställt olika krav på kom-
munerna i samband med tillämpningen av LIS. Dock 
kan länsstyrelserna se att LIS inneburit en välkommen 
kompensation för kommuner på landsbygden i förhål-
lande till övriga särskilda skäl för dispens/upphävande 
av strandskydd (Länsstyrelserna, 2015). 

Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av reger-
ingen att se över LIS-reglerna i syfte att föreslå för-
fattningsändringar och eventuella andra åtgärder för 
att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden 
med god tillgång till stränder, utan att de värden som 
strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventy-
ras. Fokus skulle ligga på att utveckla möjligheterna 
att bygga permanentbostäder. Efter Naturvårdsverkets 
utredning föreslogs gällande lagstiftning att kvarstå i 
samma form, men vissa förtydligande i bedömningen 
av vad som är ett LIS-område gjordes:  

Bakgrund
Ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen be-
slutade av riksdagen 2009 gjorde det möjligt för kom-
munerna att peka ut områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen (LIS). Säffle kommun tog fram 
sin första LIS-plan 2013 och denna revideras genom 
denna plan.

Ändringarna i strandskyddslagstiftningen innebar att 
de särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestäm-
melserna, som tidigare tillämpats, och dittills redovi-
sats i form av allmänna råd, numera finns uppräknade 
i lagtexten (MB 7:18c). Ytterligare ett skäl, landsbygds-
utveckling i strandnära lägen,tillkom (MB 7:18d, som 
trädde i kraft 2010-02-01).

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i fortsätt-
ningen kallat LIS, innebär att dispens kan lämnas 
för en åtgärd inom strandskyddsområde, om åtgär-
den innebär ett långsiktigt bidrag till utvecklingen av 
landsbygden. 

För detta krävs att kommunen i sin översiktsplan, el-
ler ett tillägg till den, har pekat ut områden för lands-
bygdsutveckling i enlighet med vad som föreskrivs i 
MB 7:18e.

Sedan kommunens första LIS-plan antogs 2013 har 
vissa ändringar gjorts i strandskyddslagstiftningen. 
Sedan införandet av LIS har synpunkter på reglerna 
och tillämpningen av LIS framförts. Diskussionen 
har handlat om både fördelar med systemet, som att 
det kan leda till avsedda lättnader och landsbygdsut-
veckling, men också svårigheter. Naturvårdsverket och 
Boverket har i utredningar konstaterat att landsbygds-
utveckling tolkas och definieras på olika sätt runt om 

Vy över öppen Vänern och Södra Skillingholmarna
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Att utveckla landsbygden
Kommunens målsättning
Kommunens målsättning, som kommer till uttryck på 
olika ställen i kommunens översiktsplan, är en positiv 
inställning till bostadsbebyggelse och verksamhet på 
landsbygden. ”För att kunna upprätthålla en godtagbar 
servicenivå i de mindre tätorterna är det av avgörande 
betydelse att de som vill också kan ges möjlighet till 
bosättning på landsbygden”. Vidare ser man Vänern 
som en stor resurs för turism och rekreation. ”Verk-
samhet och entreprenadskap med koppling till Vänern 
ska stödjas och uppmuntras”. När det gäller riksintres-
sena vid Vänern är kommunens ställningstagande att 
”...anläggningar och viss bebyggelse i kustområdet, 
vars syften är att betjäna turismens och friluftslivets 
intressen, i vissa lägen kan vara av sådan betydelse 
för bygden att en viss exploatering bedöms lämplig.”

Kommunens varuförsörjningsplan från 2011 har också 
en uttalad målsättning att ”sträva efter en lokalisering 
av tillkommande permanent- och fritidsbebyggel-
se och anläggningar för rekreation och turism så att 
underlaget för olika slag av service bibehålls och för-
stärks”. Kommunens fyra serviceorter på landsbygden 
är Värmlandsbro, Nysäter, Långserud och Svanskog. 
Lanthandeln med bensinmack i Eskilsäter, den enda på 
hela Värmlandsnäs, hotas av nedläggning, och kom-
munen ser det som synnerligen angeläget att kundu-
nderlaget kan utökas så att den kan leva kvar. Paral-
lellt med framtagandet av denna reviderade LIS-plan 
har kommunen tagit fram en serviceplan som kommer 
att ersätta den tidigare varuförsörjningsplanen. I ser-
viceplanen är tanken att ge en helhetsbild av den till-
gängliga offentliga och kommersiella service som finns 
på landsbygden samt ge in inriktning för vad som är 
rimlig servicenivå och hur den nivån ska upprätthållas. 
En aktuell serviceplan är även en förutsättning för att 
Länsstyrelsen ska kunna ta beslut om ekonomiskt stöd 
till service på landsbygden, eller initiativ som syftar till 
att behålla den servicen som en lanthandel kan erbju-
da. Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktö-
rer som vill utveckla landsbygden och ska ses som ett 
komplement till kommunens översiktsplanearbete.

För arbetet med LIS-planen innebär kommunens mål-
sättning att en lokalisering av LIS-områdena inom 
rimligt avstånd från serviceorterna och vägar med 
kollektivtrafik skall eftersträvas. Flera närbelägna 
LIS-områden kan tillsammans få en påtaglig effekt 
och stödja de utvecklingområden som pekas ut i ser-
viceplanen. Utvecklingsområdena är potentiella ser-
viceorter för framtiden där närliggande LIS-områden 
kan bidra till att skapa underlag för en servicepunkt. 
För verksamheter som stugbyar, campingplatser o dyl 
är närhet till serviceort inte lika avgörande; här handlar 
det främst om att kunna skapa arbetstillfällen. Längs 
Vänerkusten är det viktigt att kunna lokalisera verk-
samheter med anknytning till friluftsliv och turism för 
att skapa arbetstillfällen och öka tillgängligheten. 

• Förslaget innebär att ett LIS-område inte behöver 
ha en ”begränsad omfattning” utan istället en ”så-
dan omfattning” att strandskyddets syften fortfa-
rande tillgodoses. 

• Därtill föreslås även att den nuvarande restriktivi-
tet som gäller för att tillämpa LIS-reglerna i eller 
i närheten av tätorter specificeras gälla enbart för 
”större tätorter”. 

• För att tydliggöra och underlätta möjligheterna till 
upphävande av och dispens från strandskyddet för 
åtgärder inom LIS-områden föreslår Naturvårds-
verket vissa förändringar av vad som får beaktas 
som särskilda skäl inom sådana områden. Natur-
vårdsverket föreslår att det, i tillägg till att det som 
särskilda skäl får beaktas om ett strandnära läge 
för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åt-
gärd bidrar till utvecklingen av landsbygden, även 
får beaktas om ett sådant strandnära läge kan bi-
dra till att ”upprätthålla” landsbygdsutvecklingen. 
Med detta avses åtgärder som kan bidra till att för-
hindra en försämring eller tillbakagång. 

• Naturvårdsverket föreslår även att det i bestäm-
melsen tydliggörs vilken nivå på utredning som 
krävs avseende en åtgärds bidrag till landsbygds-
utvecklingen på så sätt att särskilda skäl ska anses 
föreligga om det ”kan antas” att åtgärden har den 
åsyftade effekten. 

• Vad gäller prövning av dispens för att uppföra en-
staka en- eller tvåbostadshus föreslår Naturvårds-
verket att samlokalisering till befintligt bostadshus 
även fortsättningsvis ska få beaktas som ett skäl 
för dispens. Förslaget innebär dock att bestämmel-
sens nuvarande lydelse omformuleras för att i nå-
got större mån kunna ta hänsyn till förhållandena 
på platsen och skillnader i bebyggelsestruktur mel-
lan olika delar av landet. Naturvårdsverkets förslag 
innebär att det som särskilda skäl för sådana åtgär-
der får beaktas om huset eller husen avses att upp-
föras ”med närhet till” ett befintligt bostadshus. 
För enstaka en- eller tvåbostadshus föreslås även, i 
likhet med vad som gäller för övriga åtgärder inom 
LIS-områden, att det som särskilda skäl för dis-
pens även ska få beaktas om det strandnära läget 
kan antas bidra till eller upprätthålla utvecklingen 
av landsbygden.

Revidering av tidigare LIS-plan
Denna plan är en revidering av tidigare LIS-plan från 
2013. Detta innebär att tidigare områden setts över ut-
ifrån önskemål från fastighetsägare och utifrån ovan-
stående specifikationer av LIS-verktygets funktion. 
Områdena har antingen bekräftas i sin nuvarande form 
eller revideras vid behov. Strandskyddets utbredning 
har förändrats sedan den förra LIS-planen, vilket har 
medfört att befintliga LIS-områdens avgränsning i 
många fall har förändrats där strandskyddet gått från 
150 meter till 100 meter. Tillfälle har även funnits att 
anmäla intresse för nya områden och ett antal av dessa 
har resulterat i områden i denna plan.
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ser längs kommunens vatten, utan att strandskyddets 
grundläggande syften påverkas negativt. 
Se karta över resultatet av LIS-planen 2013 på nästa 
sida. 

Gällande planer, förordnanden 
och intressen
På en sammanställningskarta i kommunens översikts-
plan (Bilaga 2) redovisas de gamla LIS-områdena till-
sammans med då gällande strandskydd, riksintressen 
samt naturreservat och Natura 2000-områden. Sedan 
översiktsplanen antogs 2013 har utbredningen av rik-
sintresse för friluftsliv enligt miljöbalkens 3 kap och 
riksintresset för energiproduktion genom vindkraft 
förändrats. Även strandskyddsbestämmelserna har 
förändrats sedan 2013. Övriga intressen är de samman 
som i översiktskartan i översiktsplanen. En fördjup-
ning kring gällande planeringsförutsättningar, se av-
snittet på sidan 11 i denna plan och områdesbeskriv-
ningarna av respektive LIS-område. 

På områdeskartorna redovisas dessutom regionala in-
tressen i form av biotopskyddsområden, naturvårdsav-
tal, värdefulla vatten och kulturmiljöprogrammet ”Ditt 
Värmland”, liksom de fornlämningar som är skyddade 
enligt kulturminneslagen samt övriga kulturlämning-
ar, till exempel från Skogsstyrelsens inventering ”Skog 
och historia”.

Länsstyrelsen har pekat ut områden som bör prioriteras 
vid anläggande eller återställande av våtmarker (biolo-
gisk mångfald), däribland större delen av Svanskogs 
socken. Föreslagna LIS-områden bedöms inte komma 
i konflikt med detta intresse.

Metod
Lagstiftningen med tillhörande propositionstext 
och Boverkets/Naturvårdsverkets handbok 2009:4 
”Strandskydd – en vägledning för planering och pröv-
ning” innehåller riktlinjer för bedömningen av vilka 
områden som kan komma i fråga för LIS. 

Generellt gäller att områdena ska vara attraktivt beläg-
na och bedöms kunna utvecklas utan att komma i kon-
flikt med strandskyddets grundläggande syften, dvs 
växt- och djurlivet får inte påverkas på ett oacceptabelt 
sätt och allmänhetens tillgång till attraktiva strandom-
råden får inte försämras.

Vid den detaljerade bedömningen av varje enskilt om-
råde har nedanstående frågeställningar behandlats i 
tillämpliga delar: 

1). Ger åtgärden långsiktigt positiva effekter på  
sysselsättningen ?
Det kan handla om arbetstillfällen i anläggningar som 
är beroende av strandnära lägen: stugbyar, camping-
platser, andra turistanläggningar eller anläggningar för 

LIS ger möjligheter
Befolkningsutvecklingen i kommunen har under ett 
antal år varit negativ, särskilt i de mindre orterna och 
på landsbygden. 

Lagändringarna öppnar nu möjligheter till att i någon 
mån motverka denna negativa utveckling genom att 
lokalisering av bostäder, fritidshus och arbetsplatser i 
attraktiva, strandnära lägen underlättas. Arbetstillfäl-
len inom olika verksamheter som service, handel och 
turism kan skapas, och fler bostäder och fritidshus kan 
förbättra underlaget för lokala servicefunktioner i de 
mindre orterna.

Behovet av service varierar för olika funktioner; per-
manent boende är i högre grad beroende av viss servi-
ce inom rimligt avstånd än exempelvis en stugby för 
korttidsboende eller en campingplats, där närheten till 
naturen prioriteras. 

Möjligheten att komplettera mindre bostadsgrupper på 
landsbygden med enstaka hus kan också bidra till att 
motverka avfolkningen, och sammantaget kan sådana 
kompletteringar i flera närbelägna områden ge ett ökat 
underlag för kollektivtrafiken och för service i närmas-
te ort. 

Kollektivtrafikens linjer och tidtabeller kan också på-
verkas av framtida förändringar av bebyggelsens lo-
kalisering. Kommunens målsättning är att hela kom-
munen ska ges möjligheter till utveckling, inte bara 
centralorten och områden längs huvudtrafikstråken. 
Standarden på allmänna vägar i kommunen är delvis 
låg men har inte påverkat bedömningarna i planen.

Utvärdering av gällande LIS-plan
Sedan kommunens översiktsplan antogs och vann laga 
kraft har ett antal strandskyddsärenden i LIS-områden 
hanterats av Säffle kommun, Miljö och bygg. Mellan 
2014-2017 har närmare 30 ärenden handlagts inom 
LIS-områden, varav 5 detaljplaner (fyra har antagits av 
Miljö och byggnadsnämnden och en är i uppstartsfa-
sen). Utfallet av etableringarna har resulterat i ca 30 en-
bostadshus/fritidshus, 6 uthyrningsstugor (näringsverk-
samhet) samt utveckling av näring inom bl.a. Ekenäs. 
Det finns också ett antal förfrågningar om etableringar 
utanför LIS-områden som har återtagits då kommunen 
i dialog med sökande har bedömt att särskilda skäl för 
dispens saknas. Under senaste året har minst sju sådana 
förfrågningar ställts, som inte har resulterat i ärenden, 
och bedömningen är att det minst rör sig om ett 30-tal 
under perioden. 
Ovanstående visar på den stora efterfrågan och för det be-
hov av bebyggelse av bostäder/verksamheter i strandnä-
ra läge som finns på landsbygden inom Säffle kommun. 
LIS bidrar således både till utveckling och bevarande av 
densamma och är ett viktigt verktyg för kommunen för 
att attrahera boende och näringslivsutveckling.
Mot denna bakgrund bedömer kommunen att LIS-pla-
nen kan bidra till en positiv utveckling på många plat-
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Säffle

Beviljat

Detaljplan 

Avslag av Lst

Avslag

Mässvik

Källsbäck

Djupviken

Knöstad

Södra Hoke

Trönneviken

Vålungen

Anneberg

Sjögerås

Önaholm

Forsvik

Norra Averstad

Tårsta

Gaperhult

Godås

Översikt över strandskyddsärenden i LIS-områden utpekade i planen från 2013 mellan år 2014-2017 
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det rörliga friluftslivet (fiske, paddling etc) eller andra 
former av näringsverksamhet där strandnära läge är av 
betydelse.

2). Innebär åtgärden en långsiktig förbättring av un-
derlaget för lokala servicefunktioner?
Exempel är permanent bebyggelse eller fritidsbebyggel-
se av sådan omfattning av lokala servicefunktioner, 
offentliga eller kommersiella, får möjlighet att finnas 
kvar och helst utvecklas.

Ibland kan åtgärder enligt 1) och 2) samverka, exem-
pelvis en ny turistanläggning på en plats som ger upp-
hov till fritidsbebyggelse i närheten.

3). Är området av riksintresse för naturvård, kultur-
miljövård eller friluftsliv enligt MB 3:6?
I sådana områden bör dispenser med hänvisning till 
LIS ges restriktivt, särskilt om det är områden som ut-
gör orörd naturmark och som är opåverkade av bebyg-
gelse eller jordbruksdrift. 

4). Är området av riksintresse enligt MB 4:2 (turism 
och rörligt friluftsliv, s.k. geografiska bestämmelser)?
MB 4:2 utgör inte ”hinder för utvecklingen av befint-
liga tätorter eller av det lokala näringslivet”. Åtgärder 
som grundas på LIS och som inte påverkar turismen 
eller det rörliga friluftslivet negativt bör därför kun-
na tillåtas om de i övrigt överensstämmer med dessa 
riktlinjer.

5). Är området berört av regionala bevarandeintressen 
(naturvård, kulturmiljövård etc)?
Dispenser med hänvisning till LIS bör prövas restrik-
tivt och endast medges där åtgärden inte bedöms på-
verka det uttalade intresset negativt.

6). Är området berört av risk för ras, skred eller ero-
sion, eller finns risk för hög markradonhalt?
Innan dispens med hänvisning till LIS medges bör i 
sådana fall erforderliga undersökningar av markens 
stabilitet och/eller radonhalt göras.

7). Kan området beröras av översvämning eller 
högvatten?
Lokal undersökning eller bedömning kan erfordras. 
Visst underlag från MSB (Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap) finns. 

8). Kan det lokala växt- och djurlivet påverkas negativt?
Lokala bedömningar erfordras. Områden med nyckel-
biotoper eller andra former av värdefull naturmark bör 
inte tas i anspråk. Möjligheten för djur att ta sig ned till 
vattnet ska beaktas. 

9). Finns det tillräckligt med fria stränder av god kva-
litet i omgivningen?

10). Kan åtgärden utnyttja befintlig infrastruktur? 
Frågor om vatten- och avloppsförsörjning samt tillfart 
och kollektivtrafik studeras.

11). Kan landskapsbild eller befintlig bebyggelsemiljö 
påverkas negativt?

12). Hur används det aktuella strandpartiet för 
närvarande? 

13). Kan fri passage längs strandkanten säkerställas?

Urvalsmetodik
I samband med framtagandet av LIS-planen 2013 be-
dömdes 35 områden ha förutsättningar att komma i 
fråga för tillämpning av LIS. Urvalet baserades utöver 
ovanstående lista på synpunkter och önskemål från be-
rörda markägare, som framförts i samband med lokala 
informationsmöten med allmänheten som hölls i ett 
tidigt skede av arbetet. Kommunens ser det som bety-
delsefullt att LIS-planen ger uttryck för de möjligheter 
och behov som kan finnas på det lokala planet. För-
verkligandet av föreslagna åtgärder bygger i de flesta 
fall helt på enskilda intressen. Detta förhållningssätt 
har även genomsyrat revideringen av LIS-planen där 
dialog har förts med fastighetsägare inom gällande 
LIS-områden och med nya intressenter för utpekande 
av områden.  

Det slutliga urvalet av områden har skett efter besök på 
plats, ofta tillsammans med markägaren och analys av  
planeringsförutsättningarna. Analysen enligt ovanstå-
ende schema omfattar olika bevarandeintressen men 
väger också in faktorer som befintliga servicefunktio-
ner, vägar och kollektivtrafik. Den har i ett antal fall 
lett till att områden har utgått eller förändrats p.g.a. 
avsides belägenhet eller konstaterade konflikter med 
andra intressen.  

Planeringsförutsättningar
Naturvård och friluftsliv
Ute i fält har förutsättningarna inom alla nya LIS-om-
råden undersökts utifrån vad det är för typ av strand, 
naturtyp och dominanta trädarter, om det finns död 
ved eller mer värdefull natur och lövträd i området. 
Det har undersökts via artportalen, om det finns hota-
de arter inom LIS-området eller dess direkta närhet. 
Det har även tittats på friluftslivets intressen i varje 
LIS-område, t.ex. vandringsleder, stigar, badplatser 
etc.
Avsnittet kring naturlandskap, friluftsliv och växt- 
och djurliv inom de områden som ingick i LIS-planen 
2013 har kompletterats av Andreas Persson. Andreas 
har magisterexamen i naturvårdsbiologi och arbetade 
tillfälligt på Säffle kommun som naturvårdsutvecklare 
och gjorde en allmän naturvärdesbedömning av varje 
LIS-område. 

Ianspråktagen strand
Inom Säffle kommun finns totalt ca 1 567 km strand. Det 
motsvarar idag ungefär 100 m strand för var och en av 
kommunens ca 15 500 invånare. Av stränderna var 2011 
ca 235 km, eller 15 %, bebyggelsepåverkade (SCB). Till-
gängligheten för allmänheten landvägen varierar natur-
ligtvis, men från vattnet är så gott som all strand tillgäng-
lig. Om samtliga områden enligt föreliggande förslag tas 
i anspråk helt och hållet, påverkas ytterligare ca 16 km 
strand eller 1 % av kommunens totala strandlängd.
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Infrastruktur
Kartan sid 9 visar befintlig struktur med servicefunk-
tioner, allmänna vägar och kollektivtrafik. Flertalet 
områden ligger väl samlade vid några större sjöar samt 
längs Vänern, i anslutning till eller relativt nära vägar 
som trafikeras av regional kollektivtrafik och nära eller 
på några kilometers avstånd från närmaste serviceort. 
Undantaget är det glest befolkade Värmlandsnäs med 
en servicestruktur som behöver ytterligare underlag 
för att kunna leva vidare. Områdena på näsets östra 
sida är mer avlägset belägna, men de är till största de-
len tänkta för fritidshus, stugbyar och en vildmark-
scamping. De kan sammantaget utgöra ett bra underlag 
för lokal service, samtidigt som de inte berör några rik-
sintressen enligt MB 3:6.

Bredband är mycket väl utbyggt i kommunen och 92 % 
av invånarna har tillgång till internetkoppling.

Hållbar utveckling
LIS-planen kan till en början tyckas gynna en utveck-
ling som kan innebära ianspråktagande av bevaran-
devärd mark, ett ökat resande och annat som står i 
konflikt med de allmänna miljömålens strävan mot ett 
hållbart samhälle. Ser man enbart till planens konse-
kvenser ur ett naturmiljöperspektiv kan det förefalla 
så. Om man däremot också väger in de ekonomiska 
och sociala konsekvenserna för samhället blir bilden 
något annorlunda.

Möjligheter till etablering av boende i attraktiva, sjö-
nära lägen kan vara ett sätt att motverka den negativa 
befolkningsutvecklingen i kommunen i allmänhet och 
på landsbygden i synnerhet. Det leder till ett förbätt-
rat underlag för lokala servicefunktioner och kollek-
tivtrafik som annars kan ha svårt att överleva med en 
minskande befolkning i omlandet. Således kan detta 
också förbättra möjligheterna till kvarboende för den 
befintliga befolkningen. 

Etablering eller utbyggnad av verksamheter, främst 
med anknytning till turism och friluftsliv, innebär 
arbetstillfällen, om än oftast säsongsvis, och lockar 
besökare till platsen, vilket i sin tur gynnar det lokala 
näringslivet i sin helhet. Tillgängligheten till attraktiva 
naturområden kan ökas, och fler människor får möj-
lighet att vistas i skog och mark och vid vatten inom 
rimligt avstånd från hemorten istället för att söka re-
kreation på längre avstånd.

I Säffle kommun finns det som tidigare beskrivet verk-
liga exempel på där LIS-utpekande av områden har lett 
till lokal utveckling. Den tydligaste trenden som går att 
se i utvecklingen inom befintliga LIS-områden är att 
befintliga gårdar och mindre företag på landsbygden 
har kunnat stärka sin verksamhet genom att skapa en 
extra, varaktig inkomst genom enstaka stugor för ut-
hyrning på sin fastighet. Intresset för att hyra en stuga i 
ett vattennära läge inom kommunen beskrivs som stort 
och möjligheten att som företagare kunna investera 
i en stuga som genom digitala lösningar kan kopplas 
upp till ett befintligt uthyrningssystem kan vara ett av-
görande ben i verksamheten för att kunna fortsätta att 

verka på landsbygden i Säffle kommun. Det som skulle 
kunna skada natur- och friluftsvärden som är viktiga 
att bevara för kommande generationer, är om en stor-
skalig och oaktsam exploatering av kommunens strän-
der skulle möjliggöras genom LIS-planen, men genom 
att utvärdera den tidigare planen kan konstateras att 
det inte är den typen av utveckling som har tillskapats. 
Mot bakgrund av detta har samma inriktning och upp-
lägg kring områden som i den tidigare LIS-planen valts 
när nu denna revidering tagits fram. 

Sociala och ekonomiska konsekvenser av detta slag 
måste vägas mot de rent miljömässiga och för de re-
dovisade LIS-områdena är bedömningen att de soci-
ala och ekonomiska konsekvenserna väger tyngre ur 
kommunens perspektiv. Givetvis skall miljöfrågorna 
beaktas i den fortsatta processen med utredningar, 
detaljplaner etc, vilket redovisas i de enskilda områ-
desbeskrivningarna. Inom de områden som innehåller 
jordbruksmark ska medveten placering ske, så att den-
na i första hand undantas från bebyggelse och så att 
eventuellt intrång och påverkan på brukbarheten blir 
så liten som möjligt.

Risker
Högvatten
Länsstyrelserna kring Vänern har upprättat en rapport 
”Stigande vatten”, utgiven i december 2011, som med 
tillhörande faktablad anger planeringsnivåer för bebyg-
gelse kring Vänern. År 2017 gav länsstyrelsen ut ett 
faktablad som bygger på rapporten där nya planerings-
nivåer för Vänerkommunerna presenterades. För Säffle 
kommun gäller följande 4 zoner (höjder i RH 00):

Högsta dimensionerande nivå (1)         +47.04

Framtida 200-årsnivå (2) +46.45

Framtida 100-årsnivå (3) +46.25

Medelvattennivå (4) +44.58

Boverket har sedan den tidigare LIS-planen togs fram 
gett ut riktlinjer för hur länsstyrelsen ska bedriva det 
tillsynsansvar som myndigheten har över kommu-
nernas planering i översvämningskänsliga områden. 
I vägledningen beskrivs att ny sammanhållen bebyg-
gelse och samhällsviktig verksamhet inte får uppföras 
nedanför högsta dimensionerande nivå (1). Samhälls-
funktioner och bebyggelse av mindre vikt får placeras 
ner till framtida 200-årsnivå (2). Enklare byggnader 
som garage, båthus osv. får placeras ner till framtida 
100-årsflöde (3).    

I två rapporter från Räddningsverket, numera MSB, 
har SMHI gjort översiktliga översvämningskarteringar 
för Vänern (2000) respektive längs Byälven från Glafs-
fjorden till Vänern (2002), där områden pekas ut som 
kan beröras av högvatten.

LIS-planens relativt grova redovisning samt kartering-
arnas lilla skala gör det omöjligt att exakt peka ut vil-
ka LIS-områden som kan beröras av högvatten. Detta 
måste generellt analyseras i samband med efterföljan-



Miljökvalitetsnormer och skyddsnivå för berörda sjöar i LIS-planen. N=Normal, H=Hög. Källa: VISS och Säffle kommun.
*Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) har status förändrats för aktuell vattenförekomst, se vidare under beskrivning för berörda LIS-områden. 

Vattenförekomst Ekologisk  
status 2016

Miljökvalitetsnorm   
Ekologisk status

Kemisk  
status 2016

Miljökvalitetsnorm         
Kemisk ytvattenstatus 

(exkl. kvicksilver och PBDE)

LIS- 
områden invid 

sjön

Skyddsnivå för 
miljöskydd

Vikforsälven 
(Vålungen) Måttlig God 2027 Uppnår ej god Inga fastställda  

miljökvalitetsnormer 11 N

Finnsjön God God Uppnår ej god Inga fastställda  
miljökvalitetsnormer 12 N

Aspen Måttlig God 2021 Uppnår ej god God 13 N

Myrsjön God (2019) Inga fastställda 
miljökvalitetsnormer Ej bedömd Inga fastställda  

miljökvalitetsnormer 10 N

Lillälven 
(Lången) Måttlig God 2027 Uppnår ej god God 6 N

Eldan Måttlig God 2021 Uppnår ej god God 7,8,9 N

Väster-Svan Måttlig God 2021 Uppnår ej god God 2 N

Mellan-Svan Måttlig God 2027 Uppnår ej god God 3,4,5 N

Öster-Svan Dålig God 2021 Uppnår ej god God 36, 37 N

Ömmeln God* God Uppnår ej god God 1 N

Summeln Måttlig God 2027 Uppnår ej god God 15 H

Harefjorden God God Uppnår ej god God 16,17, 
19, 38, 40 N

Glafsfjorden God God Uppnår ej god God 39

Sandsjön Måttlig God 2027 Uppnår ej god God 39

Byälven ns  
Harefjorden Måttlig God 2027 Uppnår ej god God 20 N

Vänern - Gatviken Måttlig* God 2027 Uppnår ej god God 21 H

Vänern - Byviken Måttlig* God 2027 Uppnår ej god God 22, 23, 24

Vänern - Dalbosjön Måttlig God 2021 Uppnår ej god God 25,26,27,  
41, 42, 43, 44 N

Vänern -  
Värmlandssjön God* God 2021 Uppnår ej god God

28,29,30,31, 
32,33,34,35, 45, 46, 

47, 48
N

de hantering av detaljplaner eller lovärenden. Inom 
områden där en mer detaljerad riskbedömning särskilt 
bör göras lyfts detta i områdesbeskrivningen som ett 
vidare utredningsbehov. 

Radon
En översiktlig redovisning av radonkartering återfinns 
i kommunens översiktsplan. Av LIS- områdena kan nr 
3, 23, 28 och 30 A+B beröras av högriskområde eller 
eventuellt högriskområde för radon. Se närmare under 
respektive område.

Ras och skred
År 1996 genomfördes en stabilitetskartering i Säffle 
kommun omfattande Säffle stad, Värmlandsbro, Värm-
lands Nysäter och ett område i Kålsäter. Karteringen 
berör inget av föreslagna LIS-områden. Inom ramen 
för detta planarbete är det inte möjligt att genomföra 

ytterligare stabilitetskarteringar utan det får anstå tills 
konkreta planer föreläggs i områden som kan beröras. 

Översiktliga analyser av risk för skred har utförts inom 
ramen för LIS-arbetet. Analyserna har resulterat i sär-
skilda rekommendationer gällande behov av geoteknisk 
bedömning i samband med fortsatt prövning. Kartor 
som legat till grund för analysen samt ytterligare kar-
tunderlag avseende översiktliga jordartsförhållanden 
samt risk för erosion redovisas i slutet av denna plan-
handling, från sidan 201.  Framtida klimatförändringar 
kan komma att påverka vattenflöden och därmed risk 
för ras eller skred. Detaljerade analyser bör göras i 
samband med efterföljande detaljplanering eller andra 
utredningar.

Förorenad mark
I kommunens översiktsplan redovisas även områden med 
förorenad mark. Inget av dessa berör LIS-områdena.
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Vatten
Vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenkvalitet är 
fastställda för de sjöar och vattendrag som berörs av 
LIS-områden. Senast beslutade MKN för aktuella vat-
tenförekomster anges för förvaltningscykel 2, medan 
statusklassningarna för förvaltningscykel 3 erhölls 
inför antagandet av denna plan. För fem av de berör-
da sjöarna är den ekologiska statusen i dagsläget god 
och målsättningen är att den fortfarande ska vara god 
2021. Statusklassningen för ekologisk status är mått-
lig för en övervägande del av de berörda sjöarna och 
bedömd som otillfredsställande för två (delområden 
av Vänern). Kommunens målsättning är att dessa sjö-
ar ska ha god ekologisk status 2021, men Vålungen, 
Mellan-Svan, Lången, Summeln, Sandsjön, Byälven 
och Gatviken i Vänern har fått dispens till 2027 för att 
uppnå god ekologisk status.

Av de sjöar som uppnår måttlig ekologisk status är 
flertalet övergödda. Övergödningen beror främst på 
utsläpp från jordbruk, skogsbruk och från äldre av-
loppsanläggningar av lägre kvalitet. Se vidare i områ-
desbeskrivningarna och i huvudhandlingen för Över-
siktsplan 2013 och i tabellen sid 14.

Den enda sjö som bedömts ha dålig ekologisk status är 
Öster-Svan på grund av hög belastning av organiska 
syretärande ämnen. Detta kan härledas till den träin-
dustri som funnits kopplat till sjön långt tillbaka och 
inga särskilda påverkansfaktorer ses idag.

Statusklassningen för kemisk ytvattenstatus lyder 
”uppnår ej god” avseende polybromerade difenyletrar 
(PBDE; en industrikemikalie som främst används som 
flamskyddsmedel) respektive kvicksilver och kvicksil-
verföreningar i samtliga vattenförekomster. Detta gäl-
ler över hela landet och orsakas bl.a. av atmosfäriskt 
nedfall. Problemen förvärras av försurning. Vissa 
vattenförekomster visar även påverkan av andra prio-
riterade ämnen. Målsättningen är att halter av PBDE, 
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt andra pri-
oriterade ämnen i vattenförekomsterna inte ska öka i 
förhållande till de halter som har legat till grund för 
vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk yt-
vattenstatus, inklusive kvicksilver och PBDE.

En grundvattenförekomst berörs av ett LIS-område  
(område 3. Näs). Förekomsten heter i VISS Hallanda och 
har en god kemisk och kvantitativ grundvattenstatus.

För de sjöar som berörs av flera LIS-områden redo-
visas separat samlade bedömningar av LIS-område-
nas påverkan efter beskrivningarna av de enskilda 
LIS-områdena. För ytterligare konsekvensbedömning 
av LIS-områdenas eventuella påverkan på miljökvali-
tetsnormerna, se MKB för denna planhandling. 

Värdefulla vatten
Säffle kommun har ett stort antal vattenmiljöer som be-
döms vara nationellt särskilt värdefulla eller nationellt 
värdefulla, däribland samtliga sjöar och vattendrag 

som berörs av LIS-områden. De utpekade sjöarna och 
vattendragen har höga värden för naturvård, fisk/fiske 
eller kulturmiljöer i eller i anslutning till vattnet.

Vatten och avlopp
Inför utställning av den reviderade LIS-planen har en 
översiktlig VA-utredning gjorts för alla LIS-områden 
utifrån en metod som Norrköpings kommun tagit fram 
som redogörs för i bilaga 3 i Havs- och Vattenmyndig-
hetens ”Vägledning för Kommunal VA-planering”. 
Med aktuell modell utvärderas behovet av upprättande 
av allmänna VA-tjänster i två steg. Dels ur ett VA-ju-
ridiskt perspektiv, samt dels ur ett perspektiv där ett 
antal faktorer med direkt påverkan på recipientens 
känslighet utvärderas. Även lokalspecifika aspekter 
har vägts in i bedömningen av LIS-områdena. De  sta-
tusbedömningar kopplade till MKN som anges i ut-
redningen är baserade på förvaltningscykel 2. Utfallet 
bedöms emellertid vara fortsatt aktuellt. 

Genomförd metod ger utfallet att inom 10 av område-
na krävs en gemensamhetsanläggning för VA för att 
skapa förutsättningar för aktuell bebyggelseutveckling 
utan att riskera vattenförekomstens kvalitet. Två om-
råden i LIS-planen kommer att ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet för VA: Duse camping och Ågot-
sbergs friluftsby. 

Utifrån ovanstående ges för varje LIS-område en rikt-
linje för VA-frågan vid utbyggnad inom området, men 
varje ärende och dess påverkan på berört vatten måste 
dock bedömas individuellt. Generellt ska i efterföljan-
de plan- och utredningsarbete samt vid tillståndspröv-
ning följande gälla:

• Ny vattentäkt placeras med beaktande av eventuellt 
angränsande vattentäkter och avloppsanläggningar.

• Ny avloppsanläggning ska utföras med beaktande 
av sjöns eller vattendragets status. Tillstånd krävs 
och samråd med kommunens miljökontor beträf-
fande utförande och skyddsnivå ska hållas.

• Gemensamma avloppslösningar för flera byggna-
der eller fastigheter ska alltid eftersträvas. 

• Möjlighet för angränsande fastighet att uppgradera 
sin befintliga avloppsanläggning genom en ny ge-
mensam anläggning.

• Möjlighet till anslutning mot angränsande fastig-
hets befintliga avloppsanläggning ska undersökas. 

Av dessa skäl anges därför i analysen av respektive 
område endast generella anvisningar om vatten eller 
avlopp. 

Delar av Vänern är utpekat som skyddsområde för vat-
tentäkt för Säffle och Åmåls kommuner. Kommunerna 
har tagit beslut om skyddsområden som ännu inte fast-
ställts av länsstyrelsen. Område som berörs är Dalbo-
sjön på Värmlandsnäs västra sida. Här är det av stor 
vikt att samverka kring avloppslösningar. Se kartor på 
nästa sida för skyddsområdenas utbredning och berör-
da LIS-områdens lokalisering.
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Bryggor
Behovet av bryggor har inte närmare redovisats i un-
derlaget från 2013. Det kan dock antas att åtminstone 
stugbyar och grupper av fritidshus kommer att behö-
va båt- och/eller badbryggor i anslutning till områ-
det. För befintliga områden där ”utredningsområde” 
generellt tagits bort ur kartunderlaget, har utpekan-
det för vissa LIS-områden kompletterats med vatte-
nområde där det bedömts som lämpligt. 

I de nya LIS-områdena i denna revidering har vat-
tenområden inkluderats för flertalet områden, för 
att pröva placeringen för eventuella bryggor. Dessa 
områden har vid en första inventering bedömts som 
lämpliga utifrån syftet med det intilliggande LIS-om-
rådet på land, men dess lämplighet ska bedömas vi-
dare i kommande tillstånds- eller anmälansprocess.

Förekomsten av befintliga bryggor och småbåtsham-
nar varierar mellan de olika sjöar och vattendrag som 
omfattas av LIS-utpekanden. Kommunen har påbör-
jat ett inventeringsarbete av befintliga vattenanlägg-
ningar. I stort kan konstateras att bryggor förekom-
mer i störst utsträckning längs Harefjorden samt 
delar av Vänern inom kommunens gränser. Längs 
övriga sjöar med utpekade LIS-områden i vatten 
finns generellt sett mycket få befintliga bryggor eller 
småbåtshamnar. Inom flera av de föreslagna vatten-
områdena är brygganläggningar eller småbåtsham-
nar redan utbyggda, och LIS-planen möjliggör en 
utveckling av dessa. Mycket få av de föreslagna vat-
tenområdena har befintliga bryggor inom 500-1000 
meter från utpekade vattenområden.

För att hålla nere påverkan på strandlinjen i så stor 
grad som möjligt, förordas generellt ett samnyttjan-
de av befintliga bryggor i första hand, i de fall där de 
förekommer och där tillgång till dessa går att ordna, 
av hänsyn till rådande nyttjanderättsförhållanden, 
rimligt avstånd etc. Sekundärt förordas anordnande 

av nya anläggningar som kan nyttjas gemensamt av 
tillkommande exploateringar inom LIS-området.   

Anläggande av bryggor, pirar och liknande är vat-
tenverksamhet som är anmälnings- eller tillstånds-
pliktig beroende på omfattningen. Frågan studeras 
närmare i samband med kommande detaljplaner eller 
lovprövning. 

Riksintressen
Kommunen berörs av följande riksintressen som har 
anknytning till LIS-planen:

• Riksintresse för naturvård enligt MB 3:6 (Lurö 
och Millesviks skärgårdar, oexploaterad skärgård, 
Finnsjön – Aspen, Summeln – Sjönsjö).

• Riksintresse för friluftslivet enligt MB 3:6 (Vänern 
- Norra skärgården, Dalbosjöns norra skärgård och 
Lurö-Millesvik, vattenanknutet friluftsliv).

• Riksintresse för turism och friluftsliv, främst det 
rörliga friluftslivet, enligt MB 4:2 (Vänern med öar 
och strandområden).

• Riksintresse Natura 2000 enligt MB 3:8. Lurö och 
Millesviks skärgårdar (utom Lurö och del av Hu-
sön) är även avsatta som naturreservat och Natura 
2000-område. 

• Riksintresse för yrkesfisket (Vänern). Berör samt-
liga områden på Värmlandsnäs, Lurö och mellan 
Byälven och länsgränsen mot Västra Götalands 
län.

• Riksintresse för kommunikationer (E18, E45 och 
järnvägen Karlstad-Göteborg).

• Riksintresse för energiproduktion (vindbruk) en-
ligt MB 3:8; områden på Värmlandsnäs.

• Riksintresse för totalförsvaret enligt MB 3:9 (Om-
råde med särskilt behov av hinderfrihet och stopp-
område för höga objekt)

På södra delen av Värmlandsnäs ligger Hjälleskate som berörs av riksintressen för naturvård, friluftsliv och turism och friluftsliv.
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Sedan förra LIS-planen antogs har riksintresseområde-
na för friluftsliv enligt MB 3:6 och för energiproduk-
tion (vindbruk) enligt MB 3:8 ändrats i avgränsning. 
Förekomsten av riksintresse redovisas under respekti-
ve område. Se även huvudhandlingen för kommunens 
översiktsplan och denna plans MKB.   

Kommunens ställningstagande
Kommunens ställningstagande till riksintressena redo-
visas i översiktsplanens huvudhandling under rubriken 
Riksintressen. 

När det gäller riksintresset för turism och friluftsliv 
enligt MB 4:2, Vänern med öar och strandområden, 
godtar kommunen inte den av länsstyrelsen redovisade 
avgränsningen som anses omfatta stora markområden 
utan betydelse för riksintresset. Enligt kommunen bör 
gränsen ligga cirka 300 m från strandlinjen. Bestäm-
melserna tolkas så att anläggningar som ska betjäna 
turismens och friluftslivets intressen i vissa lägen kan 
vara av sådan betydelse för bygden att en viss explo-
atering bedöms lämplig. Riksintresset berör samtliga 
områden vid Vänern och dess vikar. Även om en juste-
ring av riksintresset även fortsatt skulle omfatta samt-
liga LIS-områden på Värmlandsnäs är det kommunens 
uppfattning att riksintresseavgränsningen bör ses över 
enligt ovan.

Sedan den tidigare LIS-planen antogs har Energimyn-
digheten reviderat vilka områden som är av riksin-
tresse för vindkraft. För Säffles del innebär det nya 
riksintresseutpekandet en minskning av yta och  endast 
tre områden på Värmlandsnäs omfattas idag av riksin-
tresset. Kommunens tematiska tillägg till översiktspla-
nen angående vindkraft ska revideras utifrån detta och 
ny lagstiftning. Det är Säffle kommuns uppfattning 
att LIS-planens utvecklingsmöjligheter väger tyngre 
än de utpekade vindkraftsområdena i kommunens 
översiktsplan.

Vänern
Enligt MB 7:18e, punkt 3, får vid Vänern, ”om det rå-
der stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området”, 
endast föreslås områden som har ”liten betydelse för 
att tillgodose strandskyddets syften”. Vid de delar av 
Vänern som inte berörs av stor efterfrågan gäller inte 
denna restriktion.

LIS-planen innehåller totalt 23 områden vid Vänern. 
Samtliga ligger inom område av riksintresse för turism 
och friluftsliv enligt MB 4:2. Nio områden berörs av 
riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6. 

På Värmlandsnäs östra sida råder enligt kommunens 
erfarenhet inte någon stor efterfrågan på mark för be-
byggelse. Området berörs heller inte av något riksin-
tresse enligt MB 3:6. Här finns på en kuststräcka av 
över 30 km sex områden i planen från 2013 och tre 
läggs till i denna revidering. Några riktar sig mot tu-
rism och friluftsliv i form av stugbyar och vildmark-
scamping och resten avser fritidshus och/eller stugor 
för uthyrning samt enstaka permanentboende. Områ-
dena ligger väl samlade, delvis i nära anslutning till 
befintlig bebyggelse. Sammantaget bedöms de tillföra 

såväl positiva sysselsättningseffekter och ge ett påtag-
ligt tillskott till serviceunderlaget, samtidigt som till-
gången till strandområden och goda livsvillkor för djur 
och växter kan tillgodoses. 

Näsets västra sida, söder om Byälvens utlopp, är att-
raktivare med omväxlande skärgårdsnatur i västerläge.

Förutom vid Getebolsviken råder, enligt kommunens 
erfarenhet, inte heller här någon påtaglig efterfrågan 
på mark. Här finns sex områden i planen från 2013, 
varav två avser stugbyar och ett, vid Ekenäs, skär-
gårdscentrum med gästhamn och servicefunktioner. 
Övriga avser fritids- eller permanenthus. Tillägg görs 
av fem områden genom denna revidering av LIS-pla-
nen. Även här innebär förslagen stöd för lokal service 
och möjligheter till framtida arbetstillfällen utan att 
tillgången till strandområden påverkas nämnvärt. 

Områdena vid Byviken, Gatviken och Önaholm, nr 21-
24 + 40-41, avser delvis permanent- och fritidsbebyg-
gelse med Säffle (eller Åmål) som närmaste serviceort. 
Område 23 gäller kommunens bad- och campingplats 
vid Duse udde och område 21 B, syftar till turismin-
riktad verksamhet med stugor och husbåtar.

Sammanfattningsvis bedöms föreslagna områden vid 
Vänern:

• Inte beröra områden med för närvarande stor efter-
frågan på mark

• Inte medföra påtaglig skada på riksintressen

• Långsiktigt bidra till sysselsättning och ökat un-
derlag för lokal service

• Öka områdets attraktivitet för turism och rörligt 
friluftsliv

• Innebära ringa påverkan på tillgången till strand-
områden och livsvillkoren för växter och djur.

Strandskydd
Det generella strandskyddet är 100 meter på både land 
och vatten. Länsstyrelsen beslutade 2015 om utvid-
gande av vissa strandskyddsområden för hela Värm-
lands län, enligt 7 kap 14§ miljöbalken. Det utvidga-
de strandskyddet kan omfatta upp till 300 meter från 
strandlinjen. För Säffle kommun omfattas följande sjö-
ar av utökat strandskydd enligt länsstyrelsens beslut. 

• Aspen, 300/200 meter
• Byälven söder om Säffle, 200 meter
• Fjällsjön, 200 meter
• Öjesjön, 200 meter
• Stora Bör, 300 meter
• Gillbergasjön, 300 meter
• Lilla Värmeln inkl. Väckelstjärnet, 200 meter
• Summeln, 200/300 meter
• Sjönsjö, 200/300 meter
• Vänern, 200/300 meter
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Beslutet om utökat strandskydd upphävdes dock av re-
geringen i december 2017 på grund av formaliafel. Un-
der tid för framtagande av denna LIS-plan är strand-
skyddet 100 meter i hela kommunen. Då det utvidgade 
strandskyddet förväntas träda i kraft har länsstyrel-
sens beslutsunderlag ändå legat till grund för denna 
LIS-plan.

Förändringen av strandskydd i kommunen har lett till 
att flertalet LIS-områden från planen 2013 har fått en 
ny avgränsning. Detta då det generella strandskyddet 
tidigare var 150 meter och delar av det som tidigare var 
inom skyddat område nu hamnat utanför. 

Agenda 2030
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling 
syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet 
och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säker-
ställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturre-
surser. Globala målen är integrerade och odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: 
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Säffle kommun bedömer att LIS-planen främst främ-
jar måluppfyllelse inom (delmål) för område 8 och 11 
- Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt samt 
Hållbara städer och samhällen. Även mål 6 som hand-
lar om rent vatten och sanitet har stark koppling till 
exploatering intill vattendrag. Se vidare MKB.

1. Tillgänglig natur för alla.
2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet.
3. Tillgång till natur för friluftsliv.
4. Attraktiv tätortsnära natur.
5. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling.
6. Skyddade områden som resurs för friluftslivet.
7. Ett rikt friluftsliv i skolan.
8. God kunskap om friluftslivet.
9. Friluftsliv för god folkhälsa.
10. Myndigheter samverkar.

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen följt 
upp insatserna för de av riksdagen beslutade frilufts-
målen. Uppföljningen visar att möjligheterna för, till-
gängligheten till och arbetet med friluftsliv generellt 
sett ökar och förbättras.

Säffle kommun bedömer särskilt att mål nummer fem 
med LIS-planen ges goda förutsättningar att främjas. 
Samtidigt finns det vissa risker att lokalt försämra 
chanserna till måluppfyllelse framförallt för målen ett 
och tre. Dock bedömer Säffle kommun att målen till-
godoses genom de riktlinjer för fortsatt prövning som 
anges för respektive LIS-område samt generella ställ-
ningstaganden i denna LIS-plan. 

Klimatanpassning
Under de senaste åren har frågan om samhällsplane-
ringens förmåga och behov av att hantera effekterna 
av klimatförändringar aktualiserats. Konsekvenser av 
klimatförändringarna är bland annat ökad nederbörd, 
perioder av värmeböljor och torka och ökade risker för 
ras, skred och erosion.

Inom Säffle kommun bedöms frågorna om översväm-
ningsrisk vara mest aktuella i förhållande till LIS-planen. 
Översiktligt kartunderlag för inledande riskbedömning 
avseende översvämning (där karterat underlag finns till-
gängligt) samt underlag avseende ras, skred och erosion 
återfinns i slutet av denna planhandling. 

Boverket har sedan den tidigare LIS-planen togs fram 
gett ut riktlinjer för hur länsstyrelsen ska bedriva det 
tillsynsansvar som myndigheten har över kommuner-
nas planering i översvämningskänsliga områden. I väg-
ledningen beskrivs att i ny sammanhållen bebyggelse 
och samhällsviktig verksamhet inte får uppföras ned-
anför beräknat högsta dimensionerande flöde (BHF).

Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt får 
placeras ner till framtida 200-årsnivå. Enklare byggna-
der som garage, båthus osv. får placeras ner till framti-
da 100-årsflöde.

I denna LIS-plan har 200-årsnivån generellt förutsatts 
gälla för tillkommande bostadsbebyggelse inom LIS-
områden för bostadsändamål och prövning genom dis-
pens och förhandsbesked/bygglov. Detta tills dess att 
detaljplanekravet bedöms inträda. För nytillkomman-
de sammanhållen bostadsbebyggelse och prövning ge-
nom detaljplan förutsätts generellt BHF gälla.

Avseende näringsverksamhet behöver en prövning ske 
från fall till fall.

De sjutton globala målen för hållbar utveckling.

Det skyddade området inom strandskyddszonen.  
Källa: Standskydd - En vägledning för planering och prövning. 

Nationella mål för friluftslivet
Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional 
utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för 
friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i de-
cember 2012. Målen är:
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Avfallshantering
Säffle kommuns avfallsplan 2017-2022 (gemensam 
med Åmåls kommun) syftar till att underlätta för invå-
nare och företagare att källsortera och lämna hushålls-
avfall på rätt plats. I förlängningen ska den så kallade 
avfallshierarkin styra kommunens arbete. Säffle kom-
mun har också upprättat renhållningsföreskrifter (KF 
2015-05-25 §78).

Säffle kommun inhämtar hushållsavfall inom hela 
kommunen genom upphandlad entreprenör. Åter-
vinningsstationer finns i Säffle, Nysäter, Svaneholm, 
Långserud, Botilsäter och Värmlandsbro. 

Utmaningen på landsbygderna inom kommunen - 
och inte bara i LIS-områden - är tillgängligheten för 
sopbil längs med enskilda vägar. Det är framför allt 
vägstandard och möjlighet till vändning som är den 
största utmaningen. Kommunen har påtalat detta för 
vissa väghållare och har initierat en dialog med flera 
vägföreningar. I vissa fall kommer kommunen att an-
visa plats för kärl för hushållsavfall då vägarna inte är 
dimensionerade för tunga transporter. 

I Säffle kommuns kommunikation med kunder (från 
renhållning och slamtömning - Teknik- och fritidsför-
valtningen) avseende vägstandard och i samband med  
anläggande av nya avloppsanläggningar och i bygglov 
är 19§ i renhållningsföreskrifterna:

• Hämtning av hushållsavfall sker normalt på plats 
där kraven på framkomlighet för renhållarens for-
don är tillfredsställda.

• Behållare ska placeras så att backning minimeras 
med renhållarens fordon.

• Vändmöjlighet för renhållarens fordon ska finnas 
i nära anslutning till sista hämtningsplats på res-
pektive väg.

Farbar väg för en sopbil och slambil definierar Teknik- 
och fritidsförvaltningen som en väg med bredd minst 
3,5 m och fri vägren om 0,3 m samt fri höjd om 4 m. 
Vändzon ska finnas i nära anslutning till sista hämt-
ställe. Det behöver vara bärighetsklass BK1 på väg-
arna. Säffle kommun utgår även från Avfall Sveriges 
handbok för avfallsutrymmen.

Ovanstående frågor bevakas inom ramen för 
bygglovsprövning. 

Fortsatt planering
LIS-planen pekar ut ett antal områden vilka bedöms 
möjliga att exploatera på ett sätt som innebär utveck-
ling av landsbygden på lång sikt. Planen är översikt-
lig och i sig ingen garanti för genomförbarheten av 
förslagen. Underlaget är grovt och inte alltid förankrat 
hos berörda markägare. Planen innebär inga åtaganden 
för enskilda, men kan ge en framtida möjlighet att byg-
ga i strandnära lägen.

Enligt de enskilda områdesbeskrivningarna krävs 
ofta efterföljande planer och/eller utredningar som de-
taljplan, planutredning, naturvärdesbedömning, VA-ut-
redning, radonundersökning och liknande som underlag 
för lovprövning.  Någon av de efterföljande utredning-
arna eller planerna kan visa att det tänkta projektet är 
olämpligt av olika skäl. Tidig kontakt med kommunen 
rekommenderas därför i varje enskilt projekt.

I de fall kända fornlämningar eller övriga, utpekade 
kulturhistoriska värden förekommer i eller intill ett 
utpekat LIS-område redovisas detta under respektive 
område. Dock omfattas samtliga fornlämningar in-
klusive fornlämningsområde, kända eller okända, av 
skydd enligt kulturmiljölagens 2 kap. Om man på nå-
got sätt vill påverka fornlämningsområdet genom t.ex. 
markingrepp eller byggnation/annan förändring krävs 
tillstånd från länsstyrelsen. En kulturmiljöutredning 
kan därav bli aktuell inom ramen för fortsatt prövning. 

Som framgår av områdesbeskrivningarna krävs i vissa 
fall upprättande av detaljplan för prövning av byggna-
tion inom LIS-områdena. I vissa LIS-områden föreslås 
att prövning ska kunna ske även då tillskott av fler än 
7 bostäder/byggnader kan vara möjligt. Detta innebär 
att en initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
sprövning och strandskyddsdispens, men om detaljpla-
nekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 

När det gäller vatten och avlopp ställs det oftast krav 
på gemensamma lösningar, och frågor som tillfart och 
omgivningspåverkan kan behöva belysas i detaljplan.  
I känsliga lägen kan detaljplan krävas även om antalet 
hus är 4 eller färre. 

Som framgår av lagtexten är LIS-område ett av de sär-
skilda skäl som kan anföras vid prövningen av en dis-
pens från strandskyddet (MB 7:18 c + d). 

Vid all exploatering inom LIS-områden gäller fort-
satt att fri passage ska finnas mellan ny bebyggelse 
och strandkanten/eventuella bryggor. Detta säkerställs 
inom dispensprövning och eventuell förrättning.

Kringåtgärder i anslutning till byggande eller an-
läggningsåtgärder inom LIS-områden som exempel-
vis siktröjning, anläggande av VA-lösning, bryggor, 
breddning av vägar m.m. kan vara dispenspliktiga. 
Eventuell siktröjning bör alltid ske med god hänsyn 
till platsen och upplevelsen från såväl land som vat-
ten. För vissa utpekade LIS-områden som bedöms 
vara särskilt känsliga för påverkan på landskapsbilden, 
anges riktlinjer vid ny bebyggelse under de aktuella 
områdesbeskrivningarna.   

För områdena 13 A och B finns kvarstående, inte till-
godosedda erinringar från länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
har bedömt att områdena 13 A och B bör utgå; kommu-
nen har emellertid valt att ha kvar LIS-områdena för 
att möjliggöra fortsatt prövning. Detta kan innebära att 
länsstyrelsen överprövar en detaljplan eller annat be-
slut för de aktuella LIS-områdena. 
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LIS-OMRÅDEN



ÖVERSIKT LIS-OMRÅDEN, TABELL 
Oförändrat/revide-
rat/nytt

Inrikting Fortsatt prövning Antal  
bostäder (ca.)

Bostäder 
rimligt

Ömmeln

1. Stubberud, Finntorpet Oförändrat Bostäder Detaljplan finns 28 (i DP) 5-10

Väster-Svan

2. Gaterud Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 
tomter)

6 2-3

Mellan-Svan

3. Näs Reviderat Bostäder Bygglov (planutredning) 3 1-2

4. Svanskogs-Strand Reviderat Näring (camping) Bygglov (planutredning) Camping Camping

5. Svaneholm Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 
tomter)

3 1-2

Lången

6. Nygård Oförändrat Bostäder (delvis uthyrning) Bygglov (Plan-/VA-utredning) 3-5 1-2

Eldan 

7. Naturbyn (A) Oförändrat Näring (friluftsby) Bygglov (planutredning) 3-5 1-2

7. Breddalen (B) Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 8-10 1-2

7. Sillingerud (C) Reviderat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 3-6 1-2

8. Gönäs Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 6-10 2-3

9. Trönneviken Reviderat Näring (stuguthyrning) Bygglov (planutredning) 3-6 2

Myrsjön

10. Myrsjön Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 4-6 1-2

Vålungen

11. Vålungen Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 3-5 1-2

Finnsjön

12. Finnerud Oförändrat Bostäder Ev. detaljplan (mht avstånd)/ 
Detaljplan (vid fler än 4 tomter)

9-12 2-3

Aspen

13. Gårda (A) Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 5-6 1-2

13. Sandviken (B) Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 4-5 1-2

Buvattnet

14. Kilafjäll Utgår - - - -

Summeln

15. Ruds hemman (A) Reviderat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 4-6 2-3

15. Vickersrud (B) Oförändrat Näring (stuguthyrning/
friluftsliv)

Detaljplan (vid fler än 4 stugor 
och servicebyggnad)

4 1-2

Harefjorden

16. Kila pästgård (A) Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 3-5 1-2

16. Högberget (B) Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 3-5 2-3

17. Ölserud Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 5-6 1-2

18. Kärrholmen Utgår - - - -

19. Granvik Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 15 (i DP) 3-4

Byälven

20. Sörgården Oförändrat Bostäder Bygglov (planutredning) 2 1

Vänern

21. Gönäs (A) Reviderat Bostäder Bygglov (planutredning) 3-4 1

21. Avelsäter (B)* Reviderat Näring (stuguthyrning/
vattenverksamhet)

Detaljplan (vid fler än 4 stugor 
och servicebyggnad)

6 3-4

21. Hulta V (C) Reviderat Bostäder Bygglov (planutredning) 3-6 1

21. Hulta Ö (D) Reviderat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 7-12 2-3

22. Billsvik Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 3-5 1-2

23. Duse udde Oförändrat Näring (camping/bad) Detaljplan Camping Camping

24. Ågotsberg Reviderat Bostäder Detaljplan finns 33 (i DP) 30

25. Stora Herrestad Reviderat Bostäder Bygglov (planutredning) 3 3

26. Hösserud Oförändrat Bostäder Bygglov (planutredning) 3 3

27. Hjällskate Reviderat Bostäder Detaljplan 4-6 2-3

fortsättning på nästa sida



Oförändrat/reviderat/nytt Inrikting Fortsatt prövning Antal  
bostäder (ca.)

Bostäder 
rimligt

28. Eskilsäter Reviderat Bostäder/näring Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 10-15 4-6

29. Ekenäs Reviderat (utefter färdig 
detaljplan)

Näring (marint centrum) Detaljplan finns Camping Camping

30. Gaperhult, Bäcke-
dammen (A)

Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 4 2-3

30. Gaperhult, Sand-
viken (B)

Oförändrat Bostäder Bygglov (planutredning) 1-3 1-2

30. Gaperhult, Tor-
psand (C)

Utgår - - - -

31. Grimbråten S 100 Reviderat Bostäder Bygglov (planutredning) 3-4 1-2

32. Grimbråten N 102 Oförändrat Näring (stugby) Detaljplan (vid fler än 4 stugor) 5-10 2-3

33. Torseruds sand Reviderat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 4-8 2-3

34. Kvarnfallet (A) Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 5-7 2-3

34. Örrud (B) Oförändrat Bostäder Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 3-5 1-2

35. Askedalen (A) Reviderat Näring (uthyrning) Detaljplan (vid fler än 4 stugor) 5-7 2-3

35. Ny Grorud S (B) Reviderat Näring (uthyrning) Detaljplan (vid fler än 4 stugor) 3-5 1-2

35. Ny Grorud N (C) Reviderat Bostäder/Näring (uthyrning) Detaljplan (vid fler än 4 stugor) 4-7 1-2

35. Hjuldammen (D) Nytt Bostäder/Näring (uthyrning) Detaljplan (vid fler än 4 stugor) 8-12 2-3

TOTALT: 254-324 101-142

Öster-Svan

36. Södra Skarbol Nytt Näring (uthyrning) Bygglov (planutredning)/
Ev. detaljplan (mht avstånd)

3-4 2-3

37. Slirud (Även 
Eldan)

Nytt Bostäder/Näring (uthyrning) Detaljplan (vid fler än 4 stugor) 10-18 5-6

Harefjorden

38. Streten Nytt Bostäder Bygglov (planutredning) 1-4 1-2

40. Fagerås Nytt Bostäder Bygglov (planutredning) 3-5 4

Glafsfjorden/ 
Sandsjön

39. Skäggebol Nytt Bostäder/Näring (uthyrning) Bygglov (planutredning)/
Ev. detaljplan (mht avstånd)

4-8 3

Vänern

41. Södra Önaholm 
(A)

Nytt Bostäder/Näring (uthyrning) Detaljplan (vid fler än 4 stugor) 6-14 5-6

41. Norra Önaholm 
(B) 

Nytt Näring (uthyrning) Detaljplan (vid fler än 4 stugor) 4-6 2-3

42. Anneberg  
(Anneberg 1:1)

Nytt Bostäder/Näring (uthyrning) Detaljplan (vid fler än 4 stugor) 10-14 3-4

43. Hösserudsviken Nytt Bostäder/Näring (uthyrning) Bygglov (planutredning) 3-5 2-3

44. Norra Averstad Nytt Bostäder/Näring (uthyrning) Bygglov (planutredning)/
Ev. detaljplan (mht avstånd)

2-6 4-5

45 Bockberget Nytt Bostäder/Näring (uthyrning) Detaljplan (vid fler än 4 stugor) 5-6 2-3

46. Staviken (A-D) Nytt Bostäder/Näring (uthyrning) Detaljplan (vid fler än 4 stugor)/
Ev. detaljplan (mht avstånd)

6-19 6-7

47. Mässviken Nytt Bostäder/Näring Detaljplan (vid fler än 4 tomter) 4 3-4

48. Lurö Nytt Näring Bygglov (planutredning) 3-5 2

TOTALT NYA: 64-118 44-55

Nya områden
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1. Ömmeln - Stubberud, Finntorpet 
2. Väster-Svan - Gaterud  
3. Mellan-Svan - Näs 
4. Mellan-Svan - Svanskogs-Strand 
5. Mellan-Svan - Svaneholm 
6. Lången - Nygård  
7. Eldan - Naturbyn (A)  
7. Eldan - Breddalen (B) 
7. Eldan - Sillingerud (C)  
8 Eldan - Gönäs 

9. Eldan - Trönneviken 
10. Myrsjön  
11. Vålungen 
12. Finnsjön - Finnerud 
13. Aspen - Gårda (A)  
13. Aspen - Sandviken (B) 
14. Buvattnet - Kila Fjäll 
15. Summeln - Ruds hemman (A) 
15. Summeln - Vickersrud (B) 
16. Harefjorden - Kila prästgård (A) 

16. Harefjorden - Högberget (B) 
17. Harefjorden - Ölserud 
18. Harefjorden - Kärrholmen 
19. Harefjorden - Granvik  
20. Byälven - Sörgården 

ÖVERSIKT LIS-OMRÅDEN, KARTA 
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36 .Öster-Svan - Södra Skarbol 
37. Öster-Svan - Slirud 
38. Harefjorden - Streten 
39. Glafsfjorden/Sandsjön - Skäggebol
40. Harefjorden - Fagerås
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21. Vänern - Gönäs (A) 
21. Vänern - Avelsäter (B) 
21. Vänern - Hulta V (C) 
21. Vänern - Hulta Ö (D) 
22. Vänern - Billsvik 
23. Vänern - Duse udde 
24. Vänern - Ågotsberg 
25. Vänern - Stora Herrestad 
26. Vänern - Hösserud 
27. Vänern - Hjälleskate 
28. Vänern - Eskilsäter 

29. Vänern - Ekenäs 
30. Vänern - Gaperhult, Bäckehamnen (A) 
30. Vänern - Gaperhult, Sandviken (B) 
30. Vänern - Gaperhult, Torpsand (C) 
31. Vänern - Grimbråten S 
32. Vänern - Grimbråten N 
33. Vänern - Torseruds sand 
34. Vänern - Kvarnfallet (A) 
34. Vänern - Örrud (B) 
35. Vänern - Askedalen (A) 
35. Vänern - Ny Grorud S (B) 

35. Vänern - Ny Grorud N (C) 

Be�ntligt LIS

Be�ntligt LIS
med tillägg

Nytt LIS

Borttaget LIS

Sä�e

Värmlandsbro

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

41

42

43

44

45
46

47

Vänern

Vänern

Hare�orden

Sjönsjö

Gatviken
Byviken

Ekenäs

Eskilsäter

Millesvik

Ölserud

Botilsäter

Södra Ny

Önaholm

Staviken

0 2.5 5 7.5 10 km

48

41. Vänern - Södra Önaholm (A)
41. Vänern - Norra Önaholm (B)
42. Vänern - Anneberg
43. Vänern - Hösserudsviken
44. Vänern - Norra Averstad
45. Vänern - Bockberget
46. Vänern - Staviken (A-D)
47. Vänern - Mässviken
48. Vänern - Lurö
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Friluftsliv, intressen
Området är i dag, med undantag av hemfridszoner 
kring befintliga fritidshus, i sin helhet tillgängligt för 
det rörliga friluftslivet.

Inom området finns ett mindre parti med biotopskydd. 
Ömmeln utgör fiskevårdsområde och är utpekad som 
”värdefullt vatten”.

Fornlämningar
Området innehåller en övrig kulturhistorisk lämning i 
form av plats för tjärframställning. Vidare finns mitt i 
området en torplämning samt en hög med spismur och 
spismursröse (Skog och historia). 

Vattenkvalitet
Den ekologiska statusen för sjön Ömmeln under för-
valtningscykel 2 (2010-2016) var enligt VISS (Vatten-
informationssystem Sverige) god. Sjöns status förbätt-
rades sedan den förra LIS-planen, då den var påverkad 
av flödesförändringar och den ekologiska statusen 
bedömdes som måttlig. För förvaltningscykel 3 (2017-
2021) har den ekologiska statusen i vattenförekomsten 
åter klassats som måttlig. Fisk och konnektivitet är ut-
slagsgivande kvalitetsfaktorer, eftersom fiskar och an-
dra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt i vat-
tensystemet. Att status försämrats en klass sedan förra 
cykeln/bedömningen beror på ett bättre underlag för 
vandringshinder jämfört med tidigare. Det morfolo-
giska tillståndet i sjön samt dess närområde är bedömt 
som gott. 

Sjön är inte drabbad av försurning eller övergödning. 
Ömmelns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god sta-

Förutsättningar
Allmänt
Området är beläget vid sjön Ömmelns östra strand och 
består av kuperad skogsmark som sluttar mot sjön.  
I eller i anslutning till området finns enstaka fritidshus. 
Marken är privatägd. Strandskydd 100 meter.

Sedan första LIS-planens antagande har ett detaljpla-
nearbete bedrivits i syfte att utveckla området med 28 
tomter för bostadsändamål och båtbryggor. Detaljpla-
nen vann laga kraft 2017-10-19.

Markanvändning
Skogsmark, till stor del avverkad. Inom området finns 
några enstaka fritidshus närmast stranden. Längs 
stranden löper ett järnvägsspår som används för turist-
inriktad trafik i begränsad omfattning sommartid. 

Natur, landskap
Området ligger i en västsluttning med storblockig ter-
räng. Skogen är avverkad men frötallar och björkar står 
kvar. Enstaka tallar med platt topp finns i den smala 
strandzonen mellan vattnet och dressinbanan. Dessa 
kan ha värden för större fåglars bobygge. Inga bon 
fanns dock i träden vid tillfället för fältbesök. Sump-
skog på höjden sparas som naturmark enligt förslaget 
till detaljplan. Detaljplaneområdets södra gräns ligger 
intill ett biotopskyddat skogsparti. 

Översiktlig naturvärdesbedömning/fågelfauna 2012 
har gjorts.

1. ÖMMELN - STUBBERUD, FINNTORPET
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tus då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster. Undantaget dessa finns inga kän-
da ämnen som påverkar sjöns kemiska ytvattenstatus.

Analys
Motiv
En utbyggnad av området i enlighet med detaljplane-
förslaget ger ett påtagligt tillskott till underlaget för 
service i Svaneholm ca 5 km norrut. Lokalt kan cen-
trumanläggningen innebära arbetsplatser i reception, 
kiosk o dyl. Utbyggnaden kan förväntas ta relativt lång 
tid och innebära sysselsättning för lokala företag. Lä-
get vid järnvägen med möjlighet till hållplats kan bidra 
till ett förbättrat underlag för denna turistattraktion.

Friluftsliv, intressen
Exploateringen tar i anspråk skogsområden men be-
döms inte få negativa konsekvenser för friluftslivet 
omkring sjön, som omfattar stora orörda skogspartier. 
Centrumanläggningen kan även betjäna det rörliga fri-
luftslivet, och genom en utbyggd tillfartsväg ökar till-
gängligheten. Se även ovan beträffande järnvägen.

Områden med biotopskydd och naturvårdsavtal samt 
fornlämningar beaktas i detaljplanen och påverkas inte 
av den planerade utbyggnaden.

Risker
Ömmeln är en reglerad sjö med vattendom från 1939 
som tillåter att vattenytan varierar mellan +121.00 och 
+123.92. Detta bedöms inte påverka den planerade be-

byggelsen. Enligt geoteknisk undersökning föreligger 
ingen risk för ras eller skred inom det planerade ut-
byggnadsområdet. Eventuellt kan järnvägsbanken lo-
kalt innehålla lera med risk för skred. 

Växt- och djurliv
Ett större skogsområde med allmänna värden för växt- 
och djurliv kommer att tas i anspråk för bebyggelse 
och därmed permanent omvandlas till exploaterad 
mark. Tallar som kunde vara lämpliga för bobyggen 
blir troligen inte utnyttjade på grund av att de genom 
utbyggnaden blir störningsutsatta.

Fria stränder, tillgänglighet
Området är idag tillgängligt från sjön och via befint-
lig väg. Genom utbyggnad av vägen och en hållplats 
på museijärnvägen ökar tillgängligheten, vilket kan 
kompensera den minskade tillgängligheten till delar av 
skogsmarken.

Strandområdet mellan järnvägen och vattnet berörs 
inte av utbyggnaden annat än vid de planerade båt-
bryggorna. Tillgången på fria stränder i övrigt längs 
Ömmeln är mycket god.

Infrastruktur
Tillfart till området sker via befintlig väg från norr som 
byggs ut. 

Vatten och avlopp skall lösas lokalt med borrade 
brunnar alternativt ett gemensamt vattenverk som re-
nar råvatten från Ömmeln, samt med gemensamt av-
loppsreningsverk av typen kompaktreningsverk med 
mekanisk, kemisk och biologisk rening, från vilket det 
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Slutsatser
En utbyggnad av området bedöms kunna medföra ett 
påtagligt tillskott till underlaget för lokala servicefunk-
tioner i Svaneholm. 
Även efter en utbyggnad är tillgången på fria stränder 
och strövområden mycket god i den närmaste omgiv-
ningen. Utbyggnaden kan genomföras utan att före-
kommande kulturhistoriska lämningar eller biotoper 
påverkas negativt. 
Gemensam lösning för vatten och avlopp rekommen-
deras. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området har utnyttjats och preciserats genom  
detaljplan. Strandskyddet har dessutom ändrats från 
150 till 100 meter sedan förra LIS-planen.
LIS-området föreslås dock kvarstå, då strandskyddet 
återinträder i samband med ändring av detaljplaner, 
till exempel i det fall nya ägoförhållanden och/eller 
exploateringsidéer utvecklas. 

LIS-område i planen från 2013

renade vattnet leds ut i sjön. Vatten- och avloppsför-
sörjningen redovisas i en VA-utredning tillhörande de-
taljplanen. Separat tillstånd krävs för ny anläggning.

Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas genom att (avverkad) 
skogsmark ersätts av grupper av fritidshus. Eftersom 
terrängen öster om bebyggelsen stiger ytterligare 20-
30 m kommer ingen silhuettverkan att uppstå när om-
rådet ses från sjön. Vid stranden kommer båtbryggor 
att anläggas.
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Analys
Motiv
Planerad utbyggnad med 6 permanentbostäder förbätt-
rar underlaget för lokala servicefunktioner i Svaneholm.

Friluftsliv, intressen
Föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivet i nämnvärd omfattning.

Växt- och djurliv
Utbyggnaden tar ett skogsområde med allmänna vär-
den för växt- och djurliv i anspråk, men får också indi-
rekt konsekvenser för den strandzon som inte bebyggs 
genom exempelvis siktröjningar. I samband med fort-
satt planering behöver man därför hantera även detta 
område och kanske reglera användningen i detaljplan.

Fria stränder, tillgänglighet
Utbyggnaden berör en mindre del av strandområdena 
längs Väster-Svan, som till största delen är fria. Till-
gängligheten påverkas i mycket liten grad. 

Infrastruktur
Väg finns fram till området. Vatten- och avloppsför-
sörjningen löses gemensamt med beaktande av sjöns 
vattenstatus. Avloppsanläggningar med hög skydds-
nivå för miljöskydd kan komma att krävas på grund av 
sjöns vattenstatus. Vattenfall planerar en transforma-
tor ca 600 m väster om området. Fibernät är utbyggt i 
området.

Landskapsbild
Landskapsbilden förändras genom att tät skog ersätts 
av en grupp bostäder och siktröjning sker närmast 
stranden. Längs sjöns västra sida finns enstaka gårdar 
och bostadshus och den planerade bebyggelsen bedöms 
inte avvika påtagligt från detta mönster.

2. VÄSTER-SVAN - GATERUD
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för 6 tomter för permanentboende på västra 
stranden av Väster-Svan. Privatägd mark. Strandskydd 
100 meter.

Markanvändning
Gammal åkermark i sluttning mot sjön, nu bevuxen 
med delvis tät granskog med inslag av lövträd. Väster 
om området finns ett fritidshus.

Friluftsliv, intressen
Området bedöms vara av lågt intresse för friluftslivet. 
Sjön Väster-Svan är fiskevårdsområde. I övrigt finns 
inga utpekade intressen. Söder om området finns ett 
avvattningsföretag enligt Vattenlagen.

Natur, landskap
Området som ska användas för tomtmark utgörs av 
likåldrig granskog med inslag av löv i sydsluttning. 
En före detta brukningsväg går längs med stranden. 
Området nedanför vägen avses inte att användas för 
bebyggelse, men åtgärdas genom siktröjning. Strand-
zonen utgörs av glesare bevuxen skogsmark med en 
hel del löv, främst al. Fina klipphällar ut i vattnet med 
möjlighet till utblickar över sjön och odlingslandska-
pet. Spår av bäver och älg.

Vattenkvalitet
Sjön Väster-Svan bedöms enligt VISS ha en måttlig 
ekologisk status med hänvisning till fisk och anslutande 
vattenförekomster som är påverkade av konnektivitets-
problem, vilket påverkar ekologiska förhållanden i Väs-
ter-Svan. Vid förra LIS-planens framtagande klassades 
sjöns ekologiska status som god och försämringen be-
ror på nya bedömningsgrunder för konnektivitet. Sjön 
är inte försurad eller övergödd. Det morfologiska till-
ståndet i sjön samt dess närområde är bedömt som gott. 

Väster-Svans kemiska ytvattenstatus uppnår inte 
god status då gränsvärden för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. Undantaget dessa 
finns inga kända ämnen som påverkar sjöns kemiska 
ytvattenstatus. 

Säffle kommun utreder Väster- och Mellan-Svan som 
potentiell dricksvattentäkt för Svaneholm varpå sär-
skild aktsamhet vid anläggning av VA bör tas.  
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en exploatering av den 
föreslagna storleksordningen. 
Påverkan på landskapsbild, växt- och djurliv och till-
gänglighet bedöms vara av begränsad omfattning.
Gemensam lösning för vatten och avlopp rekommen-
deras. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området har inte bebyggts. Strandskyddet har 
ändrats från 150 till 100 meter sedan förra LIS-planen.
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 

LIS-område i planen från 2013
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3. MELLAN-SVAN - NÄS
prioriterade ämnen. Statusklassningen påverkas även 
av att det inom vattenförekomstens tillrinningsområde 
finns två förorenade områden som bedöms kunna på-
verka vattenförekomsten. En industrideponi där diket 
från deponin innehåller höga halter arsenik. Det andra 
området har varit en pälsdjursgård som har varit verk-
sam under en period då DDT och andra liknande be-
kämpningsmedel kunde användas på pälsdjursgårdar 
mot bland annat loppor. De båda aktuella områdena 
ligger i anslutning till Svaneholm, på andra sidan sjön.

Vid framtagandet av den förra LIS-planen hade sjön 
problem med för höga halter av kadmium och kadmi-
umföreningar. Dessa problem fanns inte vid senaste 
mätningen, men bevakas fortsatt. 

Säffle kommun utreder Väster- och Mellan-Svan som 
potentiell dricksvattentäkt för Svaneholm varpå sär-
skild aktsamhet vid anläggning av VA bör tas. I anslut-
ning till LIS-området finns en grundvattenförekomst 
(Hallanda) som har en god kvantitativ och kemisk 
grundvattenstatus.  

Analys
Motiv
Planerad utbyggnad med bostäder förbättrar underla-
get för servicefunktioner i Svaneholm. Avståndet till 
Svaneholm är mindre än 5 km.

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden bedöms inte påverka friluftslivets in-
tressen och bedöms inte komma att stå i konflikt med 
fiskevårdsintresset. 

Växt- och djurliv
Utbyggnaden påverkar områden med allmänna värden 
för växt- och djurliv. Förekomst av miljöer som omfat-
tas av generellt biotopskydd, exempelvis öppna diken, 
behöver utredas eftersom utbyggnaden planeras på 
åkermark.

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsens placering innebär att tillgängligheten till 
strandzonen inte påverkas till en bredd av ca 100 m.

Infrastruktur
Bebyggelsen placeras vid befintlig väg. Avståndet till 
väg 524 är ca 800 m. Vägen trafikeras med buss av 
Värmlandstrafik. 

Det förekommer diskussioner inom kommunala VA-
planeringsmöten om att eventuellt använda sjön Mel-
lan-Svan som ytvattentäkt för tätorten i Svaneholm, 
vilket kan medföra att området hamnar inom ett vat-
tenskyddsområde. Inom vattenskyddsområde kan fö-
reskrifter gälla där det ställs mer långtgående krav än 
hög skyddsnivå för avloppsanläggningar. Fibernät är 
utbyggt i området.

Förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område för som mest tre bostäder på slutt-
ningen mot Näsviken i Mellan-Svan. Privatägd mark. 
Strandskydd 100 meter.

Markanvändning
Ängsmark.

Friluftsliv, intressen
Området består av öppen jordbruksmark och bedöms 
vara av begränsat intresse för friluftslivet. Mellan-
Svan är fiskevårdsområde och utpekad som ”värdefullt 
vatten”. 

Natur, landskap
Vacker landskapsbild med odlingsmark i östsluttning 
mot sjön. Bebyggelse ovanför vägen. Lövträd i smal 
zon närmast vattnet. Denna obrukade strandremsa ut-
gör en viktig skyddszon mellan åker-/betesmark och 
vatten. 

Fornlämningar, kulturmiljöer
Bebyggelsen i området ligger karakteristiskt i rad 
längs åskrönet med huvuddelen väster om vägen. Ut-
anför LIS-området, i söder, finns ett bevakningsobjekt 
i form av en gårdstomt från 1500-talet och norrut ett 
par stensättningar. 

Vattenkvalitet
Sjön Mellan-Svan bedöms enligt VISS ha en måttlig eko-
logisk status baserat på parametern fisk och dålig kon-
nektivitet. Det morfologiska tillståndet i sjöns närområde 
är bedömt som måttligt, med hänsyn till att det till 27% 
utgörs av anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark.

Mellan-Svans kemiska ytvattenstatus uppnår inte god 
status då gränsvärden för kvicksilver och polybro-
merade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla 
Sveriges ytvattenförekomster. Bedömningen är en 
sammanvägning enligt ”sämst styr”-principen av alla 
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LIS-område i planen från 2013

Slutsatser
Området bedöms möjligt för föreslagen exploatering 
under förutsättning att bebyggelsen placeras längs 
vägen. Påverkan på till exempel landskapsbild och 
friluftslivets intressen blir då begränsad. 
Prövning av lov bör kunna ske med stöd av plan- och 
VA-utredning.
Gemensam lösning för vatten och avlopp rekommen-
deras. Inom vattenskyddsområde kan föreskrifter gälla 
där det ställs mer långtgående krav än hög skyddsnivå 
för avloppsanläggningar. 
Radonundersökning krävs.

Förnyat ställningstagande
LIS-området har inte bebyggts. Strandskyddet har 
ändrats från 150 till 100 meter sedan förra LIS-planen. 
Med bakgrund av detta har LIS-områdets gräns förflyt-
tats österut då större delen av det tidigare området 
nu ligger utom strandskyddat område.  
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.
LIS-området föreslås kvarstå.

Risker
Området ligger inom eventuellt högriskområde för ra-
don. Särskild markundersökning krävs som underlag 
för detaljplan alternativt lovprövning.

Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
En placering av bebyggelsen intill befintlig väg är god-
tagbar i relation till övrig bebyggelse längs vägen. En 
placering alltför långt ned mot stranden bryter mot be-
fintlig struktur och påverkar landskapsbilden negativt.
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Sveriges ytvattenförekomster. Bedömningen är en 
sammanvägning enligt ”sämst styr”-principen av alla 
prioriterade ämnen. Statusklassningen påverkas även 
av att det inom vattenförekomstens tillrinningsområde 
finns två förorenade områden som bedöms kunna på-
verka vattenförekomsten. En industrideponi där diket 
från deponin innehåller höga halter arsenik. Det andra 
området har varit en pälsdjursgård som har varit verk-
sam under en period då DDT och andra liknande be-
kämpningsmedel kunde användas på pälsdjursgårdar 
mot bland annat loppor. De båda aktuella områdena 
ligger i anslutning till Svaneholm och LIS-området lig-
ger ca 1,5 km norr om samhället.

Vid framtagandet av den förra LIS-planen hade sjön 
problem med för höga halter av kadmium och kadmi-
umföreningar. Dessa problem fanns inte vid senaste 
mätningen, men bevakas fortsatt. 

Säffle kommun utreder Väster- och Mellan-Svan som 
potentiell dricksvattentäkt för Svaneholm varpå sär-
skild aktsamhet vid anläggning av VA bör tas. I anslut-
ning till LIS-området finns en grundvattenförekomst 
(Hallanda) som har en god kvantitativ och kemisk 
grundvattenstatus.  

Analys
Motiv
Området har ett attraktivt läge och en utbyggnad av 
camping för sommargäster med tillhörande service-
funktioner kan ge ett varaktigt tillskott till sysselsätt-
ningen lokalt.    

4. MELLAN-SVAN - SVANSKOGS-STRAND 
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Mellan-Svan norr om Svaneholm med 
inriktning på turism och friluftsliv; uthyrningsstugor, 
campingplats, bad mm. Önskemål finns om att utöka 
den kommunala badplatsen med campingplats, cam-
pingstugor m fl servicefunktioner.

Marken är kommunägd. Strandskydd 100 meter.

Markanvändning
Kommunal badplats (i söder).

Natur, landskap
En större badplats. Sandmiljöer kan hysa intressant in-
sektsflora. Stor del utgörs dock enligt uppgift av gräs-
matta. Viss lövträdsvegetation.

Friluftsliv, intressen
Området används av friluftslivet, som kommunal bad-
plats. Mellan-Svan är fiskevårdsområde och är utpekad 
som ”värdefullt vatten”. 

Vattenkvalitet
Sjön Mellan-Svan bedöms enligt VISS ha en måttlig eko-
logisk status baserat på parametern fisk och dålig kon-
nektivitet. Det morfologiska tillståndet i sjöns närområde 
är bedömt som måttligt, med hänsyn till att det till 27% 
utgörs av anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark.

Mellan-Svans kemiska ytvattenstatus uppnår inte god 
status då gränsvärden för kvicksilver och polybro-
merade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla 

Ovan: Nybyggnation av två fritidshus (uthyrning näringsverksamhet)
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en utveckling av anlägg-
ningar för friluftslivet, vilket kan tillföra orten arbets-
platser. Tillkommande bebyggelse placeras i enlighet 
med rekommendationer under ”landskapsbild”. 
Prövning av lov bör kunna ske med stöd av planutred-
ning inklusive VA-utredning och naturvärdesbedöm-
ning. Vatten- och avlopp ska lösas gemensamt. Inom 
vattenskyddsområde kan föreskrifter gälla där det 
ställs mer långtgående krav än hög skyddsnivå för av-
loppsanläggningar. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området har delvis bebyggts. Det södra delom-
rådet har utökats åt väster och ett vattenområde för 
brygga har inkluderats.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.
Delområdet i söder föreslås kvarstå. Delområdet i 
norr är redan utbyggt och föreslås därav utgå. 
LIS-området för camping är en liten komplettering 
av strandområdet med exempelvis uthyrningsstugor. 
Brygga för bad, badplats och omklädningsrum finns 
redan idag.

LIS-område i planen från 2013

Friluftsliv, intressen
Befintligt bad och den tänkta utbyggnaden är i hög 
grad inriktad på friluftslivet. 

Utbyggnaden bedöms inte komma att stå i konflikt 
med fiskevårdsintresset. 

Växt- och djurliv
Sandmiljöer kan hysa intressant insektsflora vilket be-
höver utredas närmare i samband med fortsatt plane-
ring. Naturvärden knutna till solitära ädellövträd skall 
bevaras.

Fria stränder, tillgänglighet
Badplatsen är allmänt tillgänglig. God tillgång till fria 
stränder även i omgivningen.

Infrastruktur
Området är välbeläget intill väg 524 med busstrafik 
till Säffle och Åmål. Avloppshanteringen utformas 
med hänsyn till sjöns vattenkvalitet och närheten till 
badplatsen. 

Det förekommer diskussioner inom kommunala VA-
planeringsmöten om att eventuellt använda sjön Mel-
lan-Svan som ytvattentäkt för tätorten i Svaneholm, 
vilket kan medföra att området hamnar inom ett vat-
tenskyddsområde. Inom vattenskyddsområde kan fö-
reskrifter gälla där det ställs mer långtgående krav än 
hög skyddsnivå för avloppsanläggningar. Fibernät är 
utbyggt i området.

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
Landskapet är öppet mellan vägen och sjön. Befintliga 
ädellövträd och kulturhistoriska lämningar beaktas.

Befintlig lövträdsridå och skogsdunge bör bevaras som 
barriär mellan bebyggelsen och camping/badplatsen.

Utbyggnad av badplatsen görs så att t.ex. campingstu-
gor placeras i grupp med stöd av befintlig vegetation. 



Camping

Stugor för
uthyrning,
bostäder

Mellan-Svan

525

Mellan-Svan

524

Strand

Badplats

Solväggen

Vattentäkt, yttre
skyddsområdesgräns

Övrigt
Ev. högriskområde radon

0 10050 m

Del av översiktsplan avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

4. MELLAN-SVAN - SVANSKOGS-STRAND

Utredningsom
råde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Kulturlämning enl
Skog&historia

Fornlämning, ökl*
enl FMIS

Utbyggnad utanför
LIS-området

ng

Badplatsss

nn

ssss

LIS-område

Borttaget LIS-område

Strandskydd 
LIS-plan 2018

Strandskydd 
LIS-plan 2013

Utredningsområde 
borttaget



   Tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS)  |     39

Vid framtagandet av den förra LIS-planen hade sjön 
problem med för höga halter av kadmium och kadmi-
umföreningar. Dessa problem fanns inte vid senaste 
mätningen, men bevakas fortsatt. 

Säffle kommun utreder Väster- och Mellan-Svan som 
potentiell dricksvattentäkt för Svaneholm varpå sär-
skild aktsamhet vid anläggning av VA bör tas. I anslut-
ning till LIS-området finns en grundvattenförekomst 
(Hallanda) som har en god kvantitativ och kemisk 
grundvattenstatus.  

Analys
Motiv
En utbyggnad av området med permanentbostäder 
kan ge ett påtagligt tillskott till underlaget för service 
i Svaneholm.

Friluftsliv, intressen
Passagen längs stranden förutsätts iordningställas och 
en utbyggnad bedöms därför inte skada friluftslivets 
intressen. Cirka 600 meter söderut finns ett skogsparti 
med elljusspår. 

Med en väl anpassad lokalisering och utformning av 
den tillkommande bebyggelsen bedöms inte kultur-
miljöns värden påverkas negativt. Detaljerade krav på 
placering och utformning ställs i detaljplan.

Växt- och djurliv
Förutsättningarna för växt- och djurliv knutet till djur-
hållning och öppen mark förändras. Området hyser 
dock inte någon naturbetesmark och området som se-
dan lång tid är utsatt för påverkan från bebyggelse och 
jordbruk bedöms inte ha mer än allmänna värden för 
växt- och djurliv.

Fria stränder, tillgänglighet
Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen bedöms 
inte påverkas negativt av föreslagen utbyggnad. Det är 
dock viktigt att passagen längs stranden görs tillgäng-
lig längs hela området samt ges en rimlig bredd och 
tydligt avgränsas från bebyggelsen. 

Infrastruktur
Planerad bebyggelse kan anslutas direkt till befintligt 
gatunät och kommunala vatten- och avloppsledningar. 
Områdets södra del (Norra Skarbol 1:19) genomkorsas 
av kommunala va-ledningar. Länsväg 525 ca 200 m öst-
erut trafikeras med buss. Fibernät är utbyggt i området.

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanentbostäder i utkanten av Sva-
neholms samhälle. Privata markägare. Strandskydd 
100 meter.

Markanvändning
Området består idag av öppen jordbruksmark och tomt-
mark som sluttar svagt mot väster och Mellan-Svan.  
I norr finns ett pågående jordbruk med djurhållning.

Natur, landskap
Området utgörs av åkermark/ betesmark och tomtmark 
som sträcker sig långt ner mot vattnet. Längs stranden 
finns lövträdsvegetation och en brukningsväg. En udde 
med båtbrygga sticker ut i sjön. 

Friluftsliv, intressen
Strandzonen har visst värde som strövområde för 
närboende. Området ligger i den nordvästra delen av 
Svaneholms samhälle med kyrkan och herrgården som 
är utpekad som värdefull miljö i länsstyrelsens kultur-
miljöprogram ”Ditt Värmland”. Sjön Mellan-Svan är 
fiskevårdsområde och utpekad som ”värdefullt vatten”.

Fornlämningar, kulturmiljöer
Herrgårdsmiljön utgör en övrig kulturhistorisk läm-
ning. Söder om området finns ett par fyndplatser för 
stenyxor.

Vattenkvalitet
Sjön Mellan-Svan bedöms enligt VISS ha en måttlig eko-
logisk status baserat på parametern fisk och dålig kon-
nektivitet. Det morfologiska tillståndet i sjöns närområde 
är bedömt som måttligt, med hänsyn till att det till 27% 
utgörs av anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark.

Mellan-Svans kemiska ytvattenstatus uppnår inte god 
status då gränsvärden för kvicksilver och polybro-
merade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla 
Sveriges ytvattenförekomster. Bedömningen är en 
sammanvägning enligt ”sämst styr”-principen av alla 
prioriterade ämnen. Statusklassningen påverkas även 
av att det inom vattenförekomstens tillrinningsområde 
finns två förorenade områden som bedöms kunna på-
verka vattenförekomsten. En industrideponi där diket 
från deponin innehåller höga halter arsenik. Det andra 
området har varit en pälsdjursgård som har varit verk-
sam under en period då DDT och andra liknande be-
kämpningsmedel kunde användas på pälsdjursgårdar 
mot bland annat loppor. Gamla pälsdjursgården ligger 
inom detaljplanerat område, ca 700 m söder om LIS-
området. Industrideponin ligger ytterligare ca 700 m 
söder om det aktuella området.

5. MELLAN-SVAN - SVANEHOLM
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Slutsatser
Området har goda förutsättningar att bebyggas och 
bidra till ett underlag för servicen i Svaneholm, sam-
tidigt som strandskyddets intressen inte påverkas i 
någon större utsträckning.
Bebyggelsen kan lätt anslutas till befintligt gatu- och 
ledningsnät. Placering, utformning och färgsättning, 
görs med stor hänsyn till den kulturhistoriska miljön 
omkring herrgården. 
Detaljplan krävs. I samband med detaljplaneläggning 
skall en naturvärdesbedömning göras.

Förnyat ställningstagande
LIS-området har inte bebyggts. 
LIS-området föreslås kvarstå i norr, men hela det 
södra området tas bort.
Särskild hänsyn ska tas till herrgårdsmiljön vid pröv-
ning av nytillkommande bebyggelse.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

LIS-område i planen från 2013

Landskapsbild
En väl utformad bebyggelse kommer att upplevas som 
en naturlig utbyggnad av samhället och bedöms inte få 
någon negativ inverkan på landskapsbilden. Placering, 
utformning och färgsättning, särskilt i den norra delen, 
skall göras med beaktande av den kulturhistoriska mil-
jön vid herrgården.
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6. LÅNGEN - NYGÅRD 
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på östra stranden av Lången med befintlig 
stugby som avses kunna utökas, samt i söder ett områ-
de för utbyggnad av permanentbostäder. Strandskydd 
100 m. Privata markägare.

Markanvändning
Stugby med ett antal uthyrningsstugor och en service-
byggnad; öppen mark som sluttar mot sjön; gångstig 
ned till brygga vid sjön. I söder skogsmark som sluttar 
mot sjön; närmast sjön ängsmark. 

Friluftsliv, intressen
Området berörs inte av några riks- eller regionala 
intressen. 

Natur, landskap
Vid stugbyn öppen mark med buskvegetation och berg 
i dagen, släta hällar, på några platser. Mycket tilltalan-
de utsikt över sjön och landskapet.

I södra kanten av LIS-området tät lövskog, huvudsak-
ligen björk och asp. Närmast vattnet ett stråk med tät 
buskvegetation eftersom marken inte hävdats.

Vattenkvalitet
Lången (vattenförekomst Lillälven nedströms Eldan i 
VISS) har en måttlig ekologisk status med hänvisning 
till parmentern fisk och problem med bristande kon-
nektivitet orsakat av en regleringsdamm vid utloppet 
av Aspen. Den relativt höga andelen jordbruksmark i 
vattnets närområde ger en betydande påverkan på det 
morfologiska tillståndet.

Långens kemiska ytvattenstatus uppnår inte god sta-
tus då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveri-
ges ytvattenförekomster. Inga ytterligare värden är 
uppmätta.

Analys
Motiv
Önskvärt med utbyggnad av stugbyn för att öka dess 
bärkraft och skapa ytterligare arbetsplatser. 

Ytterligare permanentbostäder förbättrar serviceun-
derlaget i Svanskog och Nysäter.

Friluftsliv, intressen
Stugbyn är en utgångspunkt för det rörliga friluftsli-
vet. En utbyggnad med ytterligare stugor och andra 
faciliteter ökar områdets attraktivitet för det rörliga 
friluftslivet. 

Området i söder är generellt av lågt intresse för fri-
luftslivet och ointressant för stugbyns gäster.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Någon negativ inverkan av planerade åtgärder förvän-
tas inte. 

Fria stränder, tillgänglighet
Stranden vid stugbyn är redan ianspråktagen. Stugbyn 
blir som tidigare tillgänglig för sina gäster.

Stranden i söder är idag svårtillgänglig från land. I öv-
rigt är det god tillgång på fria stränder längs sjön.

Infrastruktur
Området nås direkt från befintlig väg.

Stugorna vid stugbyn saknar vatten och avlopp; finns 
endast för gemensamhetslokalen. Tillkommande stu-
gor bör också utföras ”torra”; annars krävs pumpning av 
avloppet och ev utökning av befintlig VA-anläggning. 

För området i söder krävs gemensam lösning av vatten 
och avlopp. Avloppsanläggning med hög skyddsnivå 
för miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus. Fibernät är utbyggt i området.
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6. LÅNGEN - NYGÅRD 

Slutsatser
En utbyggnad av stugbyn ökar områdets attraktivitet 
och kan skapa arbetsplatser. Prövning av lov och dis-
pens bedöms kunna utföras med stöd av planutred-
ning eller likvärdigt.
Området i söder är lätt att nå och bedöms lämpligt för 
en utbyggnad med permanentbostäder som anpassas 
till den sluttande terrängen. God anpassning till land-
skapsbilden i omgivningen krävs. 
Prövning av lov bör kunna ske med stöd av plan- och 
VA-utredning. 
Gemensam lösning för vatten och avlopp rekommen-
deras. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området har inte bebyggts. 
Avloppsanläggning med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.
LIS-området föreslås kvarstå.

LIS-område i planen från 2013

Risker
Av hänsyn till att det södra området ligger intill påvi-
sat riskområde för skred samt erosion (se kartunderlag 
i slutet av planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk 
utredning bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
Stugbyn är fint inordnad i landskapet och ytterligare 
stugor eller annan bebyggelse vid stugbyn påverkar 
landskapsbilden endast marginellt. Sannolikt med-
för en ökad verksamhet vid stugbyn att buskvegeta-
tionen i zonen nära sjön röjs vilket vore positivt för 
landskapsbilden.

I söder påverkas landskapsbilden i begränsad omfatt-
ning, vegetationen öppnas upp något, men ansluter 
samtidigt till närliggande befintlig bebyggelse som 
också ligger exponerad mot sjön. Viss siktröjning när-
mast stranden kan bli aktuell.
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Slutsatser
Naturbyn bedöms kunna utvecklas med fler byggna-
der och faciliteter av liknande karaktär som befintliga. 
För enklare enstaka byggnader utan vatten och avlopp 
krävs normal bygglovsprövning. Planutredning inkl. 
naturvärdesbedömning för byns utformning på längre 
sikt bör upprättas. 
Vid en framtida utveckling till en standard som 
medför krav på vatten- och avloppsförsörjning skall 
VA-utredning upprättas och krav på gemensamhets-
anläggning kan bli aktuellt.

Förnyat ställningstagande
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.
Avloppsanläggning med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.
LIS-området föreslås kvarstå.

7. ELDAN - NATURBYN (A) 
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid nordvästra stranden av Eldan med 
stugor och servicebyggnader av vildmarkskaraktär 
och med mycket enkel standard. Utbyggnad planeras. 
Strandskydd 100 m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark (granskog), närmast sjön öppna gräsytor. 
Enkla omålade byggnader av ”vildmarkskaraktär”, för 
övernattning och samvaro, som uppförts med små in-
grepp i terrängen. 

Friluftsliv, intressen
Området berörs inte av några riks- eller regionala 
intressen. 

Natur, landskap
Tät skogsmark med granskog i väster som öppnar sig 
mot öster och sjön. Närmare sjön gräsytor med upp-
vuxna björkar i strandlinjen. Byggnader fint anpassade 
till landskapet vilket ger ett mervärde. I nordöstra de-
len mot ån högre naturvärden för fåglar och insekter. 
Dominans av björk och al.

Vattenkvalitet
Eldan har enligt VISS måttlig ekologisk status med 
hänvisning till parametern fisk och avvikelser i kon-
nektivitet. Det morfologiska tillståndet i sjön samt dess 
närområde är bedömt som gott. 
Eldans kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster. Status påverkas även av risken 
för en eventuell spridning via Öster-Svan från flertalet 
påträffade markföroreningar vid Svanskogs bruk.

En allmän badplats finns i anslutning till LIS-området 
vilket ytterligare ställer krav på god vattenkvalitet.  

Analys
Motiv
Föreslagen utbyggnad av byn med bibehållen karaktär 
ökar dess attraktivitet för det rörliga friluftslivet och 
kan innebära arbetstillfällen. 

Friluftsliv, intressen
Byn är en utgångspunkt för det rörliga friluftslivet med 
speciell karaktär, och en utbyggnad är positiv för fri-
luftslivets vidkommande. Inga riks- eller regionala in-
tressen påverkas.

Växt- och djurliv
Området är idag påverkat av verksamheten och av be-
gränsad betydelse för växt- och djurlivet. En utbygg-
nad innebär ingen nämnvärd skillnad. Största natur-
värdena ligger ovanför området i en nyckelbiotop, men 

då det är kraftig sluttning ner mot vägen och naturbyn 
bedöms denna nyckelbiotop ej påverkas av LIS-områ-
det. Närmast ån är naturvärdena högre och hänsyn ska 
tas till detta område.

Fria stränder, tillgänglighet
Områdets stränder tillgängliga för byns gäster. Till-
gången på fria stränder söderut begränsas av betesmar-
ker och fastigheter. 

Infrastruktur
Byn ligger ca 200 m söder om E18, som trafikeras av 
regiontrafikens bussar. Vatten- och avloppssystem sak-
nas för närvarande och inga planer föreligger på en 
utbyggnad. Vid en eventuell utbyggnad kan avloppsan-
läggning med hög skyddsnivå för miljöskydd komma 
att krävas på grund av sjöns vattenstatus. 

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
Påverkan på landskapsbilden av en komplettering av 
Naturbyn blir mycket ringa.
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Slutsatser
Utbyggnaden enligt förslaget ger ett varaktigt tillskott 
till serviceunderlaget i Långserud och bedöms kunna 
utföras utan betydande påverkan på friluftslivets in-
tressen och landskapsbilden. 
Gemensam lösning för vatten och avlopp krävs. Vid 
en mindre utbyggnad kan planutredning inklusive 
VA-utredning ligga till grund för prövning av lov och 
dispens.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning ska beaktas i samband 
med både bygglov- eller detaljplaneprövning.
Avloppsanläggning med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

7. ELDAN - BREDDALEN (B)
Infrastruktur
Området är beläget i anslutning till grusväg av god standard 
ca 500 m söder om E18. E18 trafikeras av regiontrafikens 
bussar. Gemensam lösning för vatten och avlopp krävs. 
Avloppsanläggning med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
Planerad bebyggelse är belägen ca 10-15 m över sjöns 
yta och utbyggnaden innebär att skogen ersätts av hus 
och tomter. Viss siktröjning närmast stranden kan för-
väntas. Mindre grupper med mellanliggande skogspar-
tier gör att påverkan på landskapsbilden minskas. Ud-
den i nordost undantas från bebyggelse.

Fria stränder, tillgänglighet
Området är idag inte lättillgängligt från land utom från 
Naturbyn. Stränderna är delvis branta och svårtillgäng-
liga. Tillgången på fria stränder i omgivningen är relativt 
god, men begränsas av stugor och betesmarker i söder.

Förutsättningar
Allmänt
Förslag till lokalisering av 8-10 tomter för bostads-
bebyggelse på ängs- och skogsmark på Eldans östra 
strand, ca 500 m söder om E18. Strandskydd 100 m. 
Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark med blandskog, delvis avverkad. Ängs-
mark och gårdsbebyggelse.

Friluftsliv, intressen
Området berörs inte av några riks- eller regionala 
intressen. 

Natur, landskap
Omväxlande, böljande landskap med ängar omgivna av 
skogsdungar och skogspartier. Närmast sjön i sydost ett 
större sammanhängande skogsparti. I norr udde med 
klipphällar. I det övre området närmast vägen är lut-
ningen stark och naturen varierar från betesmark med 
kor till blandskog med dominans av gran. Syd om områ-
det finns ett större parti med hassel och här är naturvär-
dena mycket högre pga. gamla grova och döda lövträd 
av bl.a. asp. På andra sidan vägen finns en större nyckel-
biotop, men pga. lutningen bedöms denna inte påverkas.

Vattenkvalitet
Se beskrivning område 7 A.

Analys
Motiv
En utbyggnad av området enligt planerna kan ge ett till-
skott till underlaget för servicefunktioner i Långserud.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för friluftslivet. En 
utbyggnad enligt planerna kan i någon mån minska 
områdets värde för till exempel Naturbyns gäster som 
närströvområde. Eftersom verksamheten i Naturbyn i 
hög grad bygger på korttidsbesök bedöms dock inte ut-
byggnaden medföra någon påtaglig påverkan; dessut-
om finns stora strövområden väster om naturbyn. Inga 
riks- eller regionala intressen berörs.

Växt- och djurliv
Området har allmänna värden för växt- och djurlivet. 
De högsta naturvärdena finns söder om det övre områ-
det, mellan betesmarken och nerfarten till fastigheten. 
Här finns gamla grova aspar, björkar och granar, men 
även hassel och död stående och liggande ved som har 
stora värden för både insekter och fåglar En uppdel-
ning av exploateringen i mindre grupper bör göras så 
att fria passager för djur ned till vattnet kan säkerstäl-
las. Föreslagen exploatering bedöms inte påverka om-
rådet med höga naturvärden söder om fastigheten eller  
nyckelbiotopen väster om vägen.
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7. ELDAN - SILLINGERUD (C) 
Analys
Motiv
En utbyggnad, tillsammans med område 11, kan ge ett 
tillskott till servicefunktioner i Långserud.

Friluftsliv, intressen
Området har allmänna värden för friluftslivet och 
föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka frilufts-
livets intressen negativt. Väster om området finns 
stora skogsområden. Kulturlämningen berörs inte av 
utbyggnaden. 

Växt- och djurliv
Området har allmänna värden för växt- och djurliv. De 
högsta naturvärdena finns i det södra området i nyckel-
biotopen Utbyggnaden bör delas upp i mindre enheter 
så att fria passager för djuren skapas mellan bakomlig-
gande skog och stranden.

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsen placeras ovanför befintlig väg och påver-
kar inte tillgängligheten till strandzonen. Fria stränder 
finns även söder om området.

Infrastruktur
Området är beläget längs befintlig grusväg ca 1,5 km 
söder om E18. Planerad bebyggelse skall förses med ge-
mensam vatten- och avloppsförsörjning med beaktande 
av sjöns vattenkvalitet. Avloppsanläggningar med hög 
skyddsnivå för miljöskydd kan komma att krävas.

Landskapsbild
Längs vägen ersätts skogen av bebyggelse. Den slut-
tande terrängen innebär att större schaktarbeten kan 
bli aktuella vilket i så fall kan komma att påverka land-
skapsbilden ganska omfattande lokalt. Viss siktröjning 
mellan vägen och sjön kan också förekomma. Den 
bakomliggande stigande terrängen gör dock att ingen 
silhuettverkan uppstår.

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanent bebyggelse på skogsmark 
längs östra stranden av Eldan. En liten utökning i syd-
västlig riktning förslås i förhållande till LIS-planen 
2013 för att kunna anpassa ny bebyggelse efter mark-
förhållandena. Strandskydd 100 m. Privat ägare. 

Markanvändning
Skogsmark, barrskog.

Natur, landskap
Terrängen sluttar brant ned mot sjön i österläge. Nyli-
gen avverkat och gallrat/röjt. Idag dominans av tall och 
gran med inslag av ung björk. Ner mot vattnet kraftigt 
röjt för bete. Stranden börjar tvärt och är gräsbevuxen 
nästan ända ner till vattnet. I övrigt sten/klippor när-
mast vattnet. I det södra området finns en nyckelbio-
top som går in på föreslaget område. Nyckelbiotopen 
är något större än vad som anges i kartan. Här är det 
mycket branta berg med dominans av gammal gran 
och mycket död ved. Björksly är bortröjt.

Friluftsliv, intressen
I väster och söder finns nyckelbiotoper i form av lövrik 
barrnaturskog och bergsbranter samt karakteristiska 
hällar.

Fornlämningar, kulturmiljöer
I södra delen finns en kulturlämning enligt Skog och 
historia, en kant av kallmurad sten.

Vattenkvalitet
Se beskrivning område 7 A.

Bild från delområde B, Breddalen.
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Slutsatser
En utbyggnad med mindre grupper ovanför vägen 
bedöms kunna genomföras utan påtaglig påverkan på 
landskapsbilden. Tillgängligheten till området mellan 
vägen och stranden påverkas inte. 
Gemensam lösning för vatten och avlopp krävs. Vid 
en mindre utbyggnad kan planutredning inklusive 
VA-utredning ligga till grund för prövning av lov och 
dispens.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå med en liten utökning i 
sydvästlig riktning. Vid fortsatt prövning behöver nyck-
elbiotopens utbredning utredas och ny bebyggelse 
anpassas efter detta.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning ska beaktas i samband 
med både bygglov- eller detaljplaneprövning.
Avloppsanläggning med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.

LIS-område i planen från 2013
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8 ELDAN - GÖNÄS
Förutsättningar
Allmänt
Området är beläget vid Eldans östra strand, söder om 
Ellmansviken, och består av skogsmark som sluttar 
mot sjön. Föreslaget för permanent- och fritidsbebyg-
gelse. Strandskydd 100 m. Flera privata ägare. 

Markanvändning
Nuvarande markanvändning skogsmark, blandskog 
med barrträd och björk/asp. Området är helt obebyggt. 
Området avskiljs från stranden av grusväg i gott skick. 

Natur, landskap
Område i västsluttning med mestadels ganska tät ung-
skog. Huvudsakligen tall men även gran och varieran-
de löv. Ridån mellan skogsvägen och vatten huvudsak-
ligen uppvuxen björk.

Fornlämningar, kulturmiljöer
I området finns inga kända fornlämningar eller andra 
kulturlämningar.

Friluftsliv, intressen 
Området berörs inte av några riks- eller regionala 
intressen. 

Vattenkvalitet
Eldan har enligt VISS måttlig ekologisk status med 
hänvisning till parametern fisk och avvikelser i kon-
nektivitet. Det morfologiska tillståndet i sjön samt dess 
närområde är bedömt som gott. 

Eldans kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster. Status påverkas även av risken 
för en eventuell spridning via Öster-Svan från flertalet 
påträffade markföroreningar vid Svanskogs bruk.

Analys
Motiv
En utbyggnad med permanenthus kan förbättra under-
laget för service i Långserud och Nysäter.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga frilufts-
livet men skogen är tät och inbjuder inte till att ströva. 
Badplats finns längre söderut efter vägen. Föreslagen 
exploatering bedöms inte påverka det rörliga frilufts-
livets intressen.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Föreslagen bebyggelse bör delas upp i mindre grupper 
så att behovet av fri passage för djuren ned till vattnet 
kan tillgodoses. 

Fria stränder, tillgänglighet
Befintlig väg avskiljer bebyggelsen från strandzonen, 
vars tillgänglighet inte påverkas. God tillgång på fria 
stränder i omgivningen.

Infrastruktur
Väg av god kvalitet fram till och förbi området. Vat-
ten- och avloppsförsörjningen löses gemensamt. Av-
loppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus. 
Elförsörjningen kräver långa servisledningar.

Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas ställvis genom att öppna 
ytor kan uppkomma då tät skog ersätts av tomter och 
hus. Siktröjning närmast stranden kan förväntas. Ingen 
påverkan på siluetten i landskapsbilden uppstår efter-
som terrängen stiger långt bakom tänkt bebyggelse.
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Slutsatser
Området bedöms möjligt för föreslagen exploatering. 
Påverkan på t ex landskapsbild och friluftslivets intres-
sen är begränsad. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Avloppsanläggning med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.

LIS-område i planen från 2013
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9. ELDAN - TRÖNNEVIKEN
Förutsättningar
Allmänt
I LIS-planen från 2013 pekas ett område för tre uthyr-
ningsstugor ut vid Trönneviken i Eldan. I revideringen 
av LIS-planen 2018 läggs ett i storlek och innehåll mot-
svarande område till. Strandskydd 100 m. Privatägd 
mark.

Strandskyddsdispens har beviljats för två enbostadshus.

Markanvändning
Ängsmark, skogsmark. Närmast sjön finns ett parti 
sumpmark.

Friluftsliv, intressen
Inga riksintressen. I områdets östra del regionalt in-
tresse för naturvård (lövträdsrik barrskog). Närmast 
sjön väster om området finns sumpskog. Området som 
är markerat som sumpskog ritades in från en flygbild 
1981 och fältbesöktes 1993, men digitaliseringen av 
underlaget bedöms inte överrensstämma med platsens 
förutsättningar. En markering av området där kommu-
nen bedömmer att sumpskog inte finns ses i kartan på 
sidan 55.  

Natur, landskap
Området ligger delvis på ett gräsbevuxet fält, lätt ku-
perat, omgivet av täta partier av lövskog. 

Vattenkvalitet
Eldan har enligt VISS måttlig ekologisk status med 
hänvisning till parametern fisk och avvikelser i kon-
nektivitet. Det morfologiska tillståndet i sjön samt dess 
närområde är bedömt som gott. 

Eldans kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster. Status påverkas även av risken 
för en eventuell spridning via Öster-Svan från flertalet 
påträffade markföroreningar vid Svanskogs bruk.

Analys
Motiv
Uthyrningsstugorna kan i någon mån ge arbetstill-
fällen och gästerna kan bidra till serviceunderlaget i 
Svanskog.

Friluftsliv, intressen
Området är av begränsat intresse för det rörliga fri-
luftslivet och utbyggnaden bedöms inte få någon ne-
gativ påverkan. Partierna med sumpskog och skyddad 
lövskog berörs inte.

Växt- och djurliv
Området är i övrigt av allmänt intresse för växt- och 
djurliv och bedöms inte påverkas negativt av den före-
slagna exploateringen.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgängligheten till stranden påverkas knappast av ut-
byggnaden. Tillgången på fria stränder i omgivningen 
är god.

Infrastruktur
Området ligger ca 400 m från länsväg 529 och nås via 
god grusväg. Vatten och avlopp skall lösas gemen-
samt. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för 
miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus. En högspänningsledning passerar genom 
området. Fibernät är utbyggt i området.
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Slutsatser
Med föreslagen placering kan stugorna förläggas så 
att påverkan på strandskyddet begränsas, anpassning-
en till landskapsbild och terräng blir god och regionala 
naturvårdsintressen berörs inte. 
Prövning av lov bör kunna ske med stöd av planutred-
ning inklusive VA-utredning och naturvärdesbedöm-
ning.
Gemensam lösning för vatten- och avlopp rekommen-
deras.

Förnyat ställningstagande
Det östra delområdet som sedan tidigare var LIS-ut-
pekat har bebyggts med ett hus. I denna plan föreslås 
ett i storlek motsvarande område på andra sidan den 
igenväxta viken (som inte längre är en vik) med en till 
två tomter.
LIS-området föreslås för övrigt att kvarstå.
Avloppsanläggning med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

Landskapsbild
Eventuell bebyggelse bör etableras precis i kanten på 
skogspartiet. På så sätt är den vid foten av en höjd och 
ges en omfattning av skog men med öppet läge mot syd 
vilket ger en anknytning till befintlig bebyggelse. Vid 
en exploatering bedöms det som sannolikt att vegetation 
röjs runt de befintliga ekarna vilket dels skulle ge dem 
en vacker exponering i landskapet, dels vara positivt för 
naturmiljön. Landskapsbilden bedöms således kunna 
utvecklas i påtaglig positiv riktning vid en exploatering.

Risker
Inom de båda delområdena ligger markytan mel-
lan cirka 1-3 meter över vattennivån. Det finns ingen 
översvämningskartering för Eldan. Vid lovgivning bör 
en närmare bedömning av de lokala förhållandena på 
platsen göras för att undvika att placera bostadsbebyg-
gelse i lägen som vid höga vattenflöden kan riskera att 
översvämmas.

Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

LIS-område i planen från 2013

Ett av de fritidshus för uthyrning som byggts inom LIS-området.
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10. MYRSJÖN 
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanentbebyggelse på skogsmark vid 
östra änden av Myrsjön. Strandskydd 100 m. Privata 
ägare. 

Markanvändning
Skogsmark, delvis avverkad.

Friluftsliv, intressen
E18 är av riksintresse för kommunikationer. I övrigt 
finns inga regionala intressen eller riksintressen. 

Natur, landskap
Uppvuxen och relativt tät skogsmark av blandskogska-
raktär närmast vägen i öst. Dominans av gran. Huvud-
delen av området är idag avverkad och berget är där-
med kalt närmast sjön. Längs strandlinjen finns både 
björk och bitvis al. Inslag av vass finns. I övrig går sko-
gen ner till vattnet. Terrängen sluttar relativt brant mot 
söder och väster och sjön.

Vattenkvalitet
Vattenförekomstens (Myrsjön med utlopp i VISS) 
ekologiska status bedöms vara god baserad de hydro-
morologiska parametrarna. Inga biologiska eller andra 
fysikalisk-kemiska parametrarna är klassade. Vatten-
förekomsten är klassad som vattendrag och har inte 
klassats tidigare. 

Myrsjöns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god sta-
tus då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster.

Analys
Motiv
Området är välbeläget ur bland annat kommunika-
tionssynpunkt och en exploatering kan ge ett tillskott 
till serviceunderlaget i Svanskog och Långserud.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt till lågt intresse för det rörliga 
friluftslivet och en utbyggnad bedöms inte medföra 
några negativa konsekvenser.

Växt- och djurliv
Större delen av området är av allmänt till lågt intresse 
för växt- och djurliv pga hygget. Mer värdefull natur 
finns söder om huvudområdet och utbyggnaden be-
döms inte innebära några negativa konsekvenser. Be-
byggelsen lokaliseras så att fria passager för djuren till 
vattnet kan säkerställas. Död ved på hygget kan ev. 
flyttas till lämpligt ställe. 

Infrastruktur
Områdena nås från länsväg 525. Både länsvägen och 
E18 trafikeras av Värmlandstrafiks bussar. Vatten och 
avlopp skall lösas gemensamt. Ny tillfartsväg på ca 150 
m från väg 525 erfordras vilket kräver samråd med och 
tillstånd från Trafikverket.

Det finns en befintlig skogsbilväg fram till och en bit in 
i LIS-området vilket kommer att nyttjas vid utveckling 
inom LIS-området.

Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas genom att skogsmark er-
sätts av bebyggelse. Bebyggelsen kommer inte att ex-
poneras mot E18. Terrängen stiger bakom bebyggelsen 
och någon silhuettverkan uppstår inte. Bebyggelsen 
bör samlas i mindre sammanhängande grupper. Viss 
siktröjning mot vattnet kan bli aktuellt. 

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsen placeras relativt högt och tillgängligheten 
till strandzonen påverkas knappast. Tillgången på fria 
stränder längs sjön i övrigt är god. Nivåskillnaden gör 
att berörda stränder inte påverkas nämnvärt. 
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en utbyggnad med 
bostäder som kan förbättra underlaget för service i 
närbelägna orter, särskilt Långserud. Utformning och 
placering av bebyggelsen skall underordna sig land-
skapet. 
Risk för bullerstörning från E18 skall beaktas. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Placering och utformning av byggnader och mark 
inom LIS-området föreslås utformas så att nivåföränd-
ringar av marken samt andelen hårdgjorda ytor inom 
kommande tomtplatser minimeras i syfte att minska 
påverkan på vattenkvaliteten i Myrsjön med utlopp. 

LIS-område i planen från 2013
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Förutsättningar
Allmänt
Ett område för fritidsbebyggelse på västra stranden av 
Vålungen. Strandskydd 100 m. Privat markägare.

Markanvändning
Skogsmark. Ett fritidshus.

Natur, landskap
Skogsmark som sluttar österut ned mot sjön. Uppvuxen 
tät blandskog samt en stor yta med mycket tätvuxen 
ungskog, cirka 10 år. Huvudsakligen gran men stort 
inslag av sly, företrädesvis björk. I norra delen av hu-
vudområdet, ca.70 m in på området finns ett ev. kärr 
med ädellöv enligt Skogsstyrelsen. Skogen går ned till 
vattnet.

Friluftsliv, intressen
Inga riks- eller regionala intressen.

Vattenkvalitet
Vålungen (vattenförekomst Viksforsälven i VISS) har 
måttlig ekologisk status med hänvisning till fisk och 
avvikelser i konnektivitet samt morfologiskt tillstånd, 
pga. vandringshinder samt att vattendraget är rensat. 

Vålungens kemiska ytvattenstatus uppnår inte god sta-
tus då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveri-
ges ytvattenförekomster. Inga ytterligare värden är 
uppmätta. 

Analys
Motiv
En utbyggnad med fritidshus eller stugby för uthyrning 
ger underlag för service i Långserud och kan skapa 
arbetstillfällen. 

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga friluftsli-
vet och en stugby kan öka områdets attraktivitet. 

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv 
och en exploatering bedöms inte medföra negativ på-
verkan. Ev. ädellövträd ska tas stor hänsyn till.

Fria stränder, tillgänglighet
Området ligger relativt otillgängligt och tillgången på 
fria stränder längs sjön i övrigt är mycket god.

Natur, landskap
Skogsmark ersätts av bebyggelse. Tillkommande be-
byggelse skall anpassas till områdets vildmarkska-
raktär och utföras med små ingrepp i terrängen. Viss 
siktröjning närmast stranden kan bli aktuell. Ädellöv 
skall beaktas.

Infrastruktur
Tillfart via befintlig grusväg. Gemensam lösning för 
vatten och avlopp krävs. Avloppsanläggningar med 
hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma att krävas 
på grund av sjöns vattenstatus.

11. VÅLUNGEN
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för fritidsbebyggelse eller 
en stugby av vildmarkskaraktär som skall anpassas till 
områdets terräng och vegetation. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området har inte bebyggts. LIS-området föreslås 
kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status.

LIS-område i planen från 2013
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12. FINNSJÖN - FINNERUD
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för ett tiotal tomter med permanent- eller 
fritidsbebyggelse på skogsmark vid östra stranden av 
Finnsjön. Strandskydd 100 m. Privata markägare.

Strandskyddsdispens har beviljats av kommunen 
för ett enbostadshus, men länsstyrelsen har upphävt 
dispensen.

Markanvändning 
Skogsmark, blandskog. 

Natur, landskap
Skogsmark, tät olikåldrig blandskog med stort inslag 
av björk och asp. Marken sluttar mot sydväst och Finn-
sjön. Ganska tät vegetationsridå mellan skogsvägen 
och vattnet bestående av olikåldrigt löv.

Strandzonen (utanför LIS-området) ingår i område av 
riksintresse för naturvården enligt MB 3:6 (Finnsjön-
Aspen). Av värdebeskrivningen framgår att floran och 
faunan i området är ovanligt rik med bl a gamla grova 
ekar, berguv och vitryggig hackspett. Finnsjön har 
stammar av storväxt, sjölevande öring vilka leker upp-
ströms i Gravälven och Vargsjöälven.

För bevarande av riksintresseområdets värden gäl-
ler bl.a. att vissa lövskogsområden, framför allt längs 
vattendragen, och naturskogsområden bör ej utsät-
tas för skogliga åtgärder. Lämplig vattenregim och 
vandringsmöjligheter bör bibehållas och ingrepp som 
påverkar vattendraget riskerar att medföra skada på 
riksintresset.

Friluftsliv, intressen
Strandzonen ingår i område av riksintresse för natur-
vården enligt MB 3:6, enligt beskrivning ovan. I övrigt 
finns inga andra riks- eller regionala intressen. 

Vattenkvalitet
Enligt VISS har Finnsjön god ekologisk status, där 
parametern försurning har varit utslagsgivande. För 
övrigt finns inga biologiska eller fysikalisk kemiska 
kvalitetsfaktorer klassade. 

Närhet till allmän badplats gör att bibehållen god vat-
tenkvalitet är särskilt viktigt och utbyggnad inom 
området kräver korrekt utformade gemensamma 
VA-lösningar. 

Analys
Motiv
En utbyggnad av området kan bidra till en förstärkning 
av serviceunderlaget i Långserud.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga frilufts-
livet. Vandringsled börjar vid Vildmarkshotellet nord-
väst om området och fortsätter västerut. 

Utbyggnaden bedöms inte påverka friluftslivets intres-
sen. Skogen är mycket tät och inte attraktiv som ströv-
område. Föreslagen bebyggelse placeras öster om vä-
gen utanför området av riksintresse för naturvård. 

Växt- och djurliv
Utbyggnaden bedöms inte påverka växt- och djurlivet 
negativt. Bebyggelsen bör placeras i mindre grupper 
med mellanliggande grönområden som passage för 
djur mellan skogen och sjön. Eventuell siktröjning ska 
ske med hänsyn till riksintresset för naturvård, se vi-
dare under landskapsbild nedan. 

Området är utpekat av Skogsstyrelsen som potentiellt 
vitryggsområde. Hänsyn bör därför tas till grova lövträd 
och död ved. För vidare utdrag ur åtgärdsprogram för 
vitryggig hackspett, se områdesbeskrivning för 15 A.

Fria stränder, tillgänglighet
God tillgång till fria stränder i omgivningen. Strand-
remsan i området mellan vägen och vattnet är tillgäng-
lig, men bedöms inte vara attraktiv för friluftslivet.
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Slutsatser
Område i attraktivt läge i sydvästsluttning. Bebyggel-
sen bör delas upp på 2-3 grupper om vardera 3-4 hus 
med mellanliggande naturmark. 
Samråd med Skogsstyrelsen bör hållas. Gemensam 
lösning för vatten och avlopp krävs.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå i sin nuvarande form.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Om exploatering inleds i det mittersta delområdet bör 
fortsatt prövning ske genom detaljplan, av hänsyn till 
avståndet till befintlig bebyggelse.
Naturvärden ska beaktas i samband med både 
bygglov- och/eller detaljplaneprövning. Särskilt på-
verkan på riksintresset för naturvård samt vitryggig 
hackspett ska beaktas.
Naturvärdesinventering samt 12:6-samråd kan bli ak-
tuellt i samband med fortsatt prövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vat-
tenstatus.

LIS-område i planen från 2013

Infrastruktur
Området ligger ca 6 km norr om E18 vid grusväg av god 
standard, vilken leder till bland annat Vildmarkshotel-
let strax norr om området. Området genomkorsas av 
kraftledning. 

Vatten och avlopp skall lösas gemensamt. 

Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas genom att skog ersätts med 
bebyggelse och tomtmark. Inverkan begränsas genom 
att bebyggelsen delas upp i mindre grupper med mel-
lanliggande skogsmark och tar stöd i bakomliggande 
sluttning, så att ingen siluettverkan uppstår. Bebyg-
gelse finns omedelbart söder om området (bostadshus) 
resp norr därom (hotellet med annex). Siktröjning i 
lövridån mellan skogsvägen och vattnet kan förväntas, 
men behöver ske med hänsyn till riksintresset så att 
ingen negativ inverkan på dess värden uppstår.
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13. ASPEN - GÅRDA (A) 
Förutsättningar
Allmänt
Två delområden vid norra änden av Aspen. Det östra 
ligger på skogsmark mellan sjön och väg 642. Tänkt 
exploatering utgörs av 4-6 fritidshus. Det västra ut-
görs av en kulle i anslutning till befintlig bebyggelse 
och avsett för komplettering med enstaka hus. Strand-
skydd 100 m i anslutning till LIS-områdena. Privata 
markägare. 

Markanvändning
Båda områdena är skogsmark. Det östra olikåldrig 
blandskog, det västra en cirka 30 år gammal, ganska tät 
tallplantering utan buskskikt. I omgivningen finns ett 
antal fritids- och bostadshus. Väster om LIS-området 
finns en köttdjursproduktion (C-verksamhet).

Natur, landskap
I det östra området, som är beläget mellan vägen och 
sjön, utgör det blandade olikåldriga skogspartiet en ge-
nomsiktlig ridå mellan vägen och sjön. Området domi-
neras av gran och björk, men det finns inslag av både 
tall, asp och al i lokalen. Längs med vattnet finns bit-
vis vass, i övrigt går skogen ända ner till vattnet. Det 
västra området med sin relativt enhetliga ungtallskog 
skapar en ganska karaktäristisk miljö när man är inne 
i den. Området domineras av tall med inslag av björk 
och enstaka grova granar. Längs med vattnet mot dam-
men dominerar alen. Mitt emot området betesmark och 
rastplats med dominans av medelåldrig björk.

Närmiljön för båda områdena är visuellt starkt påverkad 
av vägen, betongbron, kraftverksdammen med räcken, 
omfattande släntytor med krossmaterial med mera.

Områdets västra del ingår delvis i större område av 
riksintresse för naturvården enligt MB 3:6 (Finnsjön-
Aspen). Av värdebeskrivningen framgår att floran och 
faunan i riksintresseområdet är ovanligt rik med bl.a. 
gamla grova ekar, berguv och vitryggig hackspett. I 
värdebeskrivningen av riksintresset anges vidare att 
lövskogsområden vid vattendrag samt naturskogsom-
råden inte bör utsättas för skogliga åtgärder och att 
skogsbruk på övrig mark ska bedrivas med särskild na-
turvårdshänsyn. I nordost (berörs inte) finns partier av 
aspskog och en brant (biotoptyp) med naturvärden och 
naturvårdsavtal. 

Friluftsliv, intressen
Området hyser inga särskilda friluftslivsvärden utöver 
de beskrivna under rubriken natur, landskap.

Fornlämningar, kulturmiljöer
I områdets östra del finns en övrig kulturhistorisk läm-
ning, en fornlämningsliknande lämning i form av en 
stensättning. I närheten av det västra delområdet finns 
kulturlämningar i form av rester av smedja, kvarn och 
såg med status övrig kulturhistorisk lämning. 

Vattenkvalitet
Aspen hyser storväxt sjölevande öring, flodkräfta och 
flodpärlmussla. Vattnen är utpekade som särskilt vär-
defulla och känsliga vatten. 
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Aspen har enligt VISS måttlig ekologisk status med 
hänvisning till fisk och konnektivitet, då det i anslu-
tande vatten finns problem med vandringshinder. Det 
morfologiska tillståndet för sjön samt dess närområde 
har bedömts som gott. 

Aspens kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Tillsammans med område 13B kan en bebyggelse 
här utgöra visst underlag för servicefunktioner i 
Långserud.

Friluftsliv, intressen
Området är av begränsat intresse för det rörliga fri-
luftslivet och bedöms kunna exploateras utan negativa 
följder för friluftslivet i trakten.

En exploatering enligt förslaget bedöms inte inverka 
menligt på riksintresset för naturvård, då riksintresse-
området är mycket stort (Aspen, Finnsjön och Lilläl-
ven) och LIS-områdets närmiljö är starkt påverkad av 
människan. Riksintressets kärnvärden bedöms inte be-
röras. Skogsområdet i den östra delen är delvis avver-
kat och gränsar till en yta vid vattnet med sprängsten 
mm. Det västra delområdet är en kulle bakom befint-
liga hus. Omgivande intressen i form av fornlämningar 
eller naturvärden bedöms heller inte påverkas. Frilufts-
livets största intressen finns mitt emot det lilla området 
i form av en mindre rastplats med bänk och brygga. 
Intresse för fiske kan förekomma.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurlivet. 
Själva huvudområdena bedöms inte hysa några högre 
naturvärden utan dessa återfinns i nära anslutning till 
områdena. Eventuell siktröjning ska emellertid ske 
med hänsyn till riksintresset för naturvård. 

Direkt nedanför kraftstationen finns mycket död al 
m.m. som hyser högre naturvärden för hackspettar. På 
andra sidan hygget strax söder om det stora området 
är det idag skyddad natur och mycket höga naturvär-
den med bl.a. hackspettar häckandes. Se vidare under 
områdesbeskrivning för 15 A gällande åtgärdsprogram 
för vitryggig hackspett.

Invid det lilla området är det störst naturvärden i alen 
längs med vattnet samt i den björkdunge som finns på 
andra sidan vägen. Området är belägen inom riksin-
tresset för naturvård. Den begränsade utbyggnad som 
föreslås bedöms inte medföra negativ påverkan.

Infrastruktur
Områdena ligger intill väg 642, vid bron över Aspens 
utlopp i Lillälven. Vägen har god standard. Avståndet 
till E18 är ca 5 km. Busslinje från regiontrafiken går 
längs väg 642. Gemensamma lösningar för vatten och 
avlopp skall eftersträvas. Avloppsanläggningar med 
hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma att krävas 
på grund av sjöns vattenstatus. Fibernät är utbyggt i 
området.

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
Med tanke på den påtagliga inverkan på landskapsbil-
den som infrastrukturen har i dagsläget bedöms en eta-
blering av bebyggelse i det östra området påverka land-
skapsbilden i positiv riktning. Såväl på avstånd som i 
närmiljön bedöms ny bebyggelse i remsan mellan väg 
och vatten  kunna skapa ett bättre sammanhang åt om-
givande infrastruktur och något tona ned dess nuva-
rande visuella dominans. Ny bebyggelse i västra områ-
det bedöms, om avverkningen inte blir för omfattande, 
få ett relativt undanskymt läge i den täta tallskogen på 
kullen. I närmiljön bedöms den komma att upplevas i 
ett sammanhang med befintlig bebyggelse. 

Fria stränder, tillgänglighet
Utbyggnaden bedöms inte nämnvärt påverka tillgänglig-
heten till stränderna i området. Tillgången till fria strän-
der i omgivningen är god. På grund av områdesskydd 
och mycket höga naturvärden är ytterligare LIS områden 
mycket begränsat runt Aspen och i närheten av Gårda.
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Slutsatser
Föreslagen exploatering med 4-6 fritidshus bedöms 
kunna genomföras utan negativa konsekvenser för 
vare sig riksintressen, landskapsbild eller friluftsliv. 
Gemensam försörjning med vatten och avlopp rekom-
menderas 

Förnyat ställningstagande
LIS-området har inte bebyggts. LIS-området föreslås 
kvarstå.
Det finns en eventuell konflikt inom LIS-område 13A 
mellan utveckling av bostäder och befintlig C-verk-
samhet. Detta behöver beaktas och bevakas vid fort-
satt prövning.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett få-
tal bostadshus ska kunna prövas inom ramen för 
bygglovprövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning ska beaktas i samband 
med både bygglov- eller detaljplaneprövning. Särskilt 
påverkan på vitryggig hackspett ska beaktas.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vat-
tenstatus.
Naturvärdesinventering kan bli aktuell, i samband 
med fortsatt prövning.
Om inte detaljplan upprättas ska exploatering föregås 
av samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § MB 
för att undvika negativ påverkan på höga skyddsvär-
den i området.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

LIS-område i planen från 2013
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13. ASPEN - SANDVIKEN (B)
Analys
Motiv
Tillsammans med delområde 13 A kan en utbyggnad 
innebära ett stöd för servicefunktioner i Långserud.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga frilufts-
livet, och en utbyggnad bedöms inte påverka friluftsli-
vets intressen negativt. Fri passage längs befintlig väg 
skall säkerställas.

Föreslagen exploatering ligger väl utanför området av 
riksintresse för naturvård och berör heller inte områ-
den av naturvärde eller med naturvårdsavtal eller bio-
topskydd. Det största intresset för friluftslivet är den 
badplats som finns söder om området.

Växt- och djurliv
Området är delvis ianspråktaget som betesmark och 
har allmänna värden för växt- och djurlivet. Inga ne-
gativa konsekvenser förväntas. Fågellivet är rikt och 
hänsyn måste tas till detta. Gamla grova lövträd och 
ädellöv ska bevaras då dessa hyser höga naturvärden 
för både fåglar och insekter. Död ved ska lämnas orörd 
eller flyttas till lämplig plats då det är en viktig del av 
naturens värden. Se vidare under områdesbeskrivning 
för 15 A gällande åtgärdsprogram för vitryggig hack-
spett. Eventuell siktröjning ska ske med hänsyn till 
riksintresset för naturvård. 

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för upp till ett tiotal fritidshus på skogs- 
och ängsmark vid norra delen av sjön Aspen. Strand-
skydd 100 m. Privat ägare. 

Markanvändning
Skogsmark med stort inslag av lövträd som asp och 
björk samt ängsmark i sydvästsluttning mot sjön. Av-
styckad tomt med fritidshus. 

Natur, landskap
Området är beläget inne i ett skogsparti gränsande till 
ett ängsområde högre i terrängen. Skogspartiet utgörs 
av olikåldrig blandskog med stor del löv, huvudsak-
ligen björk, och även inslag av ädellöv vilket ger en 
känsla av kulturmark. Söder om området, mellan vä-
gen och sjön, direkt efter badplatsen finns ett området 
med naturvårdsavtal. Se vidare text under 13 (A). 

Friluftsliv, intressen
Området närmast stranden ingår i område av riksin-
tresse för naturvård enligt MB 3:6 (Finnsjön-Aspen), 
se område 13 A. I öster finns lövskogspartier med na-
turvärden och delvis naturvårdsavtal. Längre österut 
finns ett område med biotopskydd (naturskogsartad, 
blandad barr- och lövskog). 

Vattenkvalitet
Se beskrivning av område 13 A.
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Slutsatser
Tillsammans med område 13A kan förslaget utgöra 
ett varaktigt tillskott till serviceunderlaget i Långse-
rud och Nysäter. Bebyggelsen bedöms kunna infogas i 
landskapet på ett bra sätt. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området har inte bebyggts. LIS-området föreslås 
kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning. Särskilt påverkan 
på vitryggig hackspett ska beaktas.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vat-
tenstatus.
Naturvärdesinventering samt 12:6-samråd kan bli ak-
tuellt, i samband med fortsatt prövning.

LIS-område i planen från 2013

Fria stränder, tillgänglighet
Strandzonen är tillgänglig genom befintlig väg och till-
gängligheten bedöms inte försämras genom en utbygg-
nad enligt förslag. Tillgängligheten till badplatsen får 
inte påverkas. 

Tillgången på fria stränder i omgivningen är mycket 
god.

Infrastruktur
Området ligger ca 500 m söder om väg 642. Busslinje 
från regiontrafiken finns på länsvägen. Vatten och av-
lopp skall lösas gemensamt. Avloppsanläggningar med 
hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma att krävas 
på grund av sjöns vattenstatus.

Landskapsbild
En exploatering skulle sannolikt skapa en liknande 
struktur som idag råder öster om vägen; bebyggelse 
med skogen i ryggen och sedan öppen mark/ängsmark 
i västersluttning ned mot sjön. Detta kan – om bebyg-
gelsen gestaltas väl – komma att bli ett positivt tillskott 
till landskapsbilden.
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15. SUMMELN - RUDS HEMMAN (A)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Summelns södra strand för såväl per-
manent som fritidsbebyggelse. Läget i anslutning till 
befintlig bebyggelse gör att såväl enstaka hus som 
grupper av hus kan komma i fråga. Området som LIS-
utpekas föreslås utökas något västerut. Strandskyddet 
är inom den delen av sjön som LIS-området ligger är 
100 m. Privata markägare.

Markanvändning
Skogsmark, barrträd med inslag av asp och björk. Min-
dre partier ängsmark. Delvis bebyggt med bostadshus 
och fritidshus.

Natur, landskap
Öppet, småbrutet landskap i norrsluttning mot sjön. 
Omväxlande med höjdryggar, skogspartier, avverkad 
skogsmark, ängsmark och bebyggelse. Östra området 
består av medelåldrig tallskog på toppen av berget.  
I sluttning ner mot vattnet mer blandskog med inslag 
av enstaka grövre lövträd.  

Friluftsliv, intressen
Inga regionala intressen. LIS-området gränsar i öster 
till område av riksintresse för naturvård enligt MB 
3:6, där värdet bl.a. utgörs av de lövrika strandzonerna 
med flera sumpskogstyper samt förekomst av vitryggig 
hackspett.

Vattenkvalitet
Summeln bedöms ha en måttlig ekologisk status med 
hänvisning till näringsämnespåverkan. Enligt VISS är 
jordbruk och enskilda avlopp källor till övergödning-
en. Detta bör beaktas vid planering av nya avlopp. 

Summelns kemiska ytvattenstatus uppnår inte god sta-
tus då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Föreslagen utbyggnad stärker en levande landsbygd på 
rimligt avstånd från såväl Säffle stad som Nysäter.

Friluftsliv, intressen
Områdena är delvis bebyggda och av begränsat intres-
se för det rörliga friluftslivet. Området av riksintresse 
för naturvård berörs inte.

Växt- och djurliv
Områdena är redan idag starkt påverkade av männis-
kan. En utbyggnad bedöms inte innebära negativ på-
verkan på växt- och djurliv. Det östra området är av 
Skogsstyrelsen utpekat som potentiellt vitryggsområde 
och hänsyn skall tas till grova lövträd och död ved, se 
vidare nedan.

Vitryggig hackspett
I Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 2017-2021, 
Naturvårdsverket, Rapport 6770, framgår avseende 
skötsel och restaurering av livsmiljöer för vitryggig 
hackspett följande åtgärder: 

• Naturvårdsbränning.
• Återställande av hydrologi och översvämningar.
• Uthuggning av gran och andra konkurrerande 

trädslag.
• Skapande av döende och döda lövträd.
• Nyanläggning av lövskog, inklusive stängsling av 

självföryngring.
• Att sträva efter en hög kvarstående lövandel vid 

röjning och gallring av produktionsbestånd.

Naturvårdsbränning och återställande av hydrologi är 
högt prioriterade åtgärder i skogar och andra trädbä-
rande marker i skyddade områden (Naturvårdsverket 
2013) och ska prioriteras inom åtgärdsprogramsarbetet 
när så är möjligt. Det är långsiktiga åtgärder som på-
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Slutsatser
Områdena bedöms lämpliga för utbyggnad med såväl 
permanent- som fritidshus, enstaka i anslutning till 
befintligt bebyggelse eller i mindre grupper. 
En utbyggnad kan förbättra underlaget för service i 
Nysäter och Säffle. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå med ett mindre tillägg.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning. Särskilt påverkan 
på vitryggig hackspett ska beaktas.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vat-
tenstatus.
Vid bygglovprövning ska befintlig vegetation bevakas i 
syfte att binda näring samt bevara landskapsbilden. 
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

verkar skogens succession på ett sätt som påminner om 
eller återställer de naturliga störningsregimerna.

Övriga åtgärder ger snabbare resultat men liknar i min-
dre grad de naturliga störningsregimerna.

Erfarenheterna visar att den areella omfattningen av 
naturvårdsbränning och hydrologisk återställning blir 
relativt begränsad, eftersom de ofta är praktiskt kom-
plicerade eller i många fall helt enkelt inte möjliga att 
genomföra. Även andra metoder måste därför använ-
das för att bevara och stärka lövskogsvärden. Detta ska 
ses som att i möjligaste mån efterlikna den naturliga 
brand- och vattenpåverkan som är satt ur spel samtidigt 
som man motverkar den insådd från gran som ofta sker 
från planterade granskogar. 

Vid alla åtgärder som sker i bestånd med höga natur-
värden eller kulturvärden ska åtgärden omsorgsfullt 
planeras i fält för att minimera risken att natur- eller 
kulturvärden skadas. Exempel på naturvärden som 
särskilt ska beaktas är senvuxna granar, ekar, tallar, 
bärande träd, storblommande buskar, hasselbuketter 
och fuktiga och blöta miljöer. 

Fria stränder, tillgänglighet
Områdena innehåller redan bebyggelse med strand-
tomter. Tillkommande bebyggelse placeras så att fria 
stränder inte påverkas.

Infrastruktur
Områdena är belägna intill länsväg 529. För enstaka 
hus enskilda lösningar av vatten och avlopp; för nya 
grupper gemensamma lösningar med beaktande av 
sjöns vattenkvalitet. 

Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status. Fibernät är utbyggt i området.

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
En utbyggnad med enstaka hus eller mindre grupper 
bedöms inte innebära någon nämnvärd förändring på 
landskapsbilden som i hög grad är präglad av bebyg-
gelse och odlad mark. 
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15. SUMMELN - VICKERSRUD (B)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för en fritidsanläggning vid sydvästra delen 
av Summeln; komplettering av befintlig badplats med 
sanitära anläggningar och en fritidsanläggning med 
uthyrning av enkla stugor, uppställning av husvagnar 
och husbilar, uthyrning av båtar och kanoter samt ak-
tiviteter som fiske och skogsvandringar. Strandskyddet 
är inom den delen av sjön som LIS-området ligger är 
100 m. Privat ägare.

Markanvändning
Delvis skogsmark med blandskog, stor andel lövträd; 
delvis öppna gräsytor på udde ut i sjön. Badplats, eko-
nomibyggnad. Ett fritidshus på avstyckad fastighet. 
Genom området går länsväg 530. Bygglov finns för två 
stugor väster om vägen, utanför strandskyddsområdet.

Friluftsliv, intressen
Området berörs inte av några riks- eller regionala 
intressen.

Natur, landskap
Närmast sjön plan mark, delvis skogklädd, delvis öppna 
gräsytor och en bäckmynning. Åt sydväst skogsbevux-
en dalgång längs bäcken. Stora delar av Summeln är av 
riksintresse för naturvård, där värdet bl.a. utgörs av de 
lövrika strandzonerna med flera sumpskogstyper samt 
förekomst av vitryggig hackspett. LIS-området ligger 
emellertid inom bebyggt landskap öster om intresse-
området och bedöms inte beröras inte av riksintresset. 

Vattenkvalitet
Se beskrivning under område 15 A.

Analys
Motiv
Planerad utbyggnad innebär arbetstillfällen och ökar 
områdets attraktivitet för det rörliga friluftslivet.

Friluftsliv, intressen
Föreslagen anläggning ökar områdets attraktivitet för 
det rörliga friluftslivet.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Vid åtgärder i området längs bäcken och i anslutning 
till dess mynning i sjön samt i skogsområdet väster om 
vägen skall särskild hänsyn tas till växt- och djurlivet. 
För vidare utdrag ur åtgärdsprogram för vitryggig hack-
spett, se områdesbeskrivning för 15 A.

Fria stränder, tillgänglighet
Badplatsen kommer även i framtiden att vara allmänt 
tillgänglig. Ytterligare fria stränder finns nordväst om 
området.

Infrastruktur
Området korsas av länsväg 530. Passagen över vägen 
mellan områdets båda delar skall utformas trafiksä-
kert. Fibernätet är utbyggt. Vatten och avlopp skall 
lösas med beaktande av sjöns vattenstatus. Avlopps-
anläggningar med hög skyddsnivå för miljöskydd kan 
komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild 
Området ligger i anslutning till befintlig fritidsbebyg-
gelse och vid en del av sjön som är påverkad av bebyg-
gelse och odlad mark. Påverkan på landskapsbilden be-
döms därför vara acceptabel. Uppställning av husbilar 
och husvagnar kan skärmas av från sjön med trädridå 
eller annan vegetation.
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Slutsatser
Utbyggnaden av en fritidsanläggning i detta läge kan 
ge ett varaktigt tillskott av arbetsplatser och öka om-
rådets attraktivitet för det rörliga friluftslivet. Läget är 
bra ur kommunikationssynpunkt och omgivningen är 
redan påverkad av bebyggelse och odlad mark.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
stugor ska kunna prövas inom ramen för bygglovpröv-
ning och strandskyddsdispens. Om detaljplanekravet 
utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 17 §) kom-
mer kommunen att ställa krav på detaljplan efter en 
prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vat-
tenstatus.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning. 
Vid bygglovprövning ska befintlig vegetation bevakas i 
syfte att binda näring samt bevara landskapsbilden. 

LIS-område i planen från 2013
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Slutsatser
Området är välbeläget ur kommunikationssynpunkt 
och bedöms lämpligt för en utbyggnad med perma-
nentbebyggelse i grupper som anpassas till terrängen. 
En stor del av tänkt utbyggnad kan komma att ligga 
utanför strandskyddsområdet. 
Nyckelbiotopen får inte beröras eller sikthuggas.

Förnyat ställningstagande
LIS-området har inte bebyggts. LIS-området föreslås 
kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett få-
tal bostadshus ska kunna prövas inom ramen för 
bygglovprövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

16. HAREFJORDEN - KILA PRÄSTGÅRD (A)
Förutsättningar
Allmänt
Ett större markområde för permanentbebyggelse på 
skogsmark mellan väg 545 och Harefjorden. Strand-
skydd 100 m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark.

Friluftsliv, intressen
Strandområdet i den norra och västra delen är nyckel-
biotop som består av hällmarkstallskog och alar.

Natur, landskap
Tämligen starkt kuperad terräng, en höjdrygg som del-
vis sluttar mot norr, nordost och nordväst. På några plat-
ser sten/block i terrängen. Bevuxen huvudsakligen med 
tät yngre granskog med inslag av björk. Närmare vattnet 
mer tall och på öppna ytor inslag av enbuskar, bildar ka-
raktärsstark skogsbrant med vacker vy österut. Skogen 
går mestadels ned till vattnet. Smala vassbälten finns.

Vattenkvalitet
Harefjorden har enligt VISS god ekologisk status, ba-
serat på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, som 
sammantaget visar på god status, även om det finns 
problem med bristande konnektivitet och reglering.

Harefjordens kemiska ytvattenstatus uppnår inte god 
status då gränsvärden för kvicksilver och polybrome-
rade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sve-
riges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Området är välbeläget ur kommunikationssynpunkt och 
en exploatering med permanentbebyggelse kan ge ett 
bra tillskott till serviceunderlaget i Nysäter och Säffle.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt till lågt intresse för det rörliga 
friluftslivet och en utbyggnad enligt förslaget bedöms 
inte påverka friluftslivets intressen negativt. Bebyggel-
sen placeras så att nyckelbiotopen inte påverkas. Anläg-
gande av bryggor o dyl i berört strandavsnitt tillåts inte.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Bebyggelsen delas upp i mindre grupper för att medge 
passagemöjlighet för djur ner till stranden. De stora na-
turvärden som finns ligger nedanför lokalen i nyckel-
biotopen. Denna får ej beröras eller sikthuggas.

Fria stränder, tillgänglighet
Strandområdet och nyckelbiotopen berörs inte. Till-
gängligheten till stranden från sjön påverkas inte. Från 
land kan tillgängligheten öka genom de nya vägar som 
dras. Ytterligare fria stränder finns söder om området.

Infrastruktur
Området ligger i direkt anslutning till länsväg 545 som 
har god standard och trafikeras av regiontrafikens bussar. 
Vatten och avlopp skall lösas gemensamt för samman-
hängande grupper av hus. Fibernät är utbyggt i området.

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
Utbyggnaden blir relativt högt belägen och kommer att 
påverka landskapsbilden från sjön. Vegetationen längs 
stranden är nyckelbiotop och skall bevaras. Siktröjning 
närmast stranden tillåts inte men bedöms inte behövas 
då bebyggelsen blir högt belägen. Bebyggelsen skall 
indelas i grupper med mellanliggande skogspartier och 
lokaliseras, utformas och färgsättas så att den under-
ordnar sig landskapet.
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16. HAREFJORDEN - HÖGBERGET (B)
Förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område för permanentbebyggelse på västra 
sidan av Harefjorden. Strandskydd 100 m Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark. Ett fritidshus på avstyckad tomt. 

Friluftsliv, intressen
Inga regionala eller riksintressen berörs. Söder om om-
rådet finns en nyckelbiotop.

Natur, landskap
Platå, belägen cirka 20 m över sjöns yta. Olikåldrig 
blandskog med enstaka öppna gräsytor. Större delen 
av LIS-området är nyligen kalavverkat. Ner mot sjön 
finns mer inslag av löv och mer värdefull natur. En-
staka lärkträd finns i området.

Vattenkvalitet
Se beskrivning under område 16 A.

Analys
Motiv
I likhet med område 24 ligger detta område nära väg 
545 och en utbyggnad kan förbättra underlaget för ser-
vice i Nysäter och Säffle. 

Friluftsliv, intressen
Området är av lågt intresse för det rörliga friluftslivet 
och en utbyggnad bedöms inte medföra negativa kon-
sekvenser för friluftslivet.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Högre värden finns eventuellt ner mot sjön, men före-
slagen exploatering bedöms inte medföra några nega-
tiva konsekvenser för dessa värden.

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsen placeras på platån ca 60 m från strandlin-
jen. Det sluttande strandområdet kommer även i fort-
sättningen att vara tillgängligt. I omgivningen finns 
relativt god tillgång till fria stränder.

Infrastruktur
Området ligger ca 50 m från länsväg 545 och busslinje 
från Värmlandstrafik. Gemensam lösning för vatten 
och avlopp krävs. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Bebyggelsen blir relativt högt belägen och kan bli ex-
ponerad mot sjön. Viss siktröjning i slänten mot sjön 
kan bli aktuell. Eftersom området ligger relativt nära 

befintlig bebyggelse i söder bedöms eventuell ny be-
byggelse upplevas i ett sammanhang med befintlig 
vilket medför att påverkan på landskapsbilden blir 
acceptabel.

Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en utbyggnad med 
permanentbostäder i storleksordningen upp till 5-6 
hus. Utformning och färgsättning skall underordna sig 
landskapet. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området har inte bebyggts. LIS-området föreslås 
kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.

LIS-område i planen från 2013
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Slutsatser
Utbyggnaden kan ses som en utökning av befintlig be-
byggelse och bedöms möjlig med hänsyn till friluftsli-
vets intressen och landskapsbilden.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning. Naturvärdesinven-
tering kan bli aktuell, i samband med fortsatt pröv-
ning.
Särskilt påverkan på vitryggig hackspett ska beaktas.
Om detaljplan ej upprättas ska exploatering föregås av 
12:6-samråd i samband med bygglovsprövning.

17. HAREFJORDEN - ÖLSERUD
Växt- och djurliv
Området bedöms vara av allmänt intresse för växt- och 
djurliv. Längs bäcken mellan planerad och befintlig bebyg-
gelse och vid dess mynning i sjön bevaras ett orört om-
råde som passage för djur och skydd för miljön vid bäck-
mynningen. Gällande livsmiljö och hänsynstagande för 
vitryggig hackspett - se resonemang kring område 15 A. 

Fria stränder, tillgänglighet
Fri passage närmast stranden säkerställs. I omgivning-
en finns relativt god tillgång till fria stränder.

Infrastruktur
Området ligger ca 500 m från väg 175 och nås från 
denna via utbyggd skogsbilväg. Regional busstrafik går 
på länsvägen. Transformatorstation finns vid befintlig 
bebyggelse. Gemensam lösning för vatten och avlopp 
förutsättes. Fibernät är utbyggt i området. 

Landskapsbild
Landskapsbilen kommer att förändras från sjön sett 
då skogsmark kommer att ersättas av en rad fritidshus 
som bedöms upplevas som en fortsättning på befintlig 
bebyggelse. Siktröjning närmast sjön kan förväntas. 
Påverkan på landskapsbilden anses vara acceptabel.

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för 5-6 fritidstomter på östra sidan av Hare-
fjorden i direkt anslutning till befintligt fritidsområde. 
Strandskydd 100 m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark.

Friluftsliv, intressen
Norra delen av utredningsområdet är ett område med 
naturvärden, lövträdsrik barrskog. Detta område är 
idag naturvårdsgallrat, dvs all gran har tagits bort för 
att gynna lövträden. Viktig hackspettslokal. 

Natur, landskap
Blandskog, huvudsakligen gran som sluttar lätt ned 
mot sjön i väster. Skogen är ganska sluten och partier 
av löv finns närmast vattnet ställvis. Stranden är stenig 
med inslag av vass och skogen går i allmänhet ända ner 
till vattnet. Själva huvudområdet består idag av yngre 
skog med dominans av björk och gran. 

Vattenkvalitet
Harefjorden har enligt VISS god ekologisk status, ba-
serat på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, som 
sammantaget visar på god status, även om det finns 
problem med bristande konnektivitet och reglering.

Harefjordens kemiska ytvattenstatus uppnår inte god 
status då gränsvärden för kvicksilver och polybrome-
rade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sve-
riges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
En utbyggnad med fritidshus i denna storleksordning 
bedöms kunna ge ett tillskott till serviceunderlaget i 
Nysäter och Säffle.

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden enligt förslaget bedöms inte påverka fri-
luftslivets intressen negativt. Utbyggnaden avgränsas 
mot området av intresse för naturvården. Precis norr 
om själva huvudområdet finns bänkar och brygga som 
kan ha intresse för friluftslivet.
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19. HAREFJORDEN - GRANVIK 
Analys
Motiv
Området bedöms lämpligt för komplettering med per-
manentbebyggelse som kan bidra till serviceunderlaget 
i Säffle ca 2 km söderut.

Landskapsbild
Strandzonen redan präglad av bebyggelse längs stran-
den. Tillkommande hus ligger mer än 80 m från stran-
den och tar stöd i sluttningen bakom som höjer sig åt 
väster. Skogsmarken ersätts av bostadsbebyggelse. 
Närheten till Säffle gör att omgivningen är starkt på-
verkad av bebyggelse. 

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt till lågt intresse för det rörliga 
friluftslivet och en utbyggnad enligt förslaget bedöms 
inte påverka friluftslivets intressen.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Tillkommande bebyggelse placeras så att passager 
mellan bebyggelsen till vattnet säkerställs för djuren. 
Hänsyn skall tas till grova lövträd i norra området och 
död ved. 

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgången på fria stränder är begränsad. Flertalet be-
fintliga fastigheter är strandtomter. Tillgängligheten 
påverkas inte av föreslagen exploatering.

Infrastruktur
Områdena ligger ca 1,5 km från länsväg 545 och 100-
150 m från grusväg av god standard. Länsvägen trafi-
keras av bussar från Värmlandstrafik. Vatten och av-
lopp löses gemensamt med beaktande av närbelägna 
vattentäkter och närliggande vattens status. På sikt kan 
en utökning av det kommunala verksamhetsområdet 
för VA tänkas ske till det bedömda området med tanke 
på volymen av tillkommande permanentbostäder, mel-
lanliggande sammanhängande bebyggelse och det rela-
tivt korta avståndet till befintligt nät.  

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanent bostadsbebyggelse vid Ha-
refjordens västra sida, delvis bebyggt. Strandskydd 
100 m. Privat ägare.

Positivt planbesked gavs under 2017 för en ny detalj-
plan innehållande ett 15-tal villatomter. 

Markanvändning
Skogsmark, fritidsbebyggelse.

Friluftsliv, intressen
Området berörs inte av några regionala eller 
riksintressen.

Natur, landskap
Relativt tät unggranskog som sluttar mot öster och sjön. 
Strandzonen till stor del upptagen av fritidsbebyggelse. 
I det södra området finns inslag av björk, sälg, rönn 
och tall. Skogsstyrelsen har genomfört en lövsskogsin-
ventering i området. Det finns enstaka grövre björkar 
och aspar här. I det norra området är inslaget av löv 
högre och här finns grov asp och björk. Ett mindre våt-
område finns.

Vattenkvalitet
Harefjorden har enligt VISS god ekologisk status, ba-
serat på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, som 
sammantaget visar på god status, även om det finns 
problem med bristande konnektivitet och reglering.

Byälven strax nedströms har dock måttlig ekolo-
gisk status och har tidigare påvisat problematik med 
övergödning, vilket ska beaktas vid planering av 
avloppsanläggning.

Harefjordens kemiska ytvattenstatus uppnår inte god 
status då gränsvärden för kvicksilver och polybrome-
rade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sve-
riges ytvattenförekomster. 
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Slutsatser
Området ligger nära Säffle och bedöms möjligt för ut-
byggnad med permanent bebyggelse enligt förslaget. 
Friluftslivets intressen påverkas inte och inverkan på 
landskapsbilden bedöms vara godtagbar. 
Utbyggnaden blir till stor del belägen utanför strand-
skyddsområdet. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området har inte bebyggts. LIS-området föreslås 
kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
krävs) ska beaktas i samband med både bygglov- eller 
detaljplaneprövning. Området kan komma att anslu-
tas till det kommunala VA-nätet i framtiden.

LIS-område i planen från 2013
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20. BYÄLVEN - SÖRGÅRDEN
Analys
Motiv
Området ligger nära Säffle stad (ca 2,5 km) och erbju-
der goda möjligheter till komplettering med enstaka 
hus utan att strandskyddets intressen påverkas negativt.

Friluftsliv, intressen
Området är ointressant för det rörliga friluftslivet pga 
befintliga strandtomter. Naturvärdena öster om vägen 
bedöms inte påverkas.

Växt- och djurliv
Området är av begränsat intresse för växt- och djurliv 
och ytterligare enstaka hus bedöms inte medföra nega-
tiv påverkan. Området nedanför vägen är av måttligt 
intresse för växt- och djurlivet, dock hyser stora och 
grova lövträd mer värden för bl.a. insekter. De största 
värdena för växt- och djurlivet är på andra sidan vä-
gen, men dessa bedöms ej påverkas då de ligger i brant 
sluttning.

Fria stränder, tillgänglighet
Stranden är idag inte tillgänglig pga befintliga 
strandtomter.

Infrastruktur
Området ligger direkt vid asfalterad väg, ca 600 m från 
väg 175. Vatten och avlopp bör lösas gemensamt med 
befintlig fastighet på Sörgården. Avloppsanläggningar 
med hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma att 
krävas på grund av Byälvens vattenstatus. På sikt kan 
en utökning av det kommunala verksamhetsområdet 
för VA tänkas ske till det bedömda området med tanke 
på mellanliggande sammanhängande bebyggelse och 
det relativt korta avståndet till befintligt nät. Fibernät 
är utbyggt i området.

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Hänsyn ska även tas till beräknade översvämningsni-
våer, i samband med fortsatt prövning (se kartunderlag 
i slutet av planhandlingen).

Landskapsbild
Landskapsbilden är idag helt präglad av befintlig be-
byggelse längs stranden och ytterligare enstaka hus 
innebär ingen negativ påverkan. Tillkommande bebyg-
gelse bör placeras på samma höjd som befintlig.

Förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område vid Byälvens östra strand, avsett 
för komplettering med enstaka hus. Strandskydd 100 
m. Privat markägare.

Strandskyddsdispens har beviljats för ett enbostadshus 
som även bebyggts.

Markanvändning
Större villa, tomtmark, skogsmark.

Friluftsliv, intressen
Området gränsar till område av naturvärde (lövskog). 
Norr om området finns en övrig kulturlämning i form 
av en gårdstomt/bytomt.

Natur, landskap
Tomtmark och skogsmark som sluttar relativt brant 
mot älven. Skogen består till stor del av löv; asp och 
björk, men även gran förekommer. På andra sidan vä-
gen mycket höga naturvärden. Närmast vattnet en del 
al. Stränderna börjar tvärt och skog eller gräs går ända 
ner till vattnat. 

Vattenkvalitet
Berörd del av Byälven (vattenförekomst Byälven ned-
ströms Harefjorden) har enligt VISS ”måttlig ekologisk 
status”. Statusklassningen är baserad på bedömningar 
på fisk och de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, 
som visar på måttlig och otillfredsställande status. De 
hydromorfologiska parametrarna visar att vattendraget 
är påverkat av bristande konnektivitet, reglering och 
rensning.

Tidigare påvisad problematik med övergödning ska be-
aktas vid planering av avloppsanläggning.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 
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Slutsatser
Området erbjuder goda förutsättningar för komplet-
tering med enstaka hus utan konflikter med övriga 
intressen. Prövning av lov bör kunna ske med stöd av 
plan- och VA-utredning. 
Vatten och avlopp skall lösas med beaktande av 
Byälvens vattenstatus och bör lösas gemensamt med 
befintlig fastighet.

Förnyat ställningstagande
LIS-området har resulterat i ett nytt bostadshus. LIS-
området föreslås kvarstå.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.
Hänsyn ska tas till beräknade översvämningsnivåer, i 
samband med fortsatt prövning. 
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av Byälvens 
vattenstatus. 

LIS-område i planen från 2013

Enbostadshuset som har tillkommit inom LIS-området under uppbyggnad.
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21. VÄNERN - GÖNÄS (A)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för 3-4 bostadshus vid Gönäs sydväst om 
Säffle. Strandskydd 100 m. Privat markägare.

Strandskyddsdispens har beviljats för tre enbostadshus 
och ett har påbörjats. 

Markanvändning
Skogsmark; ett fritidshus.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turismen och fri-
luftslivet enligt MB 4:2.

Natur, landskap
Utredningsområdet ligger på en udde med lätt kuperad 
terräng. Udden är nästan helt skogsbeklädd av uppvux-
en blandskog dominerad av tall och gran, men med in-
slag av björk m.m. och omgiven av ganska omfattande 
vassområden. 

Vattenkvalitet
Berörd del av Vänern (Gatviken) bedömdes under för-
valtningscykel 2 ha måttlig status, med påvisning av 
övergödning som utslagsgivande faktor. Under för-
valtningscykel 3 (2017-2021) har Gatvikens ekologiska 
status klassats som otillfredsställande, vilket är en 
klass lägre än ”måttlig”. Fisk är utslagsgivande para-
meter och även konnektiviteten bedöms som otillfreds-
ställande. Bedömning av makrofyter visar på fortsatt 
övergödningsproblematik, vilket härleds till jordbruk, 
enskilda avlopp samt internbelastning (bottensedi-
ment). Övergödningsproblematiken skall beaktas vid 
planering av avloppsanläggningar. 

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
En utbyggnad med några permanentbostäder bidrar 
till att stärka underlaget för service i Säffle och Åmåls 
stad. LIS-området är beläget inom en bygd karaktä-
riserad av levande landsbygd, ett väl utbyggt vägnät 
inom närområdet, nära till service (Säffle, Åmål) samt 
5-6 km avstånd till E45.

Friluftsliv, intressen
Den begränsade utbyggnaden bedöms inte påverka fri-
luftslivets intressen negativt. Avsaknaden av direkta 
vandringsleder m.m. gör att intresset för friluftslivet i 
allmänhet är lågt här.

Växt- och djurliv
Huvudområdet är av allmänt intresse för växt- och 
djurliv och utbyggnaden bedöms inte medföra någon 
negativ påverkan. Stor hänsyn ska tas till de vassområ-
den som finns runt om udden och längsmed ån. Dessa 
är viktiga fågelområden.

Infrastruktur
Området ligger nära vägen, med god standard, till 
Önaholm. Befintlig tillfartsväg kan påverkas av sti-
gande vattennivåer i Vänern. Detta behöver beaktas 
i samband med fortsatt prövning, särskilt för säkring 
av tillgänglighet och angöring för ev. tillkommande 
bostadsbebyggelse.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status. Vatten och avlopp löses gemensamt. Fibernät är 
utbyggt i området.

Landskapsbild
Området ansluter i väster till jordbruksmark med in-
slag av bebyggelse. Ny bebyggelse inom LIS-området 
bedöms därför komma att upplevas som ett naturligt 
inslag i landskapet.
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en utbyggnad med yt-
terligare 3-4 bostadshus som placeras med beaktande 
av terrängens form. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå med en mindre utökning 
åt sydväst för att kunna passa in bebyggelsen i ter-
rängen.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.
En närmare bedömning av de lokala höjdförhållan-
dena behöver göras vid placering av ny bostadsbebyg-
gelse, av hänsyn till risk för stigande vattennivåer. 
Även befintlig tillfartsväg kan påverkas av stigande 
vattennivåer i Vänern. Detta behöver beaktas i sam-
band med fortsatt prövning.

Viktigt är att nya byggnader, samt markarbeten, an-
passas till den sluttande terrängen och hänsyn tas till 
befintligt fritidshus. Viss utglesning av vegetationen 
närmast stranden kan förväntas ställvis.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
Stränderna är idag relativt otillgängliga pga breda 
vassbälten. Bebyggelsen placeras så att fri passage 
närmast stranden behålles. Tillgången på fria stränder 
i omgivningen är god.

Risker
Inom norra delen av området ligger marknivån på  mel-
lan 46-47 m.ö.h. vilket kan göra att en närmare bedöm-
ning av de lokala höjdförhållandena behöver göras  vid 
placering av ny bostadsbebyggelse. Detta för att klara 
planeringsnivåerna för Vänern enligt faktabladet för 
länsstyrelsens rapport Stigande vatten.

Bild från delområde B.
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21. VÄNERN - AVELSÄTER (B)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för turisminriktad verksamhet vid en vik 
av Vänern nära Avelsäter. Området är avsett för uthyr-
ningsstugor och området föreslås i denna plan utökas 
något i öst och väst. Strandskydd mellan 100 -300 m. 
Privat markägare.

Markanvändning
Skogsmark som sluttar mot söder samt vattenområde.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Fornlämningar, kulturmiljöer
Söder om området finns en kulturlämning i form av två 
vallar, sannolikt rester av någon industri- eller hamn-
verksamhet (Skog och historia). 

Natur, landskap
Området ligger i ett flackt parti med blandskog som 
avslutas med ett öppet område som varit naturhamn. I 
kanten dominerar ung tallskog som nyligen blivit gall-
rad. Ost om hygget är tätare blandskog med dominans 
av tall.

Vattenkvalitet
Se beskrivning under område 21 A.

Gatviken har problem med övergödning, vilket skall 
beaktas vid planering av avloppsanläggningar. 

Analys
Motiv
Förslaget avser turisminriktad verksamhet som kan ge 
arbetstillfällen och bidra till en långsiktig utveckling.

Friluftsliv, intressen
Föreslagna åtgärder är i hög grad riktade mot att er-
bjuda det rörliga friluftslivet attraktiva övernattnings-
möjligheter och aktiviteter.

Slutsatser
Föreslagen exploatering med uthyrningsstugor kan på 
ett bra sätt tillgodose det rörliga friluftslivets behov. 
Gemensam lösning för vatten och avlopp rekommen-
deras.

Förnyat ställningstagande
Tillägg av mark i öst och väst.
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
stugor ska kunna prövas inom ramen för bygglovpröv-
ning och strandskyddsdispens. Om detaljplanekravet 
utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 17 §) kom-
mer kommunen att ställa krav på detaljplan efter en 
prövning från fall till fall. 
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurli-
vet och åtgärderna bedöms inte medföra några nega-
tiva konsekvenser. I området finns allmänna växt- och 
djurvärden.

Fria stränder, tillgänglighet
Längs stränderna i området finns på många håll breda 
vassruggar som påverkar tillgängligheten. I anslutning till 
området för stugor, reserveras fri passage närmast stran-
den. I omgivningen finns god tillgång på fria stränder.

Infrastruktur
Tillfart vid befintlig väg. Avloppsanläggningar med 
hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma att krävas 
på grund av sjöns vattenstatus. Fibernät är utbyggt i 
området.

Landskapsbild
Landskapsbilden inom området kommer att påverkas 
på så sätt att skog bitvis kan komma att ersättas av be-
byggelse. Eventuell bebyggelse kan på ett naturligt sätt  
kopplas till naturhamnen.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.
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Slutsatser
Området bedöms möjligt med komplettering med 3-6 
fritidshus enligt förslaget. Bebyggelsen placeras så att 
den bildar ett naturligt sammanhang med befintliga 
fritidshus. 
Gemensam lösning för vatten och avlopp rekommen-
deras.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå med tillägg av mark i det 
norra området.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.
Befintlig tillfartsväg kan påverkas av stigande vattenni-
våer i Vänern. Detta behöver beaktas i samband med 
fortsatt prövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Genom att husen placeras glest finns alltid möjlighet 
för djur att ta sig ner till vattnet. Fågellivet i området 
förekommer mest i vassruggarna söder och öster om 
udden. Död ved kan ha värde för insekter.

Risker
Av hänsyn till att norra området ligger intill påvisat 
riskområde för skred samt erosion (se kartunderlag i 
slutet av planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk 
utredning bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Infrastruktur
Tillfart via befintlig grusväg. Befintlig tillfartsväg kan 
påverkas av stigande vattennivåer i Vänern. Detta be-
höver beaktas i samband med fortsatt prövning, särskilt 
för säkring av tillgänglighet och angöring för ev. till-
kommande bostadsbebyggelse. Vatten och avlopp löses 
gemensamt. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå 
för miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus. Fibernät är utbyggt i området.

Fria stränder, tillgänglighet
Stranden mot väster upplevs knappast idag som till-
gänglig, och tillkommande bebyggelse påverkar detta 
faktum marginellt. Mot öster är stranden helt tillgäng-
lig, och i omgivningen finns gott om fria stränder.

21. VÄNERN - HULTA V (C)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område med fritidshus på Sjömudden som komplet-
teras med ytterligare 3-6 hus. En komplettering av om-
rådet längst norr ut föreslås för att möjliggöra för ut-
byggnad av 1-3 stugor jämfört med tidigare utpekande. 
Strandskydd 300 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Skogsmark, delvis ängsmark. Sex fritidshus på ofri 
grund.

Friluftsliv, intressen
Området ligger inom riksintresse för turism och fri-
luftsliv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Natur, landskap
Relativt tät blandskog med dominans av gran och 
björk. Vackra utblickar över Vänern. Stranden består 
till stor del av klippor i olika brant. Stugor längs större 
delen av stranden.

Vattenkvalitet
Se beskrivning under område 21 A.

Gatviken har problem med övergödning, vilket skall 
beaktas vid planering av avloppsanläggningar. 

Analys
Motiv
Förslaget avser komplettering av befintlig bebyggelse 
enligt MB 7:18 d sista stycket.

Friluftsliv, intressen
Genom att udden delvis redan är ianspråktagen av be-
fintliga fritidshus är den av allmänt intresse för det rör-
liga friluftslivet och en komplettering enligt förslaget 
bedöms inte medföra nämnvärd påverkan på frilufts-
livets intressen. 

Landskapsbild
Befintliga fritidshus är relativt glest placerade och med 
ringa påverkan på omgivningen. Tillkommande bebyg-
gelse placeras på liknande sätt och bedöms kunna upple-
vas som en naturlig komplettering av befintlig rad av hus.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:
• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 

och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.
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Analys
Motiv
Närheten till Säffle innebär att en utbyggnad med ett antal 
permanentbostäder stärker underlaget för lokal service.

Friluftsliv, intressen
Genom sitt läge omgivet av fritidsbebyggelse och sin 
begränsade storlek är området av begränsat intresse 
för det rörliga friluftslivet och den föreslagna exploa-
teringen bedöms inte påverka friluftslivets intressen 
negativt. 

Landskapsbild
Landskapsbilden är redan påverkad av bebyggelse och 
tillkommande bebyggelse kommer att bilda ett sam-
manhang med befintlig. Terrängen stiger bakom om-
rådet så ingen siluettverkan uppstår. Viss siktröjning 
närmast stranden kan bli aktuell. 

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv. 
Tillkommande bebyggelse placeras så att fria passager 
till vattnet skapas mot befintliga fastigheter. Vassrug-
gar söder och väster om området kan vara värdefulla 
för fågellivet.

Infrastruktur
Tillfart kan ordnas från befintlig väg över egen åker- 
och skogsmark. Avloppsanläggningar med hög skydds-
nivå för miljöskydd kan komma att krävas på grund av 
sjöns vattenstatus. Vatten och avlopp löses gemensamt. 
Fibernät är utbyggt i området.

21. VÄNERN - HULTA Ö (D)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för 7-12 permanenthus på östra sidan av 
Hulta. Området föreslås utökas något västerut jämfört 
med tidigare LIS-område. Strandskydd 100-300 m. 
Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark; gränsar till tomter med fritidshus.

Friluftsliv, intressen
Området ligger inom riksintresse för turism och fri-
luftsliv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Natur, landskap
Varierad skogsmark, blandskog, ung tallskog med 
mera, som sluttar mot sydost och stranden. På vissa 
platser siktlinjer ut över Vänern. Öster och väster om 
området fritidshus med strandtomter. Det finns ett be-
gränsat båtliv inom området såväl som begränsad före-
komst av landbaserat friluftsliv. 

Fornlämningar, kulturmiljöer
På Karholmen utanför området finns en övrig kultur-
historisk lämning i form av sjömärken.

Vattenkvalitet
Se beskrivning under område 21 A.

Gatviken har problem med övergödning, vilket skall 
beaktas vid planering av avloppsanläggningar. 
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för föreslagen exploate-
ring. Riksintressena i form av turism/friluftsliv respek-
tive yrkesfiske bedöms inte påverkas negativt. 
Omgivningen består till stora delar av odlad mark, 
gårdar och fritidshus och kan utökas med ytterligare 
bebyggelse. 
Tillkommande hus skall placeras och utformas så att 
de underordnar sig terrängen och lokal tradition. 

Förnyat ställningstagande
Tillägg av mark i västra delen av delområdet.
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.

Risker
Inom södra delen av området ligger marknivån på  
mellan 46-47 m.ö.h. vilket kan göra att en närmare be-
dömning av de lokala höjdförhållandena behöver gö-
ras  vid placering av ny bostadsbebyggelse. Byggnader 
bör placeras så de klarar gällande planeringsnivåer (se 
s. 13 i denna plan).

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgången på fria stränder i omgivningen är relativt 
god. Eftersom området på båda sidor omges av fritids-
hus på strandtomter blir strandzonen relativt ointres-
sant att tillgå. Fri passage skall dock tillgodoses.

LIS-område i planen från 2013
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21. VÄNERN-GATVIKEN - GÖNÄS (A), AVELSÄTER (B), HULTA V (C), HULTA Ö (D)

LIS-område Natur, landskap, friluftsliv

Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten
Skala (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:15 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun
Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Sumpskog

*

Nyckelbiotoper

Kulturlämning enl
Skog&historia

Fornlämning, ökl**
enl FMIS

Naturvärden

Övrigt
Ev. högriskområde radon

Utredningsområde 
borttaget

Strandskydd 
LIS-plan 2018

Strandskydd 
LIS-plan 2013

LIS-område borttaget

Gönäs

OBS - Inaktuell gräns enligt 
Naturvårdsverkets beslut 2017-01-19

*

*
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22. VÄNERN - BILLSVIK
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanent- eller fritidsbebyggelse på 
en udde i Vänern vid Billsvik. Inom strandskyddat 
område kan 3-5 stugor rymmas. Strandskydd 100 m. 
Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark. I den närmaste omgivningen fritidshus 
och permanentbostäder. 

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Natur, landskap
Området utgörs idag av ett kalhygge med en bård av 
skog närmast vattnet. Terrängen sluttar brant ned mot 
vattnet närmast stranden. Landskapet runtomkring är 
redan påverkat av odling och bebyggelse. På kalhygget 
finns idag en större mängd stora frötallar kvar. Längs 
med vattnet i väst är en stor vassrugg som omges av en 
ca 10 m bred al- och björkskog. Själva huvudområdet 
är tätare av skog, dominerad av gran och tall. Längs 
stranden förekommer dock flera döda träd. Stranden 
är varierande med klippor, grov sten och sandstrand 
i små ”luckor”. Enstaka grövre asp förekommer när-
mast vattnet i väst. Längre västerut består stranden av 
branta klippor.

Vattenkvalitet
Berörd del av Vänern (Byviken) bedömdes under för-
valtningscykel 2 ha måttlig status, med påvisning av 
övergödning som utslagsgivande faktor. Under förvalt-
ningscykel 3 (2017-2021) har Byvikens ekologiska sta-
tus klassats som otillfredsställande, vilket är en klass 
lägre än ”måttlig”. Fisk är utslagsgivande parameter 
och även konnektiviteten bedöms som otillfredsstäl-
lande. Det morfologiska tillståndet för svämplanet har 
bedömts som måttligt.

Vattenförekomstens otillfredsställande status samt ti-
digare påvisad övergödningsproblematik skall beaktas 
vid planering av avloppsanläggningar. 

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Utbyggnad kan ge ett tillskott till serviceunderlaget i 
Säffle. 

Friluftsliv, intressen
Genom sitt läge omgivet av bebyggelse är området av 
begränsat intresse för det rörliga friluftslivet och en ut-
byggnad bedöms inte medföra negativa konsekvenser.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv 
och en exploatering innebär ingen negativ påverkan. 
Döda träd, asp, al och björk ska lämnas orörda då 
dessa hyser högre värden för både insekter och fåglar. 
Största naturvärdet ligger i den stora vassruggen väster 
om området och dess omkringliggande al/björk skog. I 
vassen häckar flera fågelarter och vassen bedöms där-
för viktig för fågellivet. Själva huvudområdet ligger 
dock på acceptabelt avstånd till denna vassrugg.

Fria stränder, tillgänglighet
Avståndet till stranden blir minst 30-50 m och den ytt-
re delen av udden berörs inte. I omgivningen finns gott 
om fria stränder.

Infrastruktur
Området ligger ca 1,5 km söder om E45 och nås via 
goda grusvägar. Högspänningsledning finns på ca 250 
m avstånd. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå 
för miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus. Fibernät är utbyggt i området.
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LIS-område i planen från 2013

Landskapsbild
Placeringen en bit in på udden innebär att den nya be-
byggelsen exponeras mindre mot vattnet än befintliga 
hus närmare stranden. Bården av skog längst ut på ud-
den berörs inte.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Risker
Inom östra delen av området ligger marknivån på  mel-
lan 46-47 m.ö.h. vilket kan göra att en närmare bedöm-
ning av de lokala höjdförhållandena behöver göras  vid 
placering av ny bostadsbebyggelse. Byggnader bör pla-
ceras så de klarar gällande planeringsnivåer (se s. 13 i 
denna plan).

Slutsatser
Föreslagen utbyggnad ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse och kommer att upplevas som en naturlig 
utökning. Utformning och placering ansluts till omgi-
vande bebyggelse.
 

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.
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22. VÄNERN - BILLSVIK

LIS-område Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun
Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utredningsområde 
borttaget

Strandskydd 
LIS-plan 2018

Strandskydd 
LIS-plan 2013

LIS-område borttaget



   Tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS)  |     97

23. VÄNERN - DUSE UDDE
Förutsättningar
Allmänt
Kommunal camping- och badplats ca 5 km söder om 
Säffle stad. För området Krokstad-Duse udde gäller 
fördjupad översiktsplan (FÖP) antagen 2006. Föresla-
get LIS-område omfattar områdena Kd 11-14 i denna 
FÖP. Avsikten är att utveckla området med lägenhets-
hotell, övernattningsstugor och utökning av camping-
platsen. Kommunägd mark. Strandskydd 100 m. 

Markanvändning
Camping- och badplats, enkla fritidshus (arrende), 
restaurang (i fyren), båtbrygga, skogsmark.

Natur, landskap
Vid campingplatsen flacka gräsytor, lövträdsvegetation. 
Sandstrand. Gammal/äldre granskog med inslag av grov 
björk, asp och tall mellan Stackavägen och campingen/
badplatsen. På andra sidan Stackavägen är ett gammalt 
hygge med ny ung blandskog av björk och gran, dock 
finns enstaka torrakor och högstubbar samt grova aspar, 
björkar och tallar på hygget. Allmänna till höga natur-
värden i området. Vid Stackavikens båthamn och norrut 
är det mycket vassområden som är av stor betydelse för 
fågellivet. Strandzonen söderut är klipphällar, förutom 
vid badplatsen som är långgrund sandstrand. NV om fy-
ren finns en mindre sandstrand. Höga naturvärden och 
naturvårdsavtal finns mellan Stacka och Ideberget.

Friluftsliv, intressen
Riksintresse för turism och friluftsliv enligt MB 4:2, 
samt riksintresse friluftsliv enligt MB 3:6 (Dalbosjöns 
norra skärgård). 

Fornlämningar, kulturmiljöer
På udden i väster finns fyra gravrösen, öster om fy-
ren ytterligare ett, och på campingplatsen en övrig 
kulturlämning i form av en torplämning. Längst i ös-
ter två kulturlämningar enligt Skog och historia; två 
husgrunder.

Vattenkvalitet
Berörd del av Vänern (Byviken) bedömdes under för-
valtningscykel 2 ha måttlig status, med påvisning av 
övergödning som utslagsgivande faktor. Under förvalt-
ningscykel 3 (2017-2021) har Byvikens ekologiska sta-
tus klassats som otillfredsställande, vilket är en klass 
lägre än ”måttlig”. Fisk är utslagsgivande parameter 
och även konnektiviteten bedöms som otillfredsstäl-
lande. Det morfologiska tillståndet för svämplanet har 
bedömts som måttligt.

Vattenförekomstens otillfredsställande status samt ti-
digare påvisad övergödningsproblematik skall beaktas 
vid planering av avloppsanläggningar. 

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Duse udde är av stor betydelse för det rörliga frilufts-
livet i kommunen och denna del av Vänern. Det är an-
geläget att området kan utvecklas i enlighet med inten-
tionerna i den fördjupade översiktsplanen. 

Natur, landskap
Området är redan starkt präglat av pågående verksam-
het. Fortsatt utveckling innebär att skogsmark ersätts 
av ytterligare övernattningsstugor och större ytor för 
campingplatsen. Lägenhetshotellet placeras på höjden 
väster om campingplatsen. Vid utökning av camping-
platsen mot nordost bör en trädridå mot sjön behållas 
för att minska exponeringen. 

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden ökar områdets attraktivitet och gynnar 
turismens och det rörliga friluftslivets intressen. Här 
finns många stigar som är av intresse för friluftslivet. 
Friluftslivet är mycket viktigt och befintliga vandrings-
leder från campingen är kvalitetssäkrade. De får inte 
påverkas negativt. 

Växt- och djurliv
Området är på grund av pågående verksamhet av be-
gränsat intresse för växt- och djurlivet. Fortsatt ut-
byggnad förväntas inte medföra påtaglig skada.

Infrastruktur
Området har tillfartsväg av god standard och är anslu-
tet till det kommunala VA-nätet. Stugorna i östra delen 
är inte anslutna. 

Risker
Den östra delen med stugor berörs av eventuellt hög-
riskområde för radon. Radonundersökning krävs i 
samband med utbyggnad eller detaljplanering.

Av hänsyn till att delar av området ligger inom påvisat 
riskområde för skred samt erosion (se kartunderlag i 
slutet av planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk 
utredning bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Fria stränder, tillgänglighet
Området är och kommer att vara fritt tillgängligt för 
allmänheten.
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Slutsatser
Området har genom befintlig verksamhet, läge och in-
frastruktur mycket goda förutsättningar att utvecklas 
vidare på lång sikt för turism och friluftsliv vid Vänern 
och kan härigenom skapa ett antal arbetsplatser.
Detaljplan inkl. radonundersökning skall upprättas.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

LIS-område i planen från 2013

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.
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23. VÄNERN - DUSE UDDE

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

Övrigt
Ev. högriskområde radon

** ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Naturvårdsavtal

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl** 
enl FMIS

0 100 20050 m
Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

1:8 000

LIS-område

Strandskydd 
LIS-plan 2018

Strandskydd 
LIS-plan 2013

LIS-område borttaget

Utredningsområde 
borttaget

OBS - Inaktuell gräns enligt 
Naturvårdsverkets beslut 2017-01-19
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*
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24. VÄNERN - ÅGOTSBERG
Förutsättningar
Allmänt
Ett område med enklare fritidsbebyggelse på västra si-
dan av Värmlandsnäs. Ursprungligen fritidsby för Bil-
leruds anställda. Avses att upprustas och kompletteras, 
eventuellt att utvecklas till område med permanent 
bebyggelse.  Privatägd mark. Strandskydd upphävt ge-
nom detaljplan. Detaljplan finns framtagen för fritids-
hus/villatomter (28-30 st). Planen vann laga kraft den 
13 januari 2014. Området är idag utbyggt med ca en 
tredjedel enligt gällande detaljplan.

Markanvändning
Ett fyrtiotal enklare fritidshus i varierande skick samt 
gemensamhetslokal. Söder om fastigheten ett fritids-
hus på avstyckad tomt.

Natur, landskap
Stugorna står spridda i gles skog med huvudsakligen 
uppvuxen tall o björk. Närmast vattnet klipphällar med 
hällmarkstallskog. I östra delen tätare lövskog. Från 
Vänern döljs området delvis av klipphällarna närmast 
vattnet.

Friluftsliv, intressen
Området berörs till större delen av riksintresse för tu-
rism och friluftsliv enligt MB 4:2, samt riksintresse 
friluftsliv enligt MB 3:6 (Dalbosjöns norra skärgård).  
I områdets östra del finns åkermark klass 2 samt ett 
parti med naturvärde (lövskog). 

Fornlämningar, kulturmiljöer
I söder finns en kulturlämning, skog och historia i form 
av en stengrund från gammal träindustri och i öster två 
fornlämningar i form av rösen. Samtliga ligger utanför 
berörd fastighet.

Vattenkvalitet
Berörd del av Vänern (Byviken) bedömdes under för-
valtningscykel 2 ha måttlig status, med påvisning av 
övergödning som utslagsgivande faktor. Under förvalt-
ningscykel 3 (2017-2021) har Byvikens ekologiska sta-
tus klassats som otillfredsställande, vilket är en klass 
lägre än ”måttlig”. Fisk är utslagsgivande parameter 
och även konnektiviteten bedöms som otillfredsstäl-
lande. Det morfologiska tillståndet för svämplanet har 
bedömts som måttligt.

Vattenförekomstens otillfredsställande status samt ti-
digare påvisad övergödningsproblematik skall beaktas 
vid planering av avloppsanläggningar. 

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
En upprustning och utbyggnad av stugbyn kan inne-
bära arbetsplatser och ett tillskott till underlaget för 
service på Värmlandsnäs. Underlaget förstärks om 
området omvandlas till permanentbostäder.

Natur, landskap
Området är redan präglat av fritidsbebyggelsen. Till-
kommande bebyggelse placeras i anslutning till befint-
lig och bedöms inte öka exponeringen mot Vänern i 
nämnvärd grad. 

Friluftsliv, intressen
En utbyggnad och upprustning enligt förslaget ökar 
områdets attraktivitet för det rörliga friluftslivet, vilket 
är i linje med riksintressena. Värden i form av fornläm-
ningar, åkermark och lövskog berörs inte.

Växt- och djurliv
Förutom lövskogen är området av allmänt intresse för 
växt- och djurliv. Föreslagen utbyggnad bedöms inte 
påverka växt- och djurlivet negativt.

Infrastruktur
Befintliga stugor saknar i allmänhet vatten och avlopp. 
På området finns egen djupborrad brunn. Hygienut-
rymmen finns i gemensamhetslokalen. Avloppsanlägg-
ningar med hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma 
att krävas på grund av sjöns vattenstatus. Området ska 
anslutas till stadens VA-nät.

Fria stränder, tillgänglighet
Stränderna inom området är i första hand tillgängliga 
för de som disponerar stugorna. Tillgången till fria 
stränder i omgivningen är god.
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Slutsatser
Området bedöms efter upprustning och komplet-
tering ha goda förutsättningar att utvecklas som en 
tillgång för det rörliga friluftslivet med tillskott av 
arbetsplatser och serviceunderlag. Alternativet med 
omvandling till permanentbostäder ger ett påtagligt 
tillskott till serviceunderlaget på Värmlandsnäs.

Förnyat ställningstagande
Utbredningen av LIS-området har anpassats efter de-
taljplanens avgränsning. Med tanke på att strandskyd-
det återinträder i det fall detaljplanen ändras bedöms 
det motiverat att ha kvar området i LIS-planen. 

Vänern

Fritidshus

Lervik

Sågudden

Ågotsberg

Spässhult

0 10050 m
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24. VÄNERN - AGOTSBERG

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd
Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Naturvärden

LIS-område i planen från 2013

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.
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24. VÄNERN - AGOTSBERG

LIS-område Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten
Skala (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd
Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:5 000 ** ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Fornlämning, ökl*
enl FMIS

*

Naturvärden

LIS-område borttaget

Strandskydd 
LIS-plan 2018
Utredningsområde 
borttaget

Detaljplan

beerrggbbbbeeee gg

*

* OBS - Inaktuell gräns enligt 
Naturvårdsverkets beslut 2017-01-19
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25. VÄNERN - STORA HERRESTAD
Förutsättningar
Allmänt
Avser 3 permanentbostadshus på höjdrygg vid Vänern. 
En liten utökning av området norrut föreslås i denna 
plan som önskats efter inmätning för att kunna skapa 
en lämplig tomt Strandskydd 100 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Skogsmark. Ett fritidshus på avstyckad tomt.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Natur, landskap
Höjdrygg i landskapet med mycket berg i dagen, 
hällmarkstallskog.

Vattenkvalitet
Området berörs av vattenskyddsområde för vattenintag 
vid Stackviken. Se vidare nedan under Infrastruktur. 

Vattnet i den del av Vänern som benämns som Dal-
bosjön har enligt VISS måttlig ekologisk status. Fisk 
och särkilt förorenande ämnen är utslagsgivande för 
bedömningen. Även konnektiviteten har bedömts som 
otillfredsställande. Vattenförekomsten har däremot 
inte problem med övergödning eller försurning.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. I vattenförekomsten 
har även överskidande gränsvärden för krom, dioxiner 
och PFOS påvisats.

Analys
Motiv
Permanent bosättning på området kan ge ett tillskott 
till serviceunderlaget på Värmlandsnäs. Skolan i Botil-
säter är närbelägen.

Friluftsliv, intressen
Området är av riksintresse för turism och friluftsliv 
enligt MB 4:2 men den begränsade exploateringen på 
ca 50-60 m avstånd från stranden, och utanför riksin-
tresset enligt MB 3:6, bedöms inte medföra påtaglig 
påverkan. 

Växt, och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurlivet 
och den begränsade utbyggnaden bedöms inte medföra 
negativ påverkan.

Fria stränder, tillgänglighet
Avståndet till stranden uppgår till 50-60 m. I omgiv-
ningen finns gott om fria stränder.

Infrastruktur
Ca 250 m tillfartväg genom skogsmark måste anläg-
gas. Vatten och avlopp skall lösas gemensamt. Aktuell 
del av Vänern berörs främst av sekundär och tertiär, 
men även lite primär skyddszon för föreslaget vatten-
skyddsområde Stackviken, vattenintag för kommu-
nens vattenverk. Inom vattenskyddsområde kan före-
skrifter komma att fastställas med strängare krav än 
hög skyddsnivå för avloppsanläggningar.

Det finns en befintlig skogsbilväg/traktorväg näst intill 
fram till LIS-området (se karta). Denna väg skulle med 
vissa förstärkningsåtgärder kunna nyttjas som tillfart-
sväg för tillkommande bostäder. 
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Slutsatser
Exploateringen bedöms möjlig med beaktande av en 
bred fri strandzon för friluftslivet och en utformning 
av bebyggelsen som underordnar sig landskapet. När-
heten till skolan i Botilsäter är en positiv faktor.
Lovprövning bör kunna ske med stöd och planutred-
ning inklusive VA-utredning och naturvärdesbedöm-
ning. 
Gällande lagar och föreskrifter för vattenskyddsom-
råde skall beaktas och kan ge krav på anläggningar för 
vatten och avlopp.

Förnyat ställningstagande
Ett mindre markområde läggs till LIS-utpekandet mot 
norr.  
LIS-området föreslås kvarstå med en liten utökning i 
norra delen.

LIS-område i planen från 2013

Landskapsbild
Bebyggelsen blir relativt högt belägen och exponerad 
mot sjön. Det är därför viktigt att byggnadernas färg 
och form underordnar sig den omgivande naturen och 
att tomterna förblir naturtomter med orörd vegetation. 
Terrängens höga läge och mängden berg i dagen med-
för också att alla väganslutningar och övriga markar-
beten bör projekteras med stor känsla för platsen för att 
undvika sår i landskapet.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.



Vänern

Bostäder

Klöven

Burmans-

Limboviken

Stor
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Del av översiktsplan avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

25. VÄNERN - STORA HERRESTAD

LIS-område Natur, landskap, friluftsliv

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten
Skala (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:5 000

Riksintresse med geografisk
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Naturvärden

Strandskydd 
LIS-plan 2018

Strandskydd 
LIS-plan 2013

Utredningsområde 
borttaget

* OBS - Inaktuell gräns enligt 
Naturvårdsverkets beslut 2017-01-19

*
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26. VÄNERN - HÖSSERUD
Förutsättningar
Allmänt
Område för några fritidshus vid Pukerudsviken. 
Strandskydd 100 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Skogsmark. I området finns tre fritidshus. Söder 
om området finns ytterligare fritidshus, brygga och 
badplats.

Friluftsliv, intressen
Berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 
MB 4:2. 

Natur, landskap
Huvudsakligen olikåldrig ganska öppen tallskog, när-
mast stranden hällmarkstallskog, som sluttar mot sjön. 
Befintliga fritidshus ligger mjukt infogade i landska-
pet. Vackra siktlinjer ut över Vänern. Närmast vattnet 
mer förekomst av lövträd, bl.a. björk och al. Skogen 
når nästan ner till vattnet och stranden är till stor del 
klippor och sten. Vid badplatsen söder om området är 
det mer sand. Viss förekomst av vass finns.

Vattenkvalitet
Området berörs av vattenskyddsområde för vattenintag 
vid Stackviken. Se vidare nedan under Infrastruktur. 

Vattnet i den del av Vänern som benämns som Dal-
bosjön har enligt VISS måttlig ekologisk status. Fisk 
och särkilt förorenande ämnen är utslagsgivande för 
bedömningen. Även konnektiviteten har bedömts som 
otillfredsställande. Vattenförekomsten har däremot 
inte problem med övergödning eller försurning.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. I vattenförekomsten 
har även överskidande gränsvärden för krom, dioxiner 
och PFOS påvisats.

Analys
Motiv
Området ger möjlighet till komplettering med enstaka 
hus i anslutning till befintlig bebyggelse och kan bidra 
till underlaget för service på Värmlandsnäs.

Friluftsliv, intressen
Befintlig bebyggelse gör att området är av begränsat 
intresse för det rörliga friluftslivet och en utbyggnad 
enligt förslaget bedöms inte påverka friluftslivets in-
tressen negativt. Friluftslivets största intresse finns vid 
badplatsen i Rudsviken söder om området.
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Slutsatser
Föreslagen utbyggnad bedöms möjlig eftersom den 
lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse. Den 
skall placeras och utformas med största hänsyn till 
terräng och vegetation. 
Lovprövning bör kunna ske med stöd av plan- och 
VA-utredning och naturvärdesbedömning. Planerad 
tillfartsväg skall redovisas. 
Gällande lagar och föreskrifter för vattenskyddsom-
råde skall beaktas och kan ge krav på anläggningar för 
vatten och avlopp.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.

LIS-område i planen från 2013

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Fågellivet har störst betydelse här. En exploatering en-
ligt förslaget bedöms inte påverka växt- och djurlivet 
negativt. Hällmarken med tallar närmast stranden be-
rörs inte.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgången till den närmaste stranden är begränsad pga 
befintliga fritidshus. I omgivningen finns gott om fria 
stränder. 

Infrastruktur
Ny tillfartsväg måste anordnas som också kan betjäna 
befintliga fritidshus. Aktuell del av Vänern berörs av 
primär, sekundär och tertiär skyddszon,för föresla-
get vattenskyddsområde Stackviken, (vattenintag för 
kommunens vattenverk). Inom vattenskyddsområde 
kan föreskrifter komma att fastställas med strängare 
krav än hög skyddsnivå för avloppsanläggningar. 

Den bergrika marken försvårar möjligheterna för 
markbaserade avloppslösningar. 

Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Landskapet är redan påverkat av befintliga fritidshus. 
Tillkommande bebyggelse är något högre placerad 
men bör lokaliseras med största hänsyn till terräng och 
vegetation. Väganslutningar och övriga markarbeten 
måste också utföras med stor omsorg för att undvika 
sår i landskapet. Siktröjning i tallvegetationen närmast 
stranden bör inte medges. 

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.



Vänern

Fritidshus
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Sandviken
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26. VÄNERN - HÖSSERUD

LIS-område Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten
Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS
Kulturlämning enl 
Skog&historia

Naturvärden

LIS-område borttaget

Utredningsområde 
borttaget

Strandskydd 
LIS-plan 2018

Strandskydd 
LIS-plan 2013

*

OBS - Inaktuell gräns enligt 
Naturvårdsverkets beslut 2017-01-19

* *

*
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27. VÄNERN - HJÄLLESKATE
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på en udde på västra delen av Värmlands-
näs. På udden finns redan omfattande fritidsbebyg-
gelse med stöd av detaljplan från 1967. Förslaget avser 
komplettering med ytterligare 4-6 tomter för fritidsbe-
byggelse. Strandskydd 150 m. Privatägd mark.

En detaljplan för ett fritidshusområde (8-9 tomter) an-
togs av kommunstyrelsen i oktober 2017. Beslutet att 
anta detaljplanen blev dock överklagat och har upp-
hävts i mark- och miljödomstolen med hänvisning till 
otillräckligt underlag kopplat till naturmiljö.

Markanvändning
Skogsmark, delvis hällmark med tallskog. Österut 
fritidsbebyggelse.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintressen för naturvård res-
pektive friluftsliv enligt MB 3:6 samt riksintresse för 
turism och friluftsliv enligt MB 4:2. I väster, i vatt-
net utanför området, ligger naturreservatet Millesviks 
skärgård. Naturreservatsområdet utgör även Natura 
2000-område enligt fågel- samt habitatdirektivet (Mil-
lesvik och Lurö skärgård) och är därav av riksintresse 
enligt MB kap 4. Regionala intressen saknas.

Riksintresset för naturvård (Lurö-Millesvik) utgörs av  
ett stort, sammanhängande skärgårdsområde. Områ-
det är ostört, hyser intressant flora och fauna och har 
goda förutsättningar för båtburet friluftsliv. Viktigt för 
riksintressets värden är bl.a. att områdets karaktär av 
oexploaterad skärgård bibehålls.

Fornlämningar, kulturmiljöer
I området finns två fasta fornlämningar; en stensätt-
ning i norr och ett röse mitt i området.

Natur, landskap
Småkuperad terräng och varierad skogsmark, sluttning 
närmast sjön. Tallskog och hällmark mot sjön utmed 
många partier, vassbälten vid sjön. Delvis avverkad 
mark i söder och befintliga fritidshus.

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Dal-
bosjön har enligt VISS måttlig ekologisk status. Fisk 
och särkilt förorenande ämnen är utslagsgivande för 
bedömningen. Även konnektiviteten har bedömts som 
otillfredsställande. Vattenförekomsten har däremot 
inte problem med övergödning eller försurning.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. I vattenförekomsten 
har även överskidande gränsvärden för krom, dioxiner 
och PFOS påvisats.

Analys
Motiv
Utbyggnaden kan ge ett stöd för befintliga service-
funktioner på Värmlandsnäs.

Friluftsliv, intressen
Föreslagen utbyggnad berör områden med riksintres-
sen enligt ovan. Med hänsyn till att området redan 
delvis är ianspråktaget bedöms en komplettering med 
ytterligare 4-6 fritidshus inte medföra påtaglig skada 
på riksintressena, som omfattar stora områden längs 
hela Värmlandsnäs.

Växt- och djurliv
Området är påverkat av den närliggande fritidsbebyg-
gelsen och bedöms vara av allmänt intresse för växt- 
och djurlivet. Utbyggnaden bedöms inte innebära på-
taglig negativ påverkan. 
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Fria stränder, tillgänglighet
Planerad bebyggelse placeras minst 50 m från stran-
den. Uddens yttre del berörs ej. Tillgången till fria 
stränder i övrigt är god. 

Infrastruktur
Ny tillfartsväg kan erfordras. Vatten och avlopp bör lö-
sas gemensamt. Avloppsanläggningar med hög skydds-
nivå för miljöskydd kan komma att krävas på grund av 
sjöns vattenstatus. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas genom att befintlig skogs-
mark ersätts av fritidshus, vilka dock kommer att upp-
levas i ett sammanhang med befintlig bebyggelse. Even-
tuell siktröjning närmast stranden bör inte medges.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Slutsatser
En komplettering av befintligt fritidsområde bedöms 
möjlig med stöd av detaljplan och VA-utredning samt 
naturvärdesbedömning. 
Gemensam lösning för vatten- och avlopp rekommen-
deras.
Påverkan på gällande riksintressen skall belysas. 
Bebyggelsen skall utformas och placeras så att den 
underordnar sig terrängen. 
Fasta fornlämningar skall beaktas.
Länsstyrelsen gör bedömningen att beslut om en ar-
keologisk utredning är sannolikt.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå med mindre justeringar.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.

LIS-område i planen från 2013



LIS-område borttaget

Vänern

Fritidshus

Mysken

Rässudden

Persholmen

Hjälleskate

fritidsområde

Lilla Rässholmen

Rörviks gamla tomt

Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB
enl Säffle kommun
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Del av översiktsplan avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

27. VÄNERN - HJÄLLESKATE

LIS-område Natur, landskap, friluftsliv

Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:5 000 ** ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Fornlämning, ökl** 
enl FMIS

*

Kulturlämning enl 
Skog&historiaRiksintresse för naturvård

enl 3 kap. 6§ MB

Detaljplan 1967

Övrigt

Utredningsområde 
borttaget

Strandskydd 
LIS-plan 2018

OBS - Inaktuell gräns enligt 
Naturvårdsverkets beslut 2017-01-19

*
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28. VÄNERN - ESKILSÄTER
Förutsättningar
Allmänt
Två områden vid Kärvingeviken på västra sidan av 
Värmlandsnäs; det västra för en stugby och det östra 
för fritidsbebyggelse. Strandskydd 100-300 m. Privata 
markägare.

Strandskyddsdispens har beviljats för fyra fritidshus 
inom det västra området.

Markanvändning
Skogsmark. Mellan områdena permanentbostadshus 
med strandtomter. I väster en badplats.

Friluftsliv, intressen
För området gäller riksintresse för turism och fri-
luftsliv enligt MB 4:2 samt riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt MB 3:6. I söder, utanför området, 
ligger naturreservatet Millesviks skärgård. Naturre-
servatsområdet utgör även Natura 2000-område en-
ligt fågel- samt habitatdirektivet (Millesvik och Lurö 
skärgård) och är därav av riksintresse enligt MB kap 4. 
Regionala intressen saknas. 

Natur, landskap
De östra områdena utgörs av tät olikåldrig blandskog  
med dominans av tall och björk, med ett öppet flackt 
parti närmast vattnet. Delvis berg i dagen och delvis 
bevuxet med gräs, vass och lite sly.
De västra områdena utgörs av bitvis öppnare olikåldrig 
blandskog med dominans av gran, tall och björk och 
partier av hällar närmast vattnet. Vackert belägen bad-
plats i söderläge. I vassviken mellan lokalerna högre 
naturvärden med al och björk och mer död ved. Strän-
derna består till stor del av klipphällar av olika lutning, 
men det finns även sand och sten på sina håll.

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Dal-
bosjön har enligt VISS måttlig ekologisk status. Fisk 
och särkilt förorenande ämnen är utslagsgivande för 
bedömningen. Även konnektiviteten har bedömts som 
otillfredsställande. Vattenförekomsten har däremot 
inte problem med övergödning eller försurning.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. I vattenförekomsten 
har även överskidande gränsvärden för krom, dioxiner 
och PFOS påvisats.

Analys
Motiv
Föreslagen utbyggnad med stugby för uthyrning res-
pektive fritidshus kan ge såväl arbetstillfällen som ett 
underlag för servicen på Värmlandsnäs. Området lig-
ger nära befintlig lanthandel i Eskilsäter, den enda på 
Värmlandsnäs.

Friluftsliv, intressen
En stugby vid områdets västra del bedöms öka områ-
dets attraktivitet för det rörliga friluftslivet och kan 
bidra till en förbättring av badplatsen. Fritidshusen 
i öster berör mark som är av allmänt intresse för det 
rörliga friluftslivet. Det rörliga friluftslivets största in-
tressen ligger vid badplatsen och de omkringliggande 
klipphällarna. 

Växt- och djurliv
Många fåglar häckar i vassarna som omger området 
och stor hänsyn skall tas till detta. I övrigt bedöms del-
områdena vara av allmänt intresse för växt- och djur-
livet och exploateringen bedöms inte medföra påtaglig 
påverkan.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgängligheten till badstranden påverkas inte och i 
övrigt lämnas fria passager närmast stranden. I omgiv-
ningen finns gott om fria stränder.

Infrastruktur
Båda delområdena nås från befintliga grusvägar. Vat-
ten och avlopp i respektive delområde skall lösas ge-
mensamt. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå 
för miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus. Fibernät är utbyggt i området. 

Risker
Det östra delområdet ligger mellan högriskområde för 
radon och eventuellt högriskområde för radon. Sär-
skild markundersökning krävs i samband med detalj-
planering. Inom delar av områdena ligger marknivån 
på  mellan 46-47 m.ö.h. vilket kan göra att en närmare 
bedömning av de lokala höjdförhållandena behöver gö-
ras  vid placering av ny bostadsbebyggelse. Byggnader 
bör placeras så de klarar gällande planeringsnivåer (se 
s. 13 i denna plan).
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Slutsatser
Föreslagen exploatering ligger i ett attraktivt område 
på västra sidan av Värmlandsnäs, som redan till viss 
mån är påverkad av bebyggelse. 
Påverkan på riksintressen och landskapsbild bedöms 
inte vara påtaglig och det västra området kan tillsam-
mans med badplatsen öka attraktiviteten för det 
rörliga friluftslivet.  
Underlaget för lanthandeln i Eskilsäter får en välbe-
hövlig förstärkning.
Radonundersökning skall för samtliga delområden 
utföras oavsett antal hus.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås utökas med en yta söderut på 
delområdet längst till öster. Detta för att möjliggöra 
en utveckling av den påbörjade bebyggelsestrukturen 
med 2-3 stugor.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.

LIS-område i planen från 2013

Landskapsbild
I båda fallen ersätts skog av bebyggelse, men områ-
dena är så belägna att vyn från sjön delvis begränsas 
av framför liggande uddar, och mot land omges de av 
skog. Påverkan på landskapsbilden bedöms således bli 
begränsad.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.



Vänern

Stugby

Fritidshus

Kärvingeviken

Stocka-
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Kärvinge
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29. VÄNERN - EKENÄS
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Ekenäs på sydspetsen av Värmlands-
näs. Syftet är möjliggöra utveckling av gästhamnen till 
ett skärgårdscentrum med hamn, kajer, bryggor och 
servicebyggnader för restaurang och övernattnings-
möjligheter. Strandskydd 100 m. Kommunägd mark.

Sedan LIS-planen togs fram 2013 har området detalj-
planerats, för att möjliggöra en utveckling i linje med 
LIS-områdets intentioner. Detaljplanen vann laga kraft 
under 2017 och möjliggör bl.a. serviceanläggning, 
camping och restaurang. Bygglov har beviljats för en 
ny restaurang, vilken stod klar våren 2019. Under 2020 
har bygglov även beviljats för nya uthyrningsstugor.

Markanvändning
Gästhamn med bryggor och liten servicebyggnad, par-
kering, sjöbodar, sjösättningsramp mm. Utgångspunkt 
för båtturer till Lurö. Restaurang och camping. Vand-
ringsled som fortsätter utåt näset. 

Friluftsliv, intressen
Berörs av riksintresse för friluftsliv respektive natur-
vård enligt MB 3:6 och för turism och friluftsliv enligt 
MB 4:2. Området gränsar i öster till åkermark klass 
1. Skärgården söder om Ekenäs är naturreservat (Lurö 
skärgård).

Riksintresset för naturvård (Lurö-Millesvik) utgörs av  
ett stort, sammanhängande skärgårdsområde. Områ-
det är ostört, hyser intressant flora och fauna och har 
goda förutsättningar för båtburet friluftsliv. Viktigt för 
riksintressets värden är bl.a. att områdets karaktär av 
oexploaterad skärgård bibehålls.

Fornlämningar, kulturmiljöer
Inom området finns ett bevakningsobjekt i form av en 
bytomt/gårdstomt; skall beaktas i samband med åtgär-
der i närheten, och rester av en torpgrund (skog och 
historia). I söder finns en fornlämning i form av en 
stensättning. Länsväg 553 är betecknad som kulturhis-
torisk väg, med samma sträckning som på 1700-talet.

Natur, landskap
Delvis skärgårdsnatur med klipphällar och öppna mar-
ker; lövträdsvegetation; i öster mindre skogspartier och 
åkermark. Skogen är blandskog med inslag av grövre 
asp, björk och tall. Ladholmen hyser allmänna till höga 
naturvärden. Viken domineras av vass och är av stor 
vikt för fågellivet.

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Värm-
landssjön hade enligt VISS måttlig ekologisk status 
under förvaltningscykel 2, med hänvisning till regle-
ringen av sjön. Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
har status för vattenförekomsten klassats ner ett steg 
till ”otillfredsställande”. Utslagsgivande parameter för 
bedömningen är fisk på grund av många olika typer av 
mänsklig påverkan, bland annat bristande konnektivi-
tet i tillflödena.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Området har idag flera faciliteter som betjänar båtlivet 
på Vänern och kan utvecklas till ett skärgårdscentrum 
av stort värde för det rörliga friluftslivet till land och till 
sjöss i enlighet med gällande fördjupad översiktsplan.

Friluftsliv, intressen
En utbyggnad till skärgårdscentrum ökar områdets be-
tydelse och tillgänglighet för det rörliga friluftslivet i 
mycket hög grad och bedöms inte påverka riksintres-
set för naturvård negativt. Området är mycket viktigt 
för det rörliga friluftslivet och en utbyggnation får 
inte begränsa framkomligheten till de vandringsleder 
som finns här och som börjar vid Ekenäs och går runt 
Ladholmen.

Växt- och djurliv
Området är av mycket högt värde för fågellivet. Många 
rödlistade arter häckar i området, bl.a. havsörn. Områ-
det är en av Sveriges viktigaste inlandslokaler för flyt-
tande sträckfåglar vår och höst. I området förekommer 
även den rödlistade insekten silversmygare som klas-
sas som NT (nära hotad).

Området hyser allmänna värden för växt- och djurlivet, 
och föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka detta 
negativt. 
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Slutsatser
Området erbjuder utomordentliga förutsättningar 
för en utbyggnad till skärgårdscentrum för det rörliga 
friluftslivet. 
Befintligt VA skall nyttjas och därför ska dagens ka-
pacitet utredas och eventuella förbättringsåtgärder 
genomföras. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå med mindre korrigering-
ar utefter den antagna detaljplanens utbredning.

LIS-område i planen från 2013

Infrastruktur
Området ligger vid slutet av länsväg 533 och är lätt 
att nå. Länsvägen trafikeras av regiontrafikens bussar 
med ändstation vid Ekenäs. Befintlig bebyggelse för-
sörjs med ett vattenverk placerat i toalettbyggnaden. 
Intaget är lokaliserat på östra sidan av udden. Avloppet 
leds till en infiltrationsanläggning. Fibernät är utbyggt 
i området. 

Landskapsbild
Landskapsbilden präglas av befintliga anläggningar 
och bebyggelse och en utbyggnad bör lokaliseras i an-
slutning till dessa för att undvika påtaglig förändring 
av landskapsbilden.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller generellt riktlin-
jerna som ges i denna LIS-plan:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Särskilda bestämmelser för utförande ges i gällande 
detaljplan.

Fria stränder, tillgänglighet 
Områdets funktion gör att tillgängligheten för allmän-
heten är och förblir mycket god. Längre söderut på nä-
set finns god tillgång till fria stränder.
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30. VÄNERN - GAPERHULT, BÄCKEHAMNEN (A)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för några fritidshus vid Bäckehamnen. 
Strandskydd 100-200 m. Privat ägo.

Strandskyddsdispens har beviljats för fyra fritidshus.

Markanvändning
Skogsmark. Permanentbebyggelse och fritidshus. Vid 
stranden före detta båtslip.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. I övrigt inga regionala intressen.

Natur, landskap
Innan området (närmast vändplan) gles tallskog. Hu-
vudområdet består av blandskog med dominans av 
gran, dock finns förekomst av äldre grova lövträd bl.a. 
björk. Närmast stranden kala, ganska stora partier 
med klipphällar. Tilltalande vy norrut över småbrutet 
skärgårdslandskap.

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Värm-
landssjön hade enligt VISS måttlig ekologisk status 
under förvaltningscykel 2, med hänvisning till regle-
ringen av sjön. Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
har status för vattenförekomsten klassats ner ett steg 
till ”otillfredsställande”. Utslagsgivande parameter för 
bedömningen är fisk på grund av många olika typer av 
mänsklig påverkan, bland annat bristande konnektivi-
tet i tillflödena.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Omgivningarna är relativt mycket påverkade av bebyg-
gelse. En utbyggnad kan ge stöd åt befintlig service på 
Värmlandsnäs bl a lanthandeln i Eskilsäter.

Friluftsliv, intressen
Skogsmarken är av allmänt intresse för det rörliga fri-
luftslivet då skogen här är tätare. Klipphällarna väster 
om vägen och badmöjligheterna berörs inte. Inga stigar 
eller leder finns här, förutom den som går längs med vi-
ken bort till den sommarstuga som ligger ute på udden. 
Stigen fortsätter sedan längst ut på udden. Vid eventuell 
byggnation får tillgängligheten till denna inte begrän-
sas. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv 
och exploateringen bedöms inte medföra negativ på-
verkan. Sydväst om huvudområdet finns det mycket 
tall, relativt glest bevuxet. Då det finns äldre grova löv-
träd och stående död ved i området bör hänsyn tas till 
dessa och byggnation planeras på sådant sätt att dessa 
träd ev. kan få stå kvar. Gamla grova träd hyser högre 
värden för både fåglar, växter och insekter. Enligt Art-
Databanken finns inga hotade arter i LIS-området.

Infrastruktur
Området ligger relativt nära länsväg 537. Bilväg finns 
till stugan norr om området. Fibernät är utbyggt i om-
rådet. Vatten och avlopp skall lösas gemensamt. Av-
loppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.

Risker
Ca 100 m åt nordost finns ett eventuellt högriskområde 
för radon. Inför exploatering bör radonundersökning av 
LIS-området utföras. Inom norra delen av området lig-
ger marknivån på  mellan 46-47 m.ö.h. vilket kan göra 
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Slutsatser
Föreslagen exploatering bedöms genomförbar med 
hänsyn till att området vid Gaperhult redan är påver-
kat av bebyggelse och eftersom eventuell ny bebyg-
gelse kommer att vara ringa exponerad. 
Påverkan på landskapsbild och friluftslivets intressen 
är marginella. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal bostads-
hus ska kunna prövas inom ramen för bygglovprövning 
och strandskyddsdispens. Om detaljplanekravet utlöses 
(PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 17 §) kommer kommu-
nen att ställa krav på detaljplan efter en prövning från fall 
till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning bör ef-
tersträvas) ska beaktas i samband med både bygglov- eller 
detaljplaneprövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.

att en närmare bedömning av de lokala höjdförhållande-
na behöver göras vid placering av ny bostadsbebyggelse. 
Byggnader bör placeras så de klarar gällande plane-
ringsnivåer (se s. 13 i denna plan).

Landskapsbild
Eventuell bebyggelse placeras i den plana skogster-
rängen och kommer i princip endast att exponeras mot 
den närmaste viken som redan är präglad av verksam-
heter (bebyggelse, betongfundament med mera). Sko-
gen kommer att täcka all insyn från söder, öster och 
nordost mot ny bebyggelse. Landskapsbilden bedöms 
därför inte påverkas  mer än ytterst marginellt.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
I omgivningen finns gott om fria stränder och utbygg-
naden bedöms inte påverka tillgängligheten till de när-
belägna klipphällarna och badmöjligheterna. 
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30. VÄNERN - GAPERHULT, SANDVIKEN (B)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för komplettering med enstaka hus och 
mindre grupp i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Strandskydd 100 m. Privata ägare. Strandskyddsdis-
pens har beviljats för ett enbostadshus med garage.

Markanvändning
Skogsmark, permanent bostads- och gårdsbebyggelse.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Fornlämningar, kulturmiljöer
I utredningsområdets västra del finns en kulturläm-
ning i form av en ladugårdsgrund från historisk tid 
(Skog och historia).

Natur, landskap
Skogsmark, huvudsakligen tall, som sluttar mot öster 
och sjön, öppet parti gräs/sand närmast vattnet. Grän-
sar till gårdsbebyggelse i norr, väster och söder. Områ-
det är ett äldre hygge, men förekomst av grova lövträd 
finns, i synnerhet björk. I norr nyligen avverkad skog. 
Tall dominerar, men även gran och björk förekommer.

Vattenkvalitet
Se beskrivning under område 30 A.

Analys
Motiv
Omgivningarna är relativt mycket påverkade av bebyg-
gelse. En utbyggnad kan ge stöd åt befintlig service på 
Värmlandsnäs bl a lanthandeln i Eskilsäter.

Friluftsliv, intressen
Genom sitt läge är området av begränsat intresse för 
det rörliga friluftslivet, som närmast riktar sig mot ud-
den i öster. Stigar finns runt om i lokalen. Dessa leder 
framför allt ut på udden. Hänsyn ska tas till dessa för 
att inte påverka friluftslivets rörlighet i området.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv. 
Det förekommer enstaka grövre björkar och tallar på 
det stora området, enstaka högstubbar vilka är värde-
fulla för bl.a. många skalbaggar. Hänsyn bör tas till 
dessa. Vid nybyggnad bör tillses att passager hålls fria 
så att djur kan ta sig ned till vattnet. Enligt ArtData-
banken finns inga hotade arter i LIS-området.

Infrastruktur
Området är beläget intill befintlig väg av god standard, 
ca 550 m från länsväg 537. Vatten och avlopp skall lösas 
med beaktande av angränsande vattentäkter och sjöns 
vattenkvalitet. Gemensamma lösningar skall eftersträ-
vas. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för mil-
jöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns vat-
tenstatus. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Skogsmark ersätts av bebyggelse, som ansluter till 
befintlig bebyggelse på angränsande tomter. Viss sik-
tröjning kan bli aktuell. Påverkan på landskapsbilden 
bedöms godtagbar.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
Närmast omgivande stränder är delvis upptagna av be-
byggelse. Stranden utanför LIS-området är tillgänglig 
från vattnet och via befintlig väg. Längre söderut finns 
fria stränder och en badstrand. 

Risker
Områdets nordöstra del, närmast stranden, berörs av 
eventuellt högriskområde för radon. Inför utbyggnad 
skall radonundersökning göras. Inom området ligger 
marknivån på  mellan 46-48 m.ö.h. vilket kan göra att en 
närmare bedömning av de lokala höjdförhållandena be-
höver göras  vid placering av ny bostadsbebyggelse. Detta 
för att klara planeringsnivåerna för Vänern enligt fakta-
bladet för länsstyrelsens rapport Stigande vatten.
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LIS-område i planen från 2013

Slutsatser
Området bedöms lämpligt dels för komplettering med 
enstaka hus i anslutning till befintliga enligt MB 7:18d 
sista stycket, dels för en mindre grupp av hus i den 
södra delen. 
Radonundersökning krävs.
Kulturlämningen berörs inte. 
Föreskriven lägsta grundläggningshöjd med avseende 
på Vänerns vattennivå skall beaktas.

Förnyat ställningstagande
Delområde C föreslås utgå, övriga LIS-områden före-
slås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.
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31. VÄNERN - GRIMBRÅTEN S
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för komplettering med en grupp fritidshus 
på östra sidan av Värmlandsnäs. Strandskydd 100 m. 
Privat ägare.

Strandskyddsdispens har beviljats för två enbostadshus.

Markanvändning
Skogsmark. Vid stranden gräsytor och två 
förrådsbyggnader.

Friluftsliv, intressen
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet 
enligt MB 4:2. I norr ett område med naturvärden av 
regionalt intresse. 

Natur, landskap
Tät, uppvuxen barrskog, med dominans av tall med 
visst inslag av gran som sluttar svagt mot Vänern. 
Ovanför området dominerar medelung björkskog När-
mast vattnet öppen, planerad gräsyta. Stranden består 
till största delen av grövre klappersten och klipphällar 
både norrut och söderut. Strax söder om området lig-
ger Villkorsbergets fornborg. Skogen går nära vattnet 
och här finns mer löv, bl.a. al.

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Värm-
landssjön hade enligt VISS måttlig ekologisk status 
under förvaltningscykel 2, med hänvisning till regle-
ringen av sjön. Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
har status för vattenförekomsten klassats ner ett steg 
till ”otillfredsställande”. Utslagsgivande parameter för 
bedömningen är fisk på grund av många olika typer av 
mänsklig påverkan, bland annat bristande konnektivi-
tet i tillflödena.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
En bebyggelse på platsen kan tillsammans med övriga 
LIS-områden på näsets östra sida bidra till underlaget 
för service på Värmlandsnäs. 

Friluftsliv, intressen
Bebyggelsens föreslagna placering ca 100 m från 
stranden bedöms inte påverka friluftslivets intressen 
negativt. Naturvärden i norr berörs inte. Friluftsintres-
sena är kopplade till Villkorsbergets fornborg söder om 
området.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurlivet 
och en utbyggnad bedöms inte innebära någon påtag-
lig påverkan. De största värdena är i naturobjektet di-
rekt norr om området, en lövsumpskog. Denna bedöms 
dock inte påverkas.

Infrastruktur
Väg finns fram till stranden. Vatten och avlopp skall lö-
sas gemensamt. Avloppsanläggningar med hög skydds-
nivå för miljöskydd kan komma att krävas på grund av 
sjöns vattenstatus. Fibernät är utbyggt i området.

Vindbruk, intressen
Väster om LIS-området finns ett riksintresseområde 
för energiproduktion genom vindbruk. Riksintresset 
bedöms inte påverkas av LIS-utpekandet. 
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en komplettering med 
3-4 fritidshus som försiktigt inpassas i terrängen. Till-
gängligheten till stranden påverkas inte nämnvärt. 
Lovprövning bör kunna utföras med stöd av planut-
redning och VA-utredning samt naturvärdesbedöm-
ning. Vid fler än 4 hus krävs detaljplan.
Gemensam lösning för vatten- och avlopp rekommen-
deras.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå men avgränsningen 
anpassas något utefter platsens förutsättningar som 
framkommit under bygglovsprocessen och beviljade 
strandskyddsdispenser. 
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

LIS-område i planen från 2013

Landskapsbild
Tät skog ersätts av bebyggelse, som dock tar stöd i bak-
omliggande stigande skogsterräng. Husen bör lokalise-
ras så att naturmark och träd kan bevaras mellan dem. 
Viss siktröjning kan bli aktuell mellan bebyggelsen 
och stranden.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
Stranden kommer även i fortsättningen att vara till-
gänglig; dessutom finns gott om fria stränder norr och 
söder om området. 

Risker 
Inom området ligger marknivån på  mellan 46-48 
m.ö.h. vilket kan göra att en närmare bedömning av de 
lokala höjdförhållandena behöver göras  vid placering 
av ny bostadsbebyggelse. Byggnader bör placeras så de 
klarar gällande planeringsnivåer (se s. 13 i denna plan).

Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.
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31. VÄNERN - GRIMBRÅTEN S
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1 2
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Skala (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM
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32. VÄNERN - GRIMBRÅTEN N

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för mindre stugby på östra sidan av Värm-
landsnäs. Strandskydd 100 m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark, barrskog. Sandstrand. Ett fritidshus på av-
styckad tomt (samma ägare).

Friluftsliv, intressen
En mindre del av området är belägen inom riksintresse 
för turism och friluftsliv enligt MB 4:2. Inga regionala 
intressen. 

Natur, landskap
Tät uppvuxen barrskog, med dominans av tall med 
inslag av gran och björk som sluttar svagt mot Vä-
nern. Närmast sjön lång sandstrand, mycket tilltalan-
de miljö. Norr och söder om sandstranden är det åter 
grov klappersten och skog nära vattnet. Mer löv intill 
strandlinjen.

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Värm-
landssjön hade enligt VISS måttlig ekologisk status 
under förvaltningscykel 2, med hänvisning till regle-
ringen av sjön. Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
har status för vattenförekomsten klassats ner ett steg 
till ”otillfredsställande”. Utslagsgivande parameter för 
bedömningen är fisk på grund av många olika typer av 
mänsklig påverkan, bland annat bristande konnektivi-
tet i tillflödena.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
En stugby med tillhörande faciliteter på platsen ökar 
dess attraktivitet för det rörliga friluftslivet och inne-
bär lokala arbetsplatser. Stranden är attraktiv och läget 
rofyllt och avskilt.

Friluftsliv, intressen
En stugby bör öka områdets attraktivitet för friluftsli-
vet. Stranden skall även i fortsättningen vara allmänt 
tillgänglig. Stugbyns funktion och läge bedöms inte 
påverka riksintresset negativt.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurlivet, 
som inte bedöms påverkas negativt av lokaliseringen. 
Fågellivet här är betydande och de två holmar som 
finns utanför sandstranden får ej påverkas då dessa 
även är nyckelbiotoper.

Infrastruktur
Väg finns fram till befintlig stuga. Vatten och avlopp 
skall lösas gemensamt med beaktande av sjöns vatten-
kvalitet. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för 
miljöskydd kan komma att krävas. Fibernät är utbyggt 
i området.

Vindbruk, intressen
Väster om LIS-området finns ett riksintresseområde 
för energiproduktion genom vindbruk. Riksintresset 
bedöms inte påverkas av LIS-utpekandet. 

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.
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Slutsatser
Området erbjuder med sitt avskilda läge och långa 
sandstrand goda förutsättningar för etablering av en 
stugby. Bebyggelsen skall försiktigt inpassas i befintlig 
natur. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 stugor och servicebyggnad, i annat fall kan plan- 
och VA-utredning samt naturvärdesbedömning godtas 
som underlag för prövning.
Gemensam lösning för vatten- och avlopp rekommen-
deras.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

LIS-område i planen från 2013

Landskapsbild
Skogsmarken ersätts i ett begränsat avsnitt av stugbe-
byggelse, som dock ”tar stöd” i bakomliggande skog 
i väster. Byggnaderna skall placeras så att områdets 
naturkaraktär och delar av träden bevaras. Eventuell 
ytterligare brygga bör placeras i närheten av befintlig.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
Exploateringen kommer att öka områdets tillgänglig-
het för det rörliga friluftslivet. Söder och norr om om-
rådet finns ytterligare fria stränder.
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Enligt länsstyrelsen
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33. VÄNERN - TORSERUDS SAND
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för fritidsbebyggelse nära badplatsen vid 
Torseruds sand. I denna revidering av LIS-planen före-
slås ett motsvarande område läggas till norr om befint-
ligt LIS-område.

Strandskydd 100-200 m. Privata markägare.

Markanvändning
Skogsmark, badstrand (nyttjas som allmän badplats).

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Delar av strandområdet har natur-
värde (lövskog). 

Fornlämningar, kulturmiljöer
I områdets norra del finns rester av en gammal såg 
(Skog och historia)

Natur, landskap
Skogsmark, huvudsakligen ganska tät yngre gran-
skog, som sluttar svagt mot Vänern. Lövträdsvegeta-
tion björk m.m. närmast stranden. Bred, långgrund 
sandstrand.

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Värm-
landssjön hade enligt VISS måttlig ekologisk status 
under förvaltningscykel 2, med hänvisning till regle-
ringen av sjön. Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
har status för vattenförekomsten klassats ner ett steg 
till ”otillfredsställande”. Utslagsgivande parameter för 
bedömningen är fisk på grund av många olika typer av 
mänsklig påverkan, bland annat bristande konnektivi-
tet i tillflödena.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Utbyggnaden bedöms, tillsammans med övriga förslag 
i området (31-35) kunna bidra med ett tillskott till be-
fintlig service på Värmlandsnäs.

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden placeras ca 60-70 m från stranden och 
bedöms inte påverka det rörliga friluftslivets intressen 
eller naturvårdsintressena negativt.

Växt- och djurliv
Området utom strandzonen är av allmänt intresse för 
växt- och djurlivet. Utbyggnaden lokaliseras så att fria 
passager för djur till stranden kan upprätthållas.

Infrastruktur
Tillfartsväg till stranden finns, vilken kan behöva bred-
das. Avlopp och vatten skall lösas gemensamt med be-
aktande av närheten till badstranden. Avloppsanlägg-
ningar med hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma 
att krävas på grund av sjöns vattenstatus.

Vindbruk, intressen
Väster om LIS-området finns ett riksintresseområde 
för energiproduktion genom vindbruk. Riksintresset 
bedöms inte påverkas av LIS-utpekandet. 

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
Bebyggelsen ersätter skogsmark och blir i viss mån ex-
ponerad mot Vänern, men ”tar stöd” i bakomliggande, 
högre belägen skogsmark. Viss utglesning av skogen 
mellan bebyggelsen och stranden i den södra delen kan 
bli aktuell. Lövskogen närmast stranden skall bevaras.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.
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Slutsatser
Närheten till befintlig badstrand gör området attrak-
tivt och kan tillsammans med LIS-områden i närheten 
bidra till underlaget för service på Värmlandsnäs och 
ev även till utökad service vid badstranden i form av 
kiosk eller dyl.
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.
Gemensam lösning för vatten- och avlopp rekommen-
deras.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå och ett nytt delområde 
för fritidsbebyggelse läggs till norr om det befintliga.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

LIS-område i planen från 2013

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgängligheten till stranden bedöms inte påverkas. 
Vägen mot stranden kan behöva dras om för att medge 
god framkomlighet. I omgivningen finns gott om fria 
stränder.
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34. VÄNERN - KVARNFALLET (A)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för fritidshus omkring Kvarnfallet på östra 
sidan av Värmlandsnäs. De sydliga delarna kan även 
bli föremål för permanent bostadsbebyggelse. Strand-
skydd 100 m. Privata markägare.

Bygglov för fritidshus strax väster om området lämnat 
i dec 2010.

Strandskyddsdispens har beviljats av kommunen 2014 
för ett enbostadshus, men länsstyrelsen har upphävt 
dispensen.

Markanvändning
Skogsmark. Mitt i området några fritidshus. 

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och fri-
luftsliv enligt MB 4:2. Området gränsar i sydost till 
intresseområde för naturvård (lövskog) och väster till 
sumpskog.

Fornlämningar, kulturmiljöer
Norr om området finns fasta fornlämningar i form av 
två stensättningar och ett röse.

Natur, landskap
Ganska flack terräng som sluttar svagt mot Vänern. Ve-
getationen utgörs av uppvuxen tallskog av lingonristyp. 
Strandzonen utgörs av en bred yta med sten och enstaka 
block, ställvis partier med sly eller enstaka buskar.

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Värm-
landssjön hade enligt VISS måttlig ekologisk status 
under förvaltningscykel 2, med hänvisning till regle-
ringen av sjön. Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
har status för vattenförekomsten klassats ner ett steg 
till ”otillfredsställande”. Utslagsgivande parameter för 
bedömningen är fisk på grund av många olika typer av 
mänsklig påverkan, bland annat bristande konnektivi-
tet i tillflödena.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Utbyggnaden bedöms, tillsammans med övriga förslag 
i området (31-35) kunna bidra med ett varaktigt till-
skott till befintlig service på Värmlandsnäs bl.a skolan 
i Botilsäter.

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden placeras ett 50-tal meter från stranden 
och bedöms inte påverka det rörliga friluftslivets in-
tressen eller naturvårdsintressena negativt.

Växt- och djurliv
Området utom strandzonen är av allmänt intresse för 
växt- och djurlivet. Strandzonen utgörs av höga natur-
värden och stor hänsyn ska tas till detta. Sikthuggning 
bör undvikas. Utbyggnaden lokaliseras och delas upp i 
mindre enheter så att fria passager för djur till stranden 
kan upprätthållas. 

Infrastruktur
Tillfartsväg söderut anordnas från befintlig väg till 
Kvarnfallet. Mot norr finns nyanlagd väg och elkana-
lisation. Avlopp och vatten skall lösas gemensamt för 
en eller flera grupper. Avloppsanläggningar med hög 
skyddsnivå för miljöskydd kan komma att krävas på 
grund av sjöns vattenstatus.

Vindbruk, intressen
Väster om LIS-området finns ett riksintresseområde 
för energiproduktion genom vindbruk. Riksintresset 
bedöms inte påverkas av LIS-utpekandet. 

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
Bebyggelsen ersätter skogsmark och blir i viss mån ex-
ponerad mot Vänern, men ”tar stöd” i bakomliggande, 
högre belägen skogsmark. Begränsad siktglesning av 
skogen mellan bebyggelsen och stranden kan bli aktu-
ell. Särskild hänsyn skall tas till lövskogen i områdets 
södra del.
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Förutsättningar
Allmänt
Ett område för fritidsbebyggelse vid Örö hamn. Strand-
skydd 100 m. Privat markägare.

Markanvändning
Skogsmark, hällmark, ett flertal fritidshus.

Friluftsliv, intressen
Området berörs delvis av riksintresse för turism och 
friluftsliv enligt MB 4:2. Inga regionala intressen.

Fornlämningar, kulturmiljöer
I söder en möjlig fornlämning i form av uppgift om 
torpbebyggelse.

Natur, landskap
Kuperad öppen skogsmark, huvudsakligen tall, som 
sluttar mot Vänern. Strandlinjen är småbruten med 
partier med kala hällar och sandytor emellan, mycket 
strandzon.  Ett flertal fritidshus.

Vattenkvalitet
Se beskrivning under område 34 A.

34. VÄNERN - ÖRRUD (B)

Slutsatser
Området kan tillsammans med omgivande LIS-områ-
den ge ett tillskott till servicefunktionerna på Värm-
landsnäs. 
Friluftslivets och naturvårdens intressen bedöms inte 
påverkas negativt. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av vattenföre-
komstens status.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgängligheten till stranden bedöms inte påverkas.  
I omgivningen finns gott om fria stränder.
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Analys
Motiv
Området kan tillsammans med övriga liknande områ-
den på östsidan av näset bidra till underlag för servicen 
på Värmlandsnäs.

Friluftsliv, intressen
Berörd del av området bedöms kunna exploateras utan 
att friluftslivets intressen påverkas negativt. Tillkom-
mande hus placeras så att framkomligheten i strandzo-
nen inte försämras.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurli-
vet och exploateringen bedöms inte medföra negativ 
påverkan.

Infrastruktur
Området nås via befintlig väg till Örö hamn. Vatten 
och avlopp skall lösas gemensamt. Avloppsanlägg-
ningar med hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma 
att krävas på grund av sjöns vattenstatus. Fibernät är 
utbyggt i området.

Vindbruk, intressen
Väster om LIS-området finns ett riksintresseområde 
för energiproduktion genom vindbruk. Riksintresset 
bedöms inte påverkas av LIS-utpekandet. 

Landskapsbild
Området är redan starkt påverkat av bebyggelse. Till-
kommande bebyggelse bedöms komma att upplevas i 
ett sammanhang med befintliga hus närmare stranden.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

I det fall det förekommer vegetation ska denna bevaras 
mellan ny bebyggelse och strandkanten. 

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsen placeras 50-60 m från stranden vilket 
innebär att tillgängligheten till stranden och hällarna 
inte påverkas nämnvärt. I omgivningen finns gott om 
fria stränder.

Slutsatser
Förslaget avser ett område som redan är påverkat av 
fritidsbebyggelse och bedöms kunna genomföras utan 
påverkan på rådande riksintresse eller allmänhetens 
tillgänglighet till strandområdet. 

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
bostadshus ska kunna prövas inom ramen för bygglov-
prövning och strandskyddsdispens. Om detalj-
planekravet utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 
17 §) kommer kommunen att ställa krav på detaljplan 
efter en prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning (gemensam lösning 
bör eftersträvas) ska beaktas i samband med både 
bygglov- eller detaljplaneprövning.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

LIS-område i planen från 2013
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35. VÄNERN - ASKEDALEN (A)
Förutsättningar
Allmänt
Ett påbörjat område för fritidsby med stugor för uthyr-
ning vid Askedalen på östra sidan av Värmlandsnäs. 
Strandskydd 100 m. Privat ägare.

Markanvändning
Kuperad skogsmark, delvis avverkad. En uthyrnings-
stuga strax utanför strandskyddsområdet. Positivt för-
handsbesked har lämnats för ytterligare en stuga utan-
för strandskyddsområdet i den södra delen.

Friluftsliv, intressen
Berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 
MB 4:2. I LIS-områdets närhet finns regionalt intresse 
för naturvård; lövskog, övriga lövträd.

Natur, landskap
Östsluttning med gles lövträdsvegetation; norr tallskog 
på kuperad mark med hällar. Närmast stranden tallar 
och klippor i brant sluttning. Stranden utgörs delvis av 
stora ytor med klappersten.

Vindkraft
Ca 800 m från område av riksintresse för vindkraft. 
HS Kraft har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd för 
vindkraftpark vid Sjönnebol sydväst om planområdet. 
Närmaste verk kan komma att placeras ca 700 m syd-
ost om fritidsbyn. 

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Värm-
landssjön hade enligt VISS måttlig ekologisk status 
under förvaltningscykel 2, med hänvisning till regle-
ringen av sjön. Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
har status för vattenförekomsten klassats ner ett steg 
till ”otillfredsställande”. Utslagsgivande parameter för 
bedömningen är fisk på grund av många olika typer 
av mänsklig påverkan, bland annat bristande konnek-
tivitet i tillflödena.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
En utbyggnad av stugbyn kan ge lokala arbetsplat-
ser och ökar områdets tillgänglighet för det rörliga 
friluftslivet. 

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden stärker områdets värde för turism och 
friluftsliv. Bebyggelsen placeras glest med beaktande 
av naturvärdena.

Växt- och djurliv
Förutom lövträdsvegetationen hyser området allmänna 
värden för växt- och djurliv. Bebyggelsen skall place-
ras glest på naturmark så att passager till vattnet för 
djuren möjliggörs.
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Slutsatser
Föreslagen utbyggnad av stugbyn ökar områdets 
värde och tillgänglighet för det rörliga friluftslivet och 
bedöms genomförbar utan påtaglig negativ påverkan 
på naturvärdena.
Föreslagen stugby kan komma att beröras av buller 
från vindkraftsparken. Ytterligare utredningar och 
mätningar krävs för att avgöra detta
Vatten- och avlopp ska lösas gemensamt inom bebyg-
gelsegruppen.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
stugor ska kunna prövas inom ramen för bygglovpröv-
ning och strandskyddsdispens. Om detaljplanekravet 
utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 17 §) kom-
mer kommunen att ställa krav på detaljplan efter en 
prövning från fall till fall. 
Naturvärden och gemensam VA-lösning ska beaktas 
i samband med både bygglov- eller detaljplanepröv-
ning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillkommande bebyggelse placeras minst 50 m från 
stranden. Den branta klippstranden och klapperstens-
stranden berörs inte.

Infrastruktur
Tillfart via befintlig nyanlagd grusväg. Gemensam lös-
ning för vatten och avlopp ska finnas för bebyggelse-
gruppen inom friluftsbyn. Avloppsanläggningar med 
hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma att krävas 
på grund av sjöns vattenstatus.

Landskapsbild
Tillkommande bebyggelse blir relativt högt belägen 
och kan bli exponerad mot sjön men tar stöd i bakom-
liggande högre belägen terräng. 

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Vindkraft
Den föreslagna stugbyn kan komma att beröras av bul-
ler från vindkraftsparken. Ytterligare utredningar och 
mätningar krävs för att avgöra detta. Naturvårdsver-
kets riktlinjer skall beaktas. 
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35. VÄNERN - NY GRORUD S (B)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på östra sidan av näset med påbörjad vild-
markscamp med enkla stugor för uthyrning. Strand-
skydd 100 m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark, en enkel uthyrningsstuga. Positivt för-
handsbesked 2010 för ytterligare en stuga; båda utan-
för strandskyddsområdet. 

Friluftsliv, intressen
Berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 
MB 4:2. Nyckelbiotoper i form av örtrika bäckdråg 
respektive blandsumpskog i norr samt barrnaturskog, 
delvis med rörligt markvatten i söder.

Natur, landskap
Skogsmark, delvis avverkad, som sluttar mot öster och 
Vänern. Huvudsakligen tall och inslag av berg i dagen. 
Stranden är liknande den längre söderut med huvud-
sakligen grov sten och klipphällar.

Vattenkvalitet
Se beskrivning under område 35 A.

Analys
Motiv
Projektet kan skapa lokala arbetsplatser för drift och 
skötsel och öka områdets attraktivitet för det rörliga 
friluftslivet.

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden stärker områdets värde för turism och 
friluftsliv. Bebyggelsen placeras glest med beaktande 
av naturvärdena.

Växt- och djurliv
Området hyser, förutom nyckelbiotoperna, allmänna 
värden för växt- och djurliv. Bebyggelsen placeras med 
respektavstånd till nyckelbiotoperna och så att passager 
för djuren till vattnet hålls fria. Stor hänsyn ska tas till 
båda nyckelbiotoperna. För hög mänsklig närvaro kan 
på sikt ge negativa konsekvenser för nyckelbiotoperna.

Infrastruktur
Området nås från befintlig grusväg, som måste byggas 
ut ca 200 m. Stugorna avses få enkel standard utan vat-
ten och avlopp. Vatten och avlopp i eventuell service-
byggnad löses i samråd med kommunens miljökontor. 
Avloppsanläggning med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.

Natur, landskapsbild
Uthyrningsstugorna är enkla och små och placeras i 
befintlig terräng utan nämnvärda markarbeten. Bebyg-
gelsen kommer att synas från sjön men påverkan på na-
tur och landskapsbild blir begränsad. Terrängen stiger 
bakom bebyggelsen.

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:
• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 

och kulörer i jordfärgskala.
• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 

inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Slutsatser
Genom sin karaktär och utformning blir vildmarks-
campingen underordnad landskapet och kan bli en 
utgångspunkt för turismen och det rörliga friluftslivet, 
samtidigt som den kan tillföra arbetsplatser. Ytterligare 
enstaka ”torra” stugor bör kunna lovprövas med stöd 
av planutredning som även redovisar tänkt tillfart.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå.
En initial prövning av exempelvis ett eller ett fåtal 
stugor ska kunna prövas inom ramen för bygglovpröv-
ning och strandskyddsdispens. Om detaljplanekravet 
utlöses (PBL 4 kap 2-4 §§ samt PBL 9 kap 17 §) kom-
mer kommunen att ställa krav på detaljplan efter en 
prövning från fall till fall. 
Naturvärden och VA-lösning vid behov av sådan ska 
beaktas i samband med både bygglov- eller detaljpla-
neprövning.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå kan komma 
att krävas på grund av sjöns vattenstatus.
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35. VÄNERN - NY GRORUD N (C)

Förutsättningar
Allmänt
Två delområden för permanent- eller fritidshus på 
östra sidan av Värmlandsnäs. Ett av områdena fanns 
med i LIS-planen 2013 och ett mindre område söder 
om vägen tillkommer här. Strandskydd 100 m. Privata 
markägare.

Strandskyddsdispens har getts för tre fritidshus som 
varav ett är under byggnation.

Markanvändning
Skogsmark som sluttar mot Vänern. Ett antal fritidshus 
finns inom närområdet.

Intressen
Riksintresse för turism och friluftsliv enligt MB 4:2. 
Mellan de två delområdena finns en nyckelbiotop i 
form av alsumpskog.

Fornlämningar, kulturmiljöer
Strax söder om det övre delområdet finns en kultur-
lämning i form av uppgift om torplämning med status 
övrig kulturhistorisk lämning.

Natur, landskap
Uppvuxen barrskog med dominans av gran och tall i 
relativt flack terräng som sluttar mot Vänern. Enstaka 
gamla stora och grova tallar finns. Söder om området 
i syd finns ett gammal stort hygge I söder inslag av 
triviala lövträd.

Vattenkvalitet
Se beskrivning under område 35 A.

Analys
Motiv
En utbyggnad enligt förslaget kompletterar befintlig 
bebyggelse och kan ge ett bra tillskott till underlaget 
för service på Värmlandsnäs och i Värmlandsbro med 
bl.a skola, restauranger m.m.

Friluftsliv, intressen
Området är redan starkt påverkat av bebyggelse och 
föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivets intressen negativt. Inga större intressen 
för det rörliga friluftslivet finns i området.

Växt- och djurliv
Området hyser i övrigt allmänna värden för växt- 
och djurlivet och utbyggnaden bedöms inte påverka 
växt- och djurlivet negativt. Nyckelbiotopen i mellan 
de två delområdena bedöms inte påverkas om anslut-
ning till det södra området anpassas efter nyckel-
biotopens utbredning. Detta behöver fastställas vid 
bygglovsgivning..

Fria stränder, tillgänglighet
Tillkommande bebyggelse placeras 30-50 meter från 
stranden, i södra delen väster om befintlig grusväg, 
och påverkar inte allmänhetens tillträde till stranden. I 
omgivningen finns god tillgång till fria stränder.

Landskapsbild
Utbyggnaden kommer att påverka landskapsbilden ge-
nom att skog ersätts av bebyggelse och viss siktröjning 
närmast stranden kan bli aktuell. Omgivningen är dock 
redan starkt påverkad av bebyggelse. 

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.
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Slutsatser
Föreslagen utbyggnad ligger i ett område med viss be-
byggelse och bedöms inte påverka riksintresset eller 
allmänhetens tillgång till stranden negativt. Det norra 
delområdet omfattar 3-4 tomter och det södra 1-2 vil-
ket bör kunna tillståndsprövas med stöd av planutred-
ning och VA-utredning samt naturvärdesbedömning.
Vatten- och avlopp ska lösas gemensamt.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå och ett nytt delområde 
läggs till sydöst om det befintliga. Det befintliga LIS-
området föreslås utökas något norrut. 
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status.

Vegetationen där ett nytt delområde föreslås 

Infrastruktur
Bebyggelsen placeras i anslutning till befintliga grus-
vägar. Fibernät är utbyggt i området. Vatten och avlopp 
skall lösas gemensamt för respektive grupp. Avlopps-
anläggningar med hög skyddsnivå för miljöskydd kan 
komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.

Risker
Inom området ligger marknivån på  mellan 46-48 
m.ö.h. vilket kan göra att en närmare bedömning av de 
lokala höjdförhållandena behöver göras  vid placering 
av ny bostadsbebyggelse. Byggnader bör placeras så de 
klarar gällande planeringsnivåer (se s. 13 i denna plan).
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35. VÄNERN - HJULDAMMEN (D)
Förutsättningar
Allmänt
Fyra delområden för permanent- eller fritidshus på 
östra sidan av Värmlandsnäs. I LIS-planen från 2013 
fanns ett av områdena med som nu har bebyggts. 
Strandskydd 100 m. Privata markägare.

Strandskyddsdispens har getts för tre uthyrningsstugor.

Markanvändning
Skogsmark som sluttar mot Vänern. Ett antal fritidshus 
finns på området.

Intressen
Riksintresse för turism och friluftsliv enligt MB 4:2 

Fornlämningar, kulturmiljöer
Det finns inga kända kulturhistoriska lämningar inom 
området.

Natur, landskap
Uppvuxen barrskog med dominans av gran och tall i 
relativt flack terräng som sluttar mot Vänern. Enstaka 
gamla stora och grova tallar finns. 

Vattenkvalitet
Se beskrivning under område 35 A.

Analys
Motiv
En utbyggnad enligt förslaget kompletterar befintlig 
bebyggelse och kan ge ett bra tillskott till underlaget 
för service på Värmlandsnäs och i Värmlandsbro med 
bl.a skola, restauranger m.m. De delområden som här 

läggs till LIS-utpekandet bedöms passa in i den bebyg-
gelse som redan finns längst med denna passage av Vä-
nerns strand.

Friluftsliv, intressen
Området är redan starkt påverkat av bebyggelse och 
föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivets intressen negativt. Inga större intressen 
för det rörliga friluftslivet finns i området.

Växt- och djurliv
Området hyser i övrigt allmänna värden för växt- och 
djurlivet och utbyggnaden bedöms inte påverka växt- 
och djurlivet negativt. Nyckelbiotopen i söder bedöms 
inte påverkas.

Landskapsbild
Utbyggnaden kommer att påverka landskapsbilden ge-
nom att skog ersätts av bebyggelse och viss siktröjning 
närmast stranden kan bli aktuell. Omgivningen är dock 
redan starkt påverkad av bebyggelse. 

För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Infrastruktur
Bebyggelsen placeras i anslutning till befintliga grus-
vägar. Fibernät är utbyggt i området. Vatten och avlopp 
skall lösas gemensamt för respektive grupp. Avlopps-

I bilden skymtas de tre uthyrningsstugorna som byggts inom LIS-området i planen från 2013. 
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Slutsatser
Föreslagen utbyggnad ligger i ett område med viss 
bebyggelse och bedöms inte påverka riksintresset el-
ler allmänhetens tillgång till stranden negativt. Varje 
delområde omfattar 3-4 tomter vilket bör kunna 
tillståndsprövas med stöd av planutredning och VA-
utredning samt naturvärdesbedömning.
Vatten- och avlopp ska lösas gemensamt.

Förnyat ställningstagande
LIS-området föreslås kvarstå och fyra nya delområden 
läggs till. 
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status.

LIS-område i planen från 2013

anläggningar med hög skyddsnivå för miljöskydd kan 
komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus. 

Fria stränder, tillgänglighet
Tillkommande bebyggelse placeras 30-50 meter från 
stranden, i södra delen väster om befintlig grusväg, 
och påverkar inte allmänhetens tillträde till stranden. I 
omgivningen finns god tillgång till fria stränder.

Risker
Inom området ligger marknivån på  mellan 46-48 m. 
ö. h. vilket kan göra att en närmare bedömning av de 
lokala höjdförhållandena behöver göras  vid placering 
av ny bostadsbebyggelse. Byggnader bör placeras så de 
klarar gällande planeringsnivåer (se s. 13 i denna plan).

Viken inom norra delen av LIS-område D.
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Analys
Motiv
En utbyggnad av stugor för uthyrning inom området 
motiveras genom att detta kan ge fastighetsägaren möj-
lighet att stå på flera ben i sin verksamhet. Närheten 
till Svaneholm medför att en utbyggnad skulle stötta 
tillgången till service på orten.

Friluftsliv, intressen
Inom det begränsade område som LIS-utpekandet be-
rör bedöms idag inte något omfattande friluftsliv ske. 
Motsvarande natur som finns på platsen finns även ös-
ter om LIS-området som bevaras.   

Växt- och djurliv
Inga kända värden för växt- och djurliv finns inom 
området.

Infrastruktur
Det finns idag en välbyggd grusväg av hög standard 
fram till området. Avloppsanläggning med hög skydds-
nivå för miljöskydd kan komma att krävas på grund av 
sjöns vattenstatus.

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred samt erosion (se kartunderlag i slutet av 
planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk utredning 
bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för 3-4 stugor för uthyrning på åsryggen 
som ligger strax öster om Svaneholm. Strandskydd 100 
m. Privatägd mark.

Markanvändning
Platsen består idag av skogsmark som ansluts från 
Slängserud med en grusväg.  

Natur, landskap
Området är beläget på en ås med tallskog. Omkring 
LIS-området är det ett böljande jordbrukslandskap. 

Friluftsliv, intressen
Idag bedöms området inte besitta några särskilda vär-
den för friluftslivet. 

Fornlämningar
Inom området finns två övriga kulturhistoriska läm-
ningar i form av fossila åkrar i övergången mellan skog 
och jordbruksmark i södra delen av området. Längst ut 
på udden utanför det utpekade LIS-området finns en 
fornlämning i form av en stenkammargrav. 

Vattenkvalitet
Öster-Svans ekologiska status bedöms som dålig. Det-
ta beror framför allt på påverkan som skett från trä-
varuindustri långt tillbaka i tiden. Sjön har inte pro-
blem med övergödning, men för att inte försämra sjöns 
chanser att återhämta sig bör särskild aktsamhet tas vid 
anläggning av vatten och avlopp.   

36. ÖSTER-SVAN - SÖDRA SKARBOL (NYTT)

Åsen som omfattas av LIS-området till väster i bilden
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Slutsatser
Föreslaget LIS-område omfattar ett mindre område 
som syftar till bebyggelse av 3-4 stugor för uthyrning 
med direkt närhet till Svaneholm. 
Det finns inom LIS-området endast en naturlig place-
ring av byggnader vilket är i den norra delen av åsen. 
Av hänsyn till avståndet till befintlig bebyggelse, bör 
fortsatt prövning ske genom detaljplan.
I den fortsatta prövningen bör särskilt de kulturhis-
toriska lämningarna utredas närmare och värnas. 
Placering och utformning av byggnaderna blir viktig 
inom området för att fortsatt behålla de värden som 
landskapet innehåller. Stugorna bör placeras i vegeta-
tion och matta takmaterial samt fasadkulörer väljas 
som inte bryter mot omgivningen.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.
Gemensam lösning för vatten- och avlopp bör efter-
strävas. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för 
miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus.

Landskapsbild
Det böljande och vackra landskapet ställer krav på ut-
formningen av stugorna som bör utföras i matta takma-
terial och anpassas till topografi och vegetation på åsen. 

Platsen (åsen) är till största delen gallrad/avverkad i 
den del som är lämplig att bebygga (sydostsluttningen) 
på grund av rotröta (gran). Att bibehålla en skogsridå 
mot nordväst och sjön kommer att minska landskaps-
bildspåverkan. Den skog som finns i den branta slutt-
ningen mot nordväst kommer inte att påverkas av LIS-
planen på något betydande sätt, annat än viss gallring 
och normalt skogsbruk.

Fria stränder, tillgänglighet
Den begränsade exploatering som genom LIS-utpe-
kandet möjliggörs på platsen bedöms inte påverka 
tillgången till stranden negativt. Stugorna planeras att 
bebyggas på den åsrygg som passerar genom området 
parallellt med stranden och det kommer därmed finnas 
en fortsatt tillgänglig fri passage.

Åsen på vilken 1-3 stugor för uthyrning önskas uppföras
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Fornlämningar
Område C ligger i närheten av Svanskogs gamla såg-
verk som är ett bevakningsobjekt för Riksantikvarie-
ämbetet på grund av såglämningar som kan gå tillbaka 
till  Väster om område D finns en gårdsmiljö med kul-
turhistoriska värden.  

Vattenkvalitet
Öster-Svans ekologiska status bedöms som dålig. Detta 
beror framför allt på påverkan som skett från trävaruin-
dustri långt tillbaka i tiden. Sjön har inte problem med 
övergödning, men för att inte försämra sjöns chanser 
att återhämta sig bör särskild aktsamhet tas vid anlägg-
ning av vatten- och avlopp.   

Eldan har enligt VISS måttlig ekologisk status med 
hänvisning till parametern fisk och avvikelser i kon-
nektivitet. Det morfologiska tillståndet i sjön samt dess 
närområde är bedömt som gott. 

Eldans kemiska ytvattenstatus uppnår inte god status 
då gränsvärden för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sveriges 
ytvattenförekomster. Status påverkas även av risken 
för en eventuell spridning via Öster-Svan.

Förutsättningar
Allmänt
Området innehåller fyra delområden och tre tillhö-
rande vattenområden. Inom varje område bedöms 3-5 
uthyrningsstugor rymmas, förutom i område B där 1-3 
stugor kan passas in i landskapet. Strandskydd 100 m. 
Privatägd mark.

Markanvändning
Inom delområdena på västra sidan Slirud finns skogs-
mark. Markägarna har här idag en uthyrningsstuga och 
önskar nu utöka uthyrningsverksamheten.

På östra sidan är markägaren en näringsidkare inom 
turridning/fiske mm. som idag har två stugor för ut-
hyrning. Markområdet som här pekas ut för LIS består 
idag av Sågebackens gård där befintlig verksamhet lig-
ger samt skogs- och betesmark. 

Natur, landskap
Inom delområdena är det varierande natur. I de västra 
områdena (A-B) är det gles tall/granskog. I och intill de 
östra områdena (C-D) är det en blandning av bebyggd 
mark, öppen betesmark och skogsmark med en bland-
ning av tall, lövskog och sly. 

Friluftsliv, intressen
Inom området finns värden för friluftslivet, främst i 
form av de iordningställa ytor som finns för friluftsak-
tiviteter kopplat till näringsverksamheten.  

37. ÖSTER-SVAN/ELDAN - SLIRUD (NYTT)

Glest talllandskap inom delområde A
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Slutsatser
Förutsättningarna för utbyggnad av uthyrningsstugor 
i området bedöms som god med tanke på redan ex-
isterande verksamheter. Inom de aktuella områdena 
för LIS-utpekandet finns inga kända värden eller risker.  
Vid maximal utbyggnad kan det handla om totalt 10-
18 stugor för uthyrning, vilket skulle stödja serviceun-
derlaget i Svaneholm. 
Fortsatt prövning bedöms kunna ske genom bygglov 
och dispens från strandskyddet. I delområde D bör 
särskild hänsyn tas till utsikten från gårdsmiljön syd-
väst om området. 
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.
Gemensam lösning för vatten- och avlopp bör efter-
strävas. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för 
miljöskydd kan komma att krävas.

Analys
Motiv
Delområdena på både västra och östra sidan motiveras 
genom att de ger befintliga näringidkare möjlighet att 
utöka sin verksamhet och på så sätt bidra till att upp-
rätthålla servicen i Svanskog. 

Friluftsliv, intressen
LIS-området bedöms  inte beröra några områden med 
stora värden för friluftslivet, utan snarare kan ett LIS-
utpekande som möjliggör utbyggnad inom området 
stötta de näringsidkare som bedriver verksamhet som 
tillgängliggör andra friluftsvärden i bygden. 

Växt- och djurliv
Inga kända särskilda värden för växt- och djurlivet finns 
inom de utpekade områdena utöver viss jordbruks-
mark. Inom de områden som innehåller jordbruksmark 
ska denna i första hand undantas från bebyggelse.  

Infrastruktur
Samtliga delområden ligger med närhet till befintlig in-
frastruktur i form av vägar, el och fiber. Vid utbyggnad 
av VA invid Öster-Svan krävs korrekt utförda gemen-
samma lösningar för att inte riskera att försämra kva-
liteten i den potentiella råvattentäkten. Avloppsanlägg-
ningar med hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma 
att krävas.

Risker
Av hänsyn till att området ligger intill påvisade risk-
områden för skred samt erosion (se kartunderlag i 
slutet av planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk 
utredning bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Vyn på väg ner till  delområde D på vänster sida i bilden

Landskapsbild
Det finns en öppen vy ner mot sjön från den kultur-
historiskt intressanta gårdsbebyggelsen som ligger i 
närheten av delområde D. Denna bör värnas och ny 
bebyggelse bäddas in i skogsbrynet. 

Fria stränder, tillgänglighet
Ny bebyggelse ska placeras så att det fortsatt finns fri 
passage mellan strand och bebyggelse. Vattenområden 
är involverat i delområdena för att kunna skapa bad 
och båtbryggor, men en fri passage mellan bryggom-
råde och bostadsbebyggelse ska erhållas. Samtliga del-
områden ligger dock i sådana lägen att de omgärdas av 
befintlig bebyggelse och vägar, varpå något omfattande 
friluftsliv intill strandkanten inte förekommer. 
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Vattenkvalitet
Harefjorden har enligt VISS god ekologisk status, ba-
serat på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, som 
sammantaget visar på god status, även om det finns 
problem med bristande konnektivitet och reglering.

Harefjordens kemiska ytvattenstatus uppnår inte god 
status då gränsvärden för kvicksilver och polybrome-
rade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sve-
riges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Området motiveras genom dess goda läge för boende 
för pendlare genom närheten till Knöstad bytespunkt. 
Boendemöjligheter i detta goda läge kan även under-
lätta för kvarboende och generationsväxling för verk-
samheten på gården. 

Friluftsliv, intressen
I dag används området inte för friluftssyften och be-
döms inte innehålla sådana värden som riskerar att för-
svinna genom LIS-utpekandet. Cirka 300 meter norr 
om LIS-området finns ett badberg och strandängar 
som nås via en stig. Dessa värden bedöms inte påver-
kas av LIS-utpekandet. 

Förutsättningar
Allmänt
LIS-området innehåller ett område med möjlighet till 
1-4 bostäder och ett vattenområde för eventuell brygga. 
Strandskydd 100 m. Privatägd mark.

Markanvändning
På platsen finns idag skogsmark. Området tillhör går-
den Streten som bedriver jordbruk inom fastigheten. 

Natur, landskap
Inom det utpekade området finns granskog och ett ku-
perat, sluttande landskap som innehåller att antal na-
turliga platåer ner mot vattnet där bebyggelse skulle 
kunna placeras in i landskapet. Stranden är vassbe-
klädd längst med hela området. 

Friluftsliv, intressen
Det finns norr om området ett badberg och strand-
ängar. Inom det utpekade området finns inga särskilda 
värden för friluftslivet. 

Fornlämningar
Inom det utpekade området finns inga fornlämningar 
eller övriga kulturhistoriska lämningar. Mellan LIS-
området och gården Streten finns dock lämningar av 
olika karaktär som behöver tas hänsyn till vid anslut-
ning av väg. Det rör sig om en tjärdal/tjärgrop, smedja, 
fossil åker och bebyggelselämningar.  

38. HAREFJORDEN - STRETEN (NYTT)

Granskog mitt i LIS-området där vattnet skymtas i bakgrunden
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Slutsatser
Det bedöms finnas goda förutsättningar för utbygg-
nad inom LIS-området med befintlig infrastruktur. 
Fortsatt prövning sker genom bygglov och dispens 
från strandskyddet. Vid framdragning av väg till områ-
det bör de fornlämningar som ligger mellan LIS-områ-
det och Stretens gård tas i beaktning. 
Gemensam lösning för vatten och avlopp rekommen-
deras.

Växt- och djurliv
Inga kända naturvärden finns inom det utpekade om-
rådet. Den lilla ön utanför viken där ett vattenområde 
LIS-utpekas är en allmänning som fortsatt kommer 
vara orörd.

Infrastruktur
Det finns el och fiber framdraget till gården som lig-
ger cirka 300 meter norr om LIS-området. Vägen som 
leder fram till gården kan förlängas till LIS-området 
och samordnas med övrig teknisk infrastruktur utan 
att bryta jordbrukslandskapets arrondering eller land-
skapsbild, nordöst om LIS-området. 

LIS-området ligger med närhet till Knöstad bytes-
punkt där bussar till bland annat Karlstad och Oslo 
stannar vilket gör att området lämpas sig mycket väl 
för boende och pendling. 

Landskapsbild
Inom området bedöms finnas goda förutsättningar att 
placera in ny bebyggelse i vegetationen på de inom om-
rådet befintliga platåerna. 

Fria stränder, tillgänglighet
Ny bebyggelse bedöms kunna placeras in i naturen på 
så sätt att en naturlig fri passage kan skapas mellan 
bebyggelse och stranden. 

Risker
Det finns en översvämningskartering för Byälven som 
omfattar Harfjorden gjord av MSB. Beräknat hög-
sta flöde (BHF) går cirka 50 meter upp på land och 
en stor del av denna zon kan även riskera att drabbas 
vid 200-årsflöde. Detta gör att det inte bör tillkomma 
bostadsbebyggelse inom zonen. Se även kartunderlag i 
slutet av denna planhandling. 
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Fornlämningar
Inom de utpekade delområdena finns inga fornläm-
ningar eller kulturhistoriskt intressanta lämningar ut-
över en torplämning i det mellersta området närmast 
Skäggebols gård. Där finns en torplämning identifie-
rad i Skogsstyrelsens skogs- och historia inventering. 
I närheten av de västra delområdena finns Skäggebols 
gård som är utpekat av riksantikvarieämnetet som ett 
bevakningsobjekt. Cirka 200 meter nordväst om del-
området vid Sandsjön ligger Hammars gamla torp som 
är klassat som fornlämning. 

Vattenkvalitet
Glafsfjorden som de tre västra områdena ligger intill 
har god ekologisk status. Parametrarna bottenfauna 
och växtplankton har varit utslagsgivande, vilka tyder 
på att sjön inte är påverkad av varken övergödning eller 
försurning. Sjön är påverkad av bristande konnektivi-
tet och reglering

Sandsjöns ekologiska status klassas som måttlig. Pa-
rametern försurning har varit utslagsgivande. Ljusför-
hållandena tyder även på en övergödningspåverkan. 

De båda vattenförekomsternas kemiska ytvattenstatus 
uppnår inte god status då gränsvärden för kvicksilver 
och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, 
liksom i alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Det finns ett markavvattningsföretag som omfattar 
Sandsjön. 

Analys
Motiv
Områdena motiveras genom att de kan möjliggöra för 
fortsatt utveckling av den verksamhets som idag drivs 
på Skäggebols gård genom uthyrning av stugor. LIS-
området möjliggör även för nybyggnation av bostads-
bebyggelse för att kan även underlätta för kvarboende 
och generationsväxling inom ägarfamiljen. 

Förutsättningar
Allmänt
Området innehåller tre mindre delområden för bostä-
der/näringsändamål som ligger inom fastigheten som 
hör samman med Skäggebols gård. Ett av delområdena 
ligger intill Sandsjön och innehåller ett vattenområde 
för eventuell brygga. Gården bedriver areella näringar 
samt en gårdsbutik (Sleep in silk). 

Strandskydd 100 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Ett av det tre områdena som ligger närmast Skäggebols 
gård innehåller gårdsmark i anslutning till befintlig be-
byggelse. Övriga två områden innehåller skogsdungar 
insprängd mellan bebyggelse, vatten och jordbruks-
mark. Delområdet som ligger vid Sandsjön innehåller 
skogsmark och en mindre skogsväg. 

Natur, landskap
De tre områdena som ligger i anslutning till Skägge-
bols gård ligger inom av Skogsstyrelsen utpekat natur-
värde i form av lövrik barrnaturskog. Skäggebols gård 
ligger inom ett område med många naturvärden med 
exempelvis en nyckelbiotop i form av vattendrag med 
slingrande lopp och sumpskog. Nordöst om Skäggebols 
gård har en ansökan gjorts om att få skapa strandbete 
inom området med naturvärden. Enligt uppgift finns 
fynd av klockgentiana observerats, men det finns inga 
uppgifter om detta i artportalen. Vid en kommande 
prövning av bygglov och dispens kommer frågan att 
behöva aktualiseras och eventuellt kan dispens från 
fridlysningsbestämmelserna komma att krävas.

Friluftsliv, intressen
De delområden som är utpekade i anslutning till Skäg-
gebols gård bedöms inte innehålla några värden för fri-
luftslivet då de i hög grad idag tillhör gårdsmiljön och 
inte används av allmänheten. Delområdet som ligger 
intill Sandsjön är placerat mellan sjön och en väg.   

39. GLAFSFJORDEN/SANDSJÖN - SKÄGGEBOL (NYTT)

Strandkanten intill Glafsfjorden och delar av området för näringsändamål väster om Skäggebols gård



ny bostadsbebyggelse utom denna zon. Se även kartun-
derlag i slutet av denna planhandling. 

Av hänsyn till att delområdet vid Skäggebol ligger 
intill påvisat riskområde för skred samt erosion (se 
kartunderlag i slutet av planhandlingen), kan ytterli-
gare geoteknisk utredning bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.

Fria stränder, ti llgänglighet
LIS-området bedöms ge begränsad påverkan på till-
gängligheten till fria stränder då det fi nns god tillgång 
till stränderna kring övriga delar av sjöarna. 

Slutsatser
Inom delområdena kring Skäggebols gård föreslås ett  
mindre område för ett  bostadshus. På udden nordväst 
om gården föreslås ett  delområde med 1-3 stugor för 
uthyrning. Inom området behöver särskild hänsyn tas 
ti ll de omkringliggande naturvärdena. Om detaljplan 
ej upprätt as ska exploatering föregås av 12:6-samråd i 
samband med bygglovsprövning.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt  prövning för delområdet vid Skäggebol.
Gemensamma lösningar för vatt en- och avlopp re-
kommenderas.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att  krävas vid Sandsjön på grund av 
sjöns vatt enstatus.
Det delområde som ligger inti ll Sandsjön föreslås ha 
inriktningen anti ngen friti dshus eller stugor för uthyr-
ning. Där kan rymmas 3-5 stugor. Fortsatt  prövning 
bör ske genom detaljplan, av hänsyn ti ll avståndet ti ll 
befi ntlig bebyggelse.
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Friluft sliv, intressen
Påverkan på friluftsvärden bedöms i detta fall vara 
begränsad då områdena kring Skäggebol gård ligger 
inom gårdens närmiljö och inryms till stora delar i går-
dens hemfridszon. Området intill Sandsjön omfattar en 
liten del av sjöns strandkant där naturen redan bryts av 
den väg som passerar området.  

Växt- och djurliv
De delområden som LIS-utpekas i anslutning till 
Skäggebols gård bedöms inte ligga på sådan mark att 
de naturvärden som fi nns i närheten påverkas. Vid 
bygglovsprövning bör dock de kända värdena i direkt 
närhet till LIS-området undersökas och placering av ny 
bebyggelse och arbete under byggprocessen anpassas 
för utifrån att minimera påverkan. 

Infrastruktur
Samtliga delområden ligger med närhet till befi ntlig in-
frastruktur. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå 
för miljöskydd kan komma att krävas vid Sandssjön på 
grund av sjöns vattenstatus.

Landskapsbild
Skäggebols gård är ett bevakningsobjekt för dess kul-
turmiljö och det är av vikt att ny bebyggelse anpassas 
efter befi ntlig i stil och omgivande landskap.

Risker
Det fi nns en översvämningskartering för Byälven som 
omfattar Glafsfjorden gjord av MSB. Beräknat högsta 
fl öde (BHF) och 200-årsfl öde kan drabba delar av LIS-
området men förutsättningar bedöms fi nnas att placera 
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Fornlämningar
LIS-området innehåller inga kända kulturhistoriska 
lämningar. Sydväst om LIS-utpekandet finns dock ett 
område  med fossil åkermark identifierat.

Vattenkvalitet
Harefjorden har enligt VISS god ekologisk status, ba-
serat på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, som 
sammantaget visar på god status, även om det finns 
problem med bristande konnektivitet och reglering.

Harefjordens kemiska ytvattenstatus uppnår inte god 
status då gränsvärden för kvicksilver och polybrome-
rade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i alla Sve-
riges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Området motiveras genom att det kan bidra till att ska-
pa attraktiva boendemiljöer i kommunen med närhet 
till Säffle tätort. Avgränsningen av området har gjorts  
utifrån tanken att komplettera befintlig bebyggelse-
struktur inom området.

Friluftsliv, intressen
Vid utveckling av ny bebyggelse inom LIS-området 
bedöms tillgängligheten fortsatt vara god om det fort-
satt går att promenera genom området. Tillgången till 
stranden bedöms öka om en gemensam brygga till-
kommer inom det utpekade vattenområdet. 

Förutsättningar
Allmänt
Inom området pekat LIS ut för 3-5 bostäder som pas-
sas in mellan befintlig bebyggelse. Ett vattenområde 
för eventuell brygga finns även inom utpekandet. Om-
rådet ligger cirka 4 kilometer norr om Säffle tätort och 
närmsta hållplats för kollektivtrafik finns 1 km väster 
om området.

Strandskydd 100 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Området består av skogsmark och angränsar i norr och 
söder till befintlig bebyggelse och bilväg. En bostad 
ligger inom LIS-området till vilken väg finns framdra-
gen. Genom området passerar idag en gångstig.

Natur, landskap
LIS-området ligger i ett område med blandad barrskog. 
Landskapet sluttar åt öster mot vattnet med en platå 
som sträcker sig längst med stranden cirka 30 meter 
från vattenbrynet. Från högsta punkt inom LIS-områ-
det och vattenytan skiljer det som mest cirka 16 meter.

Friluftsliv, intressen
Området utgörs idag av skog och en gångstig som bin-
der samma två bilvägar som ligger i anslutning till bo-
städer. Gångstigen skapar en möjlighet till en samman-
hållen promenadslinga och denna funktion kan vara av 
friluftsintresse.

40. HAREFJORDEN - FAGERÅS (NYTT)

Fritidshus i anslutning till området där LIS pekas ut.
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Slutsatser
LIS-området ligger i en befintlig bebyggelsestruktur 
där infrastruktur och närliggande serviceort finns. 
Området bedöms inte innehålla några särskilda natur-
värden och är inte nyttjat av allmänheten utöver den 
stig som binder samman två bilvägar vilken passerar 
genom området. Inom området kan en utveckling av 
3-5 bostäder ses som rimlig där det är lämpligt att pla-
cera in dem så att befintlig stigs funkton kan kvarstå. 
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning.
Gemensamma lösningar för vatten- och avlopp re-
kommenderas.
Fortsatt prövning kan ske genom bygglov och dispens 
från strandskyddet. 

Växt- och djurliv
Utveckling inom LIS-området bedöms endast beröra 
allmänna naturvärden och terrängen i området ger en 
naturlig fri passage närmast vattnet nedanför platån i 
landskapet 

Infrastruktur
Väg, fiber och el finns framdraget till de befintliga bo-
städer som LIS-området angränsar till. Gemensamma 
lösningar för vatten och avlopp bör eftersträvas där 
sammanhanget med befintlig omkringliggande bebyg-
gelse bör undersökas närmare.  

Landskapsbild
Inom området bedöms finnas goda förutsättningar att 
placera in ny bebyggelse i vegetationen på de befint-
liga platåerna med kvarvarande vegetation framför 
bebyggelsen. 

Fria stränder, tillgänglighet
Idag bedöms den främsta accessen till området ske via 
den stig som går genom området, stranden bedöms inte 
som allmänt nyttjad. Det bedöms finnas goda möjlig-
heter till fortsatt möjlighet att röra sig genom området 
i framtiden om bebyggelsen passas in så att kopplingen 
kvarstår mellan norra och södra vägen. Tillgänglighe-
ten till stranden kan öka om en gemensam brygga an-
läggs då det troligen ger en bättre nedgång till stranden.

Skogsmark där LIS-område pekas ut.

Risker
Harefjorden omfattas av översvämningskarteringen 
för Byälven. Vid ett högsta beräknat flöde (BHF) ris-
kerar ett område cirka 15 meter upp på land drabbas. 
Dock gör höjdskillnaderna och tidigare nämnda platå i 
landskapet att eventuell ny bostadsbebyggelse inte be-
döms riskera att drabbas av översvämning enligt gäl-
lande karteringar. 

Av hänsyn till att området ligger intill påvisat riskom-
råde för skred (se kartunderlag i slutet av planhand-
lingen), kan ytterligare geoteknisk utredning bli aktu-
ellt i samband med fortsatt prövning.
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Friluftsliv, intressen
Västra sidan av Västra Källsudden kan sägas inne-
hålla värden för friluftslivet med klipphällar och öp-
pen sjö framför. Övriga områden är mer påverkade av 
bebyggelse.  

Fornlämningar
Inom det östra området finns en fornlämning i form av 
en stensättning. Markeringen för lämningen bedöms 
vid platsbesök inte sitta på samma plats som i karta, så 
vid exploatering behöver fornlämningens exakta posi-
tion fastställas.

Inom övriga delområden finns inga kulturhistoriska 
värden, men det nordvästra området angränsar till ett 
området utpekat av Skogsstyrelsen i skog och histo-
riainventeringen då det finns en torplämning. Fram till 
det före detta torpet finns en skogsväg vilken LIS-om-
rådet möjligen kan anslutas via. Eventuell påverkan på 
kulturlämningen behöver i detta fall utredas.  

Vattenkvalitet
Önaholm gränsar mot två stycken vattenförekomster 
(delar av Vänern) - Dalbosjön i söder (delområde A) 
och Byviken i norr (delområde B).

Vattnet i den del av Vänern som benämns som Dal-
bosjön har enligt VISS måttlig ekologisk status. Fisk 
och särkilt förorenande ämnen är utslagsgivande för 
bedömningen. Även konnektiviteten har bedömts som 
otillfredsställande. Vattenförekomsten har däremot 
inte problem med övergödning eller försurning.

Förutsättningar
Allmänt
Den södra delen av Önaholm innehåller fyra mark-
områden varav två har inriktningen bostäder och två 
bostäder/näringsändamål. LIS-området innehåller två 
vattenområden för gemensamma bryggor. 

Strandskydd 200-300 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Inom de två västra delområdena finns skogsmark va-
rav delar av området nordväst är avverkat 2018. Inom 
mittenområdet som ligger vid Annaviken finns befint-
lig bebyggelse i form av bostadshus. Inom delar av 
området finns troligen redan idag särskilda skäl för 
dispens från strandskyddet då nuvarande bebyggelse 
ligger mellan stranden och kan vara möjliga områden 
för nybyggnation. I området längst öster ut finns idag 
skogsmark.   

Natur, landskap
På Västra Källsudden i närheten av delområdena finns 
naturvärden utpekade som nyckebiotoper. Inom de ut-
pekade områdena finns karaktäristisk Vänerntallskog. 
Nedanför det utpekade området längst söder ut finns 
klippor.  

41. VÄNERN - SÖDRA ÖNAHOLM (A) (NYTT)

Skogsmark på norra sidan av udden vid Katrineberg
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Slutsatser
LIS-området innehåller flera delområden, där det 
handlar om ett fåtal stugor i varje. De två markområ-
dena på Västra Källsudden bedöms kunna innehålla 
1-3 bostadshus. Området i anslutning till Annaviken 
bedöms kunna innehålla 3-5 hus för boende eller 
uthyrning. Delområdet längst norrut på Östra Källsud-
den bedöms kunna innehålla 1-3 stugor för uthyrning. 
För fortsatt prövning ska en bedömning av behov av 
detaljplan göras utifrån omfattning, placering och in-
riktning av tänkt ansökan.
Befintlig tillfartsväg till Önaholm kan påverkas av sti-
gande vattennivåer i Vänern. Detta behöver beaktas i 
samband med fortsatt prövning.
Vid bygglovsprövning bör riktlinjerna för utformning 
som presenteras under rubriken lanskapsbild tillämpas 
för att minska påverkan på landskapsbilden sett från 
sjön. 
Gemensamma lösningar för vatten- och avlopp ska 
uppföras för respektive bebyggelsegrupp.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status.

Vattenförekomsternas kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom 
i alla Sveriges ytvattenförekomster. I Dalbosjön har 
även överskidande gränsvärden för krom, dioxiner och 
PFOS påvisats.

Se även beskrivning under delområde B.

Området berörs av Åmål kommuns utpekade vatten-
skyddsområde för ytvattentäkt.

Analys
Motiv
De fyra områdena motiveras genom att de bidrar till att 
komplettera med attraktiva boendemiljöer i anslutning 
till befintlig bebyggelse som kan bidra till att stärka 
serviceunderlaget till Säffle. Boende kan även nyttja 
den service som finns tillgänglig i Åmåls tätort som 
finns inom 16 km från området. 

Friluftsliv, intressen
Området längst söderut på Västra Källsudden har av-
gränsats så att en zon sparas mellan eventuell ny be-
byggelse och klippområdet närmast stranden. De två 
vattenområden som LIS-utpekas bedöms kunna bidra 
positivt till friluftslivet i närområdet då det tillgänglig-
gör bad- och båtliv för boende och andra.  

Växt- och djurliv
Vid avgränsningen av områden har hänsyn tagits till de 
kända naturvärden som finns i närområdet. Det är dock 
viktigt att vid bygglovsprövning närmare undersöka 
värdenas status och exakta utbredning för att kunna 
anpassa ny bebyggelse.

Infrastruktur
Det finns vägar, el och fiber tillgängligt inom närområ-
det till samtliga områden. 

Vattenskyddsområdet ställer krav på VA-lösningarna 
vid nybyggnation där gemensamma lösningar och av-
loppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas.

Risker
Inom området längst väster ut på Västra Källsudden 
ligger marknivån på  mellan 46-48 m.ö.h. vilket kan 
göra att en närmare bedömning av de lokala höjdför-
hållandena behöver göras vid placering av ny bostads-
bebyggelse. Byggnader bör placeras så de klarar gäl-
lande planeringsnivåer (se s. 13 i denna plan).

Befintlig tillfartsväg till Önaholm kan påverkas av sti-
gande vattennivåer i Vänern. Detta behöver beaktas 
i samband med fortsatt prövning, särskilt för säkring 
av tillgänglighet och angöring för ev. tillkommande 
bostadsbebyggelse.

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• Träd ska bevaras mellan ny bebyggelse och 
strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
Det rörliga friluftslivet bedöms inte påverkas negativt 
av LIS-området då avgränsningen har gjorts utifrån 
kända värden och för de områden där friluftsvärden 
kopplat till Vänern finns, lämnas en större strandzon.  
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Vattenkvalitet
Byviken bedömdes under förvaltningscykel 2 ha mått-
lig status, med påvisning av övergödning som utslags-
givande faktor. Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
har Byvikens ekologiska status klassats som otillfreds-
ställande, vilket är en klass lägre än ”måttlig”. Fisk är 
utslagsgivande parameter och även konnektiviteten 
bedöms som otillfredsställande. Det morfologiska till-
ståndet för svämplanet har bedömts som måttligt.

Vattenförekomstens otillfredsställande status samt ti-
digare påvisad övergödningsproblematik skall beaktas 
vid planering av avloppsanläggningar. 

Vattenförekomsternas kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster.

Se även beskrivning under delområde A.

Området berörs av Åmål kommuns utpekade vatten-
skyddsområde för ytvattentäkt.

Analys
Motiv
Området motiveras genom att uppförandet av uthyr-
ningsstugor i detta område kan ge verksamheten vid 
Önaholms gård ytterligare ett ben att stå på och bidra 
till att tillgängliggöra denna del av Vänerns skärgård. 

Förutsättningar
Allmänt
Två delområden för uppförande av stugor för uthyr-
ning. Totalt rör det sig om 4-6 stugor som ligger på 
fastigheten som hör till Önaholms gård. Ett vattenom-
råde pekas ut för att kunna utveckla den fina badvik 
som idag finns på platsen.  

Strandskydd 100-300 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Inom området finns skogsmark och viss bostads- 
bebyggelse. 

Natur, landskap
Landskapet inom områdena består av karaktäristisk 
Vänerskog med kuperad tallskog. Norra delen av 
LIS-området angränsar till en sumpskog utpekad av 
Skogsstyrelsen. 

Friluftsliv, intressen
I samband med det utpekade området finns värden för 
friluftslivet och avgränsningen av områdena gjorts för 
att bevara dessa.  

Fornlämningar
Det finns inga kända kulturhistoriska lämningar i 
närområdet.

41. VÄNERN - NORRA ÖNAHOLM (B) (NYTT)

Svartviken där ett område för uthyrningsstugor och utveckling av badplats pekas ut
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Slutsatser
LIS-området pekas ut för 4-6 stugor för uthyrning. 
Ett vattenområde pekas ut för gemensam brygga. I 
den fortsatta prövningen bör hänsyn tas till de riktlin-
jer för utformning som finns under rubriken land-
skapsbild.
För fortsatt prövning ska en bedömning av behov av 
detaljplan göras utifrån omfattning, placering och in-
riktning av tänkt ansökan.
Befintlig tillfartsväg till Önaholm kan påverkas av sti-
gande vattennivåer i Vänern. Detta behöver beaktas i 
samband med fortsatt prövning.
Gemensamma lösningar för vatten- och avlopp ska 
uppföras för respektive bebyggelsegrupp.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status.

Friluftsliv, intressen
I samband med det utpekade området bedöms goda 
förutsättningar finnas för fortsatt tillgång för allmän-
heten till de friluftsvärden som finns. Inom området 
kommer ny bebyggelse att avgränsas av befintlig be-
byggelse och vägar. Svartviken görs mer tillgänglig 
för allmänheten genom att peka ut vattenområdet för 
utveckling av badplats. 

Växt- och djurliv
Vid avgränsningen av områden har hänsyn tagits till de 
kända naturvärden som finns i närområdet. Det är dock 
viktigt att vid bygglovsprövning närmare undersöka 
värdenas status och exakta utbredning för att kunna 
anpassa ny bebyggelse.

Infrastruktur
Området kan anslutas till befintliga vägar och el samt 
fiber finns tillgängligt. 

Vattenskyddsområdet ställer krav på VA-lösningarna 
vid nybyggnation där gemensamma lösningar och av-
loppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas.

Risker
Befintlig tillfartsväg till Önaholm kan påverkas av sti-
gande vattennivåer i Vänern. Detta behöver beaktas i 
samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• Träd ska bevaras mellan ny bebyggelse och 
strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
Det rörliga friluftslivet bedöms inte påverkas negativt 
av LIS-området då avgränsningen har gjorts utifrån 
kända värden i närområdet och det inom området re-
dan idag finns bebyggelse.
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41. VÄNERN - Södra Önaholm (A), Norra Önaholm (B)
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Fornlämningar
Inom det östra området ligger delar av ett tidigare glas-
bruk som utgör det en fornlämning med ingående delar 
såsom husgrunder, hyttlämning och dammvall. Glas-
hyttan skall ha varit i bruk under en kortare tid under 
1700-talet för att därefter ersättas med glasbruket vid 
Liljedahl. Tidigare har en arkeologisk schaktkontroll 
i samband med nedläggande av elkabel påvisat före-
komster kulturlager bestående av glasslagg, glas, tegel 
och något kol. Strax utanför vattenområdet som inklu-
deras i LIS-utpekandet finns en övrig kulturhistorisk 
lämning i form av ett båtvrak. 

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Dal-
bosjön har enligt VISS måttlig ekologisk status. Fisk 
och särkilt förorenande ämnen är utslagsgivande för 
bedömningen. Även konnektiviteten har bedömts som 
otillfredsställande. Vattenförekomsten har däremot 
inte problem med övergödning eller försurning.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom 
i alla Sveriges ytvattenförekomster. I Dalbosjön har 
även överskidande gränsvärden för krom, dioxiner och 
PFOS påvisats.

Mellan de två delområdena finns ett skyddsområde för 
ytvattentäkt.  

Förutsättningar
Allmänt
Två områden för bostäder/näringsändamål. I det västra 
området ses en utveckling av befintligt fritidshusom-
råde för antingen försäljning eller uthyrning av 8-10 
stugor. I det östra området önskar fastighetsägaren 
utveckla miljön kring det gamla glasbruket som be-
söksmål. Även utveckling av 2-4 stugor för uthyrning 
kan ses inom området. Ett vattenområde tas här med i 
anslutning till befintlig brygga för utveckling av vat-
tenkontakten genom exempelvis sjöbodar.

Strandskydd 200-300 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Inom det västra området finns idag skogsmark. I det 
östra området finns skog, rester av den gamla glas-
bruksmiljön och skogsvägar. I vattenområdet finns en 
båtbrygga.  

Natur, landskap
Inom de båda områdena finns blandskog. I det östra 
området finns viss ianspråktagen mark i samband med 
båtbryggan och befintliga byggnader. 

Friluftsliv, intressen
Det västra delområdet omfattas av riksintresse för fri-
luftslivet enligt 3 MB 3:6 (Dalbosjöns norra skärgård).  
LIS-området ligger i anslutning till befintlig bebyggel-
se. De främsta värdena i området bedöms finnas längre 
ut på udden.

42. VÄNERN - ANNEBERG (NYTT)

En dammiljö vid det gamla glasbruket.
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Slutsatser
LIS-området innehåller två markområden och ett vat-
tenområde. Det västra bedöms kunna innehålla 8-10 
fritidshus och det östra 2-4 stugor för uthyrning i sam-
band med verksamheten kring båtbryggan.
Fortsatt prövning genom bygglov och dispens från 
strandskyddet i det östra området och vid enstaka hus 
i det västra området. I det fall hela det västra området 
byggs ut krävs troligen framtagande av detaljplan och 
upphävande av strandskyddet. 
Utveckling i östra området behöver föregås av en ut-
redning av kulturmiljövärden i området.
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning inom det östra delområdet.
Gemensamma lösningar för vatten- och avlopp ska 
uppföras för respektive bebyggelsegrupp.
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status.
I den fortsatta prövningen bör hänsyn tas till de rikt-
linjer för utformning som finns under rubriken land-
skapsbild.

Analys
Motiv
Det västra området motiveras genom att ett befintligt 
bebyggt område förlängs och kan skapa ett tillskott av 
attraktiva boendemöjligheter i ett område där infra-
struktur redan finns utbyggd. Det östra området mo-
tiveras genom att det kan stärka en näringsverksamhet 
som kan locka besökare och tillgängliggöra friluftsli-
vet i området. 

Friluftsliv, intressen
För det västra området är det av vikt att fortsatt kunna 
passera genom området längs med vägen för att kom-
ma längre ut på udden där de största värdena för fri-
luftslivet bedöms finnas. I det östra området förstärks 
allmänhetens tillgång till området och vattnet genom 
att utveckla verksamheten med koppling till vattnet 
och det före detta glasbruket. 

Växt- och djurliv
LIS-utpekandet bedöms inte påverka växt- och na-
turliv då det inte finns några kända värden i närheten 
och det finns stora områden med icke bebyggd natur i 
närområdet.

Infrastruktur
Till båda delområdena finns vägar och el framdra-
get. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för 
miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus. 

Risker
Av hänsyn till att det östra delområdet ligger intill påvi-
sat riskområde för skred samt erosion (se kartunderlag 
i slutet av planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk 
utredning bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• Träd ska bevaras mellan ny bebyggelse och 
strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
Det rörliga friluftslivet bedöms inte påverkas negativt 
av LIS-utpekandet då det västra området innebär en 
förlängning av befintligt fritidshusområde, men större 
delen av udden lämnas oförändrad. Det östra området 
är redan idag bebyggt till viss del och LIS-utpekandet 
syftar till att utveckla miljön och tillgängliggöra den 
för fler. Inom närområdet finns fortsatt god tillgång till 
fria stränder. 
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Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Dal-
bosjön har enligt VISS måttlig ekologisk status. Fisk 
och särkilt förorenande ämnen är utslagsgivande för 
bedömningen. Även konnektiviteten har bedömts som 
otillfredsställande. Vattenförekomsten har däremot 
inte problem med övergödning eller försurning.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom 
i alla Sveriges ytvattenförekomster. I Dalbosjön har 
även överskidande gränsvärden för krom, dioxiner och 
PFOS påvisats.

Analys
Motiv
Området motiveras genom att det kan bidra till att stär-
ka serviceunderlaget i ett område där goda förutsätt-
ningar för nya bostäder finns genom tillgänglig infra-
struktur Området innehåller inga särskilda värden och 
befintlig brygga som funnits på platsen sedan 90-talet 
är en resurs. 

Förutsättningar
Allmänt
Ett markområde för utveckling av 3-5 bostäder och ett 
vattenområde där det idag finns en båtbrygga. 

Strandskydd 100-200 m. Privatägd mark.

Markanvändning 
Inom området finns idag skogsmark och i vattenområ-
det en mindre brygga med 6 stycken båtplatser. Strax 
utanför det utpekade området i anslutning till bryggan 
finns en mindre gräsyta med picknickbord och grill. 

Natur, landskap
Området består av blandskog där området närmast 
vattnet framför allt består av sly. Väster om området 
finns en skogsbeklädd ås. Vattenområdet som ingår är 
till viss del vassbeklätt.

Friluftsliv, intressen
Inom LIS-området bedöms inga särskilda värden för 
friluftslivet finnas utöver befintliga båtplatser.

Fornlämningar
Inom området finns inga kända fornlämningar eller 
övriga kulturhistoriska lämningar.

43. VÄNERN - HÖSSERUDSVIKEN (NYTT)

Den befintliga båtbryggan som funnits på platsen sedan början av 90-talet.
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Slutsatser
LIS-området syftar till att utveckla området kring en 
båtbrygga som även kan innehålla 3-5 stugor. 
Fortsatt prövning genom bygglov och dispens från 
strandskyddet. I den fortsatta prövningen bör hänsyn 
tas till de riktlinjer för utformning som finns under 
rubriken landskapsbild.
Gemensam lösning för vatten- och avlopp rekommen-
deras. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för 
miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus.

Friluftsliv, intressen
Då bryggan ingår i LIS-området och genom LIS-utpe-
kandet kan fortsätta att finnas och eventuellt utvecklas 
bedöms de värden som finns för friluftslivet i området 
stärkas av LIS-utpekandet.

Växt- och djurliv
Inga särskilda utpekade värden påverkas av LIS-utpe-
kandet och marken är till stor del redan tagen i anspråk. 

Infrastruktur
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status. El- och fiber samt bilväg finns framdraget till 
området.

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• Träd ska bevaras mellan ny bebyggelse och 
strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
LIS-området innehåller en begränsad strandzon som 
idag inte är särskilt tillgänglig. En utveckling av områ-
det kring båtbryggan kan öka tillgängligheten.

Risker
Inom sydöstra delen av området ligger marknivån på  
mellan 46-48 m.ö.h. vilket kan göra att en närmare be-
dömning av de lokala höjdförhållandena behöver göras  
vid placering av ny bostadsbebyggelse. Byggnader bör 
placeras så de klarar gällande planeringsnivåer (se s. 
13 i denna plan).



0 100 200 300 400 50050
Meter

1:5 000

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

1:5 000
 

Sä�e kommun, Värmlands län
Tematisk tillägg till Översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

43. VÄNERN - HÖSSERUDSVIKEN

Strandskydd 100 m

Strandskydd 200 m

LIS-område Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar
Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Naturvärden Riksintresse yrkes�ske

0 50 100 m

0 100 200 300 40050
Meter

1:5 000 0 100 200 300 40050
Meter

1:5 000



170      | Tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS)

Friluftsliv, intressen
Längst ut på Storöns södra udde finns en iordningställd 
grillplats. Båtplatserna på Storöns sydöstra udde bidrar 
till det vattenburna friluftslivet i Vänern.

Fornlämningar
Området längst norrut beläget på Forsön nås genom 
en tillfartsväg som passerar genom en övrig kultur-
historisk lämning. Det rör sig om en torpsmiljö som 
hänsyn kan behöva tas till vid en eventuell ökad trafik 
på vägen. Inom det aktuella området finns inga kända 
lämningar, men i närheten finns ett sjömärke och tre 
stensättningar. Inom delområdena som ligger på Sto-
rön finns inga kända kulturhistoriska värden, men i 
dess närhet finns tre övriga kulturhistoriska lämningar 
(husgrund, gistgård och sjömärke) och en fornlämning 
(stensättning) 

Det finns indikationer på att det kan finnas fler kul-
turhistoriskt intressanta lämningar i området enligt 
en tidigare kulturmiljöutredning vid Averstad. Ett 
bygglovsärende har remitterats till länsstyrelsens kul-
turmiljöenhet under våren 2019, rörande fornlämning-
arna RAÄ Ölserud 16:1 samt Ölserud 113. I detta fall 
utgjorde inte fornlämningarna något hinder för upp-
förande av två bostadshus (parhus). Denna prövning 
kommer att ske för varje ansökan inom utpekade LIS-
områden och länsstyrelsens bedömning kommer att stå 
fast från fall till fall. 

Förutsättningar
Allmänt
Området innehåller tre markområden och två vatten-
områden. På Forsön som ligger längst norrut är det ett 
område för bostäder/näringsändamål (1-3 stugor för 
uthyrning) samt ett vattenområde för en gemensam 
brygga/isättningsplats på uddens norra sida. På Storön 
pekas två områden ut, ett för bostäder/näringsändamål 
(1-3 stugor för uthyrning) och ett område för närings-
ändamål med verksamhet kopplat till den småbåts-
hamn som finns inom det utpekade vattenområdet. 

På Forsön tillhör marken Forsviks säteri som bedriver 
jord- och skogsbruksverksamhet. Områdena på Storön 
tillhör Norra Aversta gård som bedriver ett omfattande 
jord- och skogsbruk  med mjölproduktion och annan 
livsmedelsproduktion. 

Strandskydd 300 m. Privatägd mark.

Markanvändning
I området längst norrut finns skogsmark som delvis är 
avverkad. Områdena på Storön består av skogsmark 
och gräsytor i samband med båtbryggan på sydöstra 
sidan av ön.  

Natur, landskap
Vattenområdet på norra sidan av Forsön består av del-
vis igenväxt vassbeklädd strand. På Storön finns två 
områden med utpekade naturvärden varav ett (alsump-
skog) finns inom det LIS-utpekade området.  

44. VÄNERN - NORRA AVERSTAD (NYTT) 

Bild på den befintliga grillplatsen  på sydösta Storön.
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Slutsatser
LIS-området innehåller fyra delområden varav två 
kopplas till vettenområden för båtbryggor. Totalt på 
ön kan genom LIS-utpekandet leda till 5-9 stugor för 
fritidsboende eller uthyrning.
För fortsatt prövning ska en bedömning av behov av 
detaljplan göras utifrån omfattning, placering och in-
riktning av tänkt ansökan. Av hänsyn till avståndet till 
befintlig bebyggelse, bör fortsatt prövning ske genom 
detaljplan för de tre delområdena i väster. Inom det 
fjärde delområdet i sydost finns beviljade bygglov för 
två parhus för uthyrningsverksamhet kopplat mot 
Vänerfiske, varav tillkommande bostadsbebyggelse/
uthyrningsstugor är att vänta. 
Befintliga tillfartsvägar till Forsön resp. Storön kan 
påverkas av stigande vattennivåer i Vänern. Detta be-
höver beaktas i samband med fortsatt prövning.
I den fortsatta prövningen bör hänsyn tas till de rikt-
linjer för utformning som finns under rubriken land-
skapsbild. Utveckling inom området kan kräva vidare 
utredning av förekomsten av kulturhistoriskt intres-
santa lämningar och dialog bör föras med länsstyrel-
sen kring detta. 
Geoteknisk utredning kan bli aktuellt i samband med 
fortsatt prövning för delområdet i sydost.
Gemensamma lösningar för vatten- och avlopp för 
respektive bebyggelsegrupp rekommenderas. Av-
loppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljöskydd 
kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Dal-
bosjön har enligt VISS måttlig ekologisk status. Fisk 
och särkilt förorenande ämnen är utslagsgivande för 
bedömningen. Även konnektiviteten har bedömts som 
otillfredsställande. Vattenförekomsten har däremot 
inte problem med övergödning eller försurning.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom 
i alla Sveriges ytvattenförekomster. I Dalbosjön har 
även överskidande gränsvärden för krom, dioxiner och 
PFOS påvisats.

Analys
Motiv
Områdena motiveras genom att de kan bidra till att 
bredda verksamheten på de båda gårdarna som marken 
tillhör så att denna typ av viktiga verksamheter kan få 
fler ben att stå på. Samtliga områden handlar om en 
småskalig stuguthyrning och uthyrning av båtplatser 
som kan vara ett viktigt komplement för gårdarna. 

Friluftsliv, intressen
För de båda områdena som pekas ut för byggnation av 
uthyrningsstugor har en zon lämnats mot stranden för 
att särskilt värna om den fria passagen. De båda vat-
tenområdena tillgängliggör sjön genom möjligheten at 
utveckla vattenrelaterad verksamhet.

Växt- och djurliv
Inom det sydöstra delområdet finns naturvärden i form 
av sumpalskog. Vid byggande inom området bör dessa 
värden undvikas och det bedöms finnas flera lämpade 
platser för stugor som inte kolliderar med naturvärde-
na. Övriga delområden innehåller allmänna värden för 
friluftslivet. 

Infrastruktur
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status. Det finns skogsvägar framdraget till båda öarna 
somkan förlängas för att nå samtliga områden. 

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• Träd ska bevaras mellan ny bebyggelse och 
strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
Områdena bedöms kunna utvecklas med fortsatt god 
tillgång till stränderna tack vare avståndet mellan de 
utpekade LIS-områdena och stranden. Sjön tillgäng-
liggörs genom de utpekade vattenområdena. 

Risker
Inom sydöstra delområdet ligger marknivån på  mellan 
46-48 m.ö.h. vilket kan göra att en närmare bedöm-
ning av de lokala höjdförhållandena behöver göras  vid 
placering av ny bostadsbebyggelse. Byggnader bör pla-
ceras så de klarar gällande planeringsnivåer (se s. 13 i 
denna plan).

Befintliga tillfartsvägar till Forsön resp. Storön kan på-
verkas av stigande vattennivåer i Vänern. Detta behö-
ver beaktas i samband med fortsatt prövning, särskilt 
för säkring av tillgänglighet och angöring för ev. till-
kommande bostadsbebyggelse.

Av hänsyn till att delområdet i sydost ligger intill påvi-
sat riskområde för skred samt erosion (se kartunderlag 
i slutet av planhandlingen), kan ytterligare geoteknisk 
utredning bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.
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Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Värm-
landssjön hade enligt VISS måttlig ekologisk status 
under förvaltningscykel 2, med hänvisning till regle-
ringen av sjön. Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
har status för vattenförekomsten klassats ner ett steg 
till ”otillfredsställande”. Utslagsgivande parameter för 
bedömningen är fisk på grund av många olika typer av 
mänsklig påverkan, bland annat bristande konnektivi-
tet i tillflödena.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Inom området finns goda förutsättningar att uppföra ett 
fåtal uthyrningsstugor väl placerade i landskapet då den 
platå som pekas ut kommer innebära att stugorna inte 
blir synliga från vattnet. Inom området finns två olika 
fastighetsägare som är näringsidkare på Värmlandsnäs 
som båda kan skapa en trygghet i att utvidga sin nuva-
rande verksamhet med småskalig uthyrning av stugor.

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för 5-6 stugor för fritidsboende/uthyrning 
kan ses på den platå som finns cirka 150 meter från 
strandkanten. Ett vattenområde i anslutning till en 
badklippa pekas ut för en gemensam brygga.

Strandskydd 300 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Området består av sluttande skogsmark ned mot 
Vänern.

Natur, landskap
Skogen består av tallskog. Vattenområdet som pekas ut  
innehåller en klippa och vassbeklädd strand. En del av 
området avverkades under 2018. 

Friluftsliv, intressen
Berörs av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 
och för turism och friluftsliv enligt MB 4:2. I området 
finns idag inget särskilt omfattande friluftsliv och de 
största värdena för friluftssyfte bedöms finnas kopplat 
till vattnet.

Fornlämningar
Inom området finns inga fornlämningar eller övriga 
kulturhistoriska lämningar.

45. VÄNERN - BOCKBERGET (NYTT)

Södra delen av LIS-området vid Bockberget där platån där ny bebyggelse kan placeras ses. Vänern skymtas mellan träden. 
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Slutsatser
LIS-området innehåller ett område för utveckling av 5-6 
stugor för fritidsboende eller uthyrning.
Fortsatt prövning genom bygglov och dispens från 
strandskyddet. I den fortsatta prövningen bör hänsyn 
tas till de riktlinjer för utformning som finns under rub-
riken landskapsbild.
Gemensam lösning för vatten- och avlopp rekommen-
deras. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för 
miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus.

Friluftsliv, intressen
Inom det utpekade området bedöms inte några speci-
ella värden för friluftslivet finnas som riskerar att gå till 
spillo vid exploatering. Ny bebyggelse kommer troli-
gen inte påverka vyn från vattnet då det finns en zon på 
cirka 70 meter med framförliggande skog. 

Växt- och djurliv
Inom området finns inga kända naturvärden. 

Infrastruktur
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status. Området nås visa två skogsvägar.

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• Träd ska bevaras mellan ny bebyggelse och 
strandkanten.

Vattenområdet där en gemensam brygga skulle kunna placeras. Vy åt nordöst.

Fria stränder, tillgänglighet
Området bedöms kunna utvecklas med fortsatt god 
tillgång till stranden tack vare avståndet mellan det ut-
pekade LIS-området och stranden. Sjön tillgängliggörs 
genom de utpekade vattenområdena. 
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Ytterst i södra Staviken ligger Stavik fyr som under 
de senaste åren utvecklats till ett turistmål vilket kan 
bidra till att en ökning av besökare även på land kan 
tänkas ske i framtiden.

Fornlämningar
Inom delområde A finns ett röjningsröse identifierat i 
Skogsstyrelsens skogs och historiainventering. Inom 
delområde B-D finns inga fornlämningar eller övriga 
kulturhistoriska lämningar.

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Värm-
landssjön hade enligt VISS måttlig ekologisk status 
under förvaltningscykel 2, med hänvisning till regle-
ringen av sjön. Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
har status för vattenförekomsten klassats ner ett steg 
till ”otillfredsställande”. Utslagsgivande parameter för 
bedömningen är fisk på grund av många olika typer av 
mänsklig påverkan, bland annat bristande konnektivi-
tet i tillflödena.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Området runt Staviken håller på att utvecklas till ett  
mer och mer mångfacetterat besöksmål tack vare verk-
samheten vid fyren och en levande bygd med gårds-
butiker och evenemang. En nybyggnation av mindre 
stugor för uthyrning där den lugna atmosfären och 
naturkopplingen behålls bedöms kunna harmonisera 
mycket bra med denna utveckling. Även det område 
som pekas ut för bostäder av mer permanent karak-
tär strax utanför Staviken bedöms ligga inom syftet att 
upprätthålla den positiva utveckling som ses i bygden 
då detta kan medföra fler fastboende och att nya gene-
rationer kan etablera sig. Placeringen av området som 
pekas ut för bostäder bedöms som lämpligt då det ligger 
i samband med befintlig bebyggelse och infrastruktur.   

Friluftsliv, intressen
Genom föreslagna delområden bedöms förutsättning-
arna för friluftsliv i området förbättras. Idag finns en 
mycket vacker miljö som till stor del bara upplevs från 
vattnet då få hittar fram till markområdena. Men en 
försiktig och småskalig utveckling av uthyrningsstu-
gor i området som på ett medvetet sätt placeras så att 
de inte stör vyn från vattnet kan friluftslivet på land i 
området utvecklas och tillgängliggöras. För de områ-
dena på Stavikens norra sida (B-C) har en zon läm-
nats mellan det utpekade LIS-området och vattnet för 
att särskilt värna den fria passagen framför stugorna. 

Förutsättningar
Allmänt
Området består av fyra delområden placerade intill 
Staviken. Tre områden pekas ut endast för näringsän-
damål där området längst söder ut (A) kan innehålla 
2-4 stugor, det nordvästra 3-5 stugor  (B) och det nord-
östra 1-3 stugor (C). Strax norr om Staviken pekas ett 
område ut för bostadsändamål där 5-7 tomter kan in-
rymmas (D). Till två av områdena har vattenområden 
inkluderats för bryggor.

De två största fastighetsägarna kring Staviken är Källs-
bäcks gård och Bockeruds gård. Båda utgör ett viktigt 
inslag i bygden och i den lokala livsmedelsproduktio-
nen. Inom Källbäcks gård utvecklas även verksamhe-
ten till att bli ett besöksmål med bland annat gårdsbu-
tik, olika event, café och olika friluftsupplevelser.

Strandskydd 300 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Inom områdena finns framförallt skogsmark. Det södra 
området gränsar till åkermark som senast använts för 
bete. Inom södra området finns ett avvattningsföretag.

Natur, landskap
Inom samtliga delområden finns typisk Vänerterräng 
med relativt kuperad tallskog som vid vattnet övergår 
till klippor. Inga särskilda utpekade naturvärden finns, 
men område B angränsar till ett område av Skogssty-
relsen utpekad värdefull lövrik barrnaturskog. Inom 
delområde D finns spår av bäver.

Friluftsliv, intressen
Berörs av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 och 
för turism och friluftsliv enligt MB 4:2. Kopplat till 
Staviken finns värden för friluftslivet, framförallt på 
vattnet via båtliv. Många har Staviken som en anhalt 
på väg till och från Karlstad/Hammarö  innan resan 
går vidare till Vänerns södra delar och öppet vatten. 

46. VÄNERN - STAVIKEN (A-D) (NYTT)

Befintligt fritidshus inom delområde D som illustrerar ett sätt att 
anpassa bebyggelsen efter naturens förutsättningar och därmed 
inverka minimalt på vyn från vattnet.
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Slutsatser
Delområde A innehåller möjlighet för 4 stugor för 
uthyrning och ett mindre vattenområde för förtöjning 
av båt.
Delområde B innehåller möjlighet för 3-5 stugor och 
delområde C: 1-3 för uthyrning. Delområde D innehål-
ler möjlighet för 5-7 bostäder.
Av hänsyn till avståndet till befintlig bebyggelse, bör 
fortsatt prövning ske genom detaljplan i delområde B.
Fortsatt prövning genom bygglov och dispens från 
strandskyddet. I den fortsatta prövningen bör hänsyn 
tas till de riktlinjer för utformning som finns under 
rubriken landskapsbild.
Gemensam lösning för vatten- och avlopp inom res-
pektive bebyggelsegrupp rekommenderas. Avlopps-
anläggningar med hög skyddsnivå för miljöskydd kan 
komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.

Området på Stavikens södra sida (A) kan ses bli något 
mer av ett nav för  besökare där en utveckling med 
exempelvis grillplaster och brygga kan bli aktuellt i 
kombination med gårdsbutik (utanför strandskydd). 
Bostadsområdet längst norrut (D) går fram till strand-
kanten och innefattar ett vattenområde för att kunna 
utveckla en brygga som kan vara gemensam för alla 
bostäder i närområdet.   

Växt- och djurliv
Inom de fyra delområdena finns inga kända särskilda 
naturvärden utöver de allmänna värden som finns intill 
Vänern. Förkomsten av naturvärden inom områdena 
behöver utredas innan exploatering, men de avgrän-
sade områdena bedöms i det fall inga ytterligare fynd 
görs inte vara av den omfattning att de påverkar före-
komsten av naturvärden i området.  

Infrastruktur
Infrastruktur finns framdraget till område D. En skogs-
bilväg finns som ansluter till område B och C. Avlopps-
anläggningar med hög skyddsnivå för miljöskydd kan 
komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.  

Fria stränder, tillgänglighet
Södra delen av Staviken är delvis svårtillgänglig med 
igenväxta vikar där delområde A kan bidra till att till-
gängliggöra området. Delområde B och C ligger vid 
ett avsnitt av viken där klippor och stenstränder skapar 
en naturlig fri passage längst med stranden och där har 
även avgränsningen av områden gjorts så att ytterli-
gare en fri zon bevaras mellan eventuell ny bebyggelse 
och stranden. Område D innefattar till stor del redan 
bebyggd mark där placering av bebyggelsen i skog 
med naturtomter gör att tillgängligheten till stranden 
upplevs som god. Detta känsla bedöms kunna bevaras 
även med ytterligare bebyggelse om riktlinjerna för ut-
formning följs.

Risker
Inom delområde A, C och D ligger marknivån på  mel-
lan 46-48 m.ö.h. vilket kan göra att en närmare bedöm-
ning av de lokala höjdförhållandena behöver göras  vid 
placering av ny bostadsbebyggelse. Byggnader bör pla-
ceras så de klarar gällande planeringsnivåer (se s. 13 i 
denna plan).

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• Träd ska bevaras mellan ny bebyggelse och 
strandkanten.

Staviken. Bild tagen från klippan inom område A och vyn över STaviken mot område B
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Fornlämningar
Inom det utpekade området finns endast en utpekad 
lämning som dock är oklassad, detta i form av spår ef-
ter en tidigare hamn på samma plats där det även idag 
finns en båtbrygga. 

Vattenkvalitet
Vattnet i den del av Vänern som benämns som Värm-
landssjön hade enligt VISS måttlig ekologisk status 
under förvaltningscykel 2, med hänvisning till regle-
ringen av sjön. Under förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
har status för vattenförekomsten klassats ner ett steg 
till ”otillfredsställande”. Utslagsgivande parameter för 
bedömningen är fisk på grund av många olika typer av 
mänsklig påverkan, bland annat bristande konnektivi-
tet i tillflödena.

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom i 
alla Sveriges ytvattenförekomster. 

Analys
Motiv
Området motiveras genom att det möjliggör en utveck-
ling av befintligt bostadsområde.  

Friluftsliv, intressen
Inga värden för frilufts.livet försämras av föreslagen 
utveckling, utan det kan bidra till att förutsättning-
arna förbättras i det redan till stor del ianspråktagna 
området.

Förutsättningar
Allmänt
Området innehåller två delområden, ett för näringsän-
damål och ett för bostadsändamål (det övre området 
närmast befintlig bebyggelse). Två vattenområden pe-
kas ut, ett i samband med den befintliga båtbryggan 
och ett vid den gemensamma badplatsen. Området lig-
ger i anslutning till Mässviks fritidshusområde. Inom 
området för näringsändamål önskas en utveckling av 
de gemensamma funktioner som finns där idag. Inom 
området som här LIS-utpekas för bostäder kan en ut-
veckling av fler tomter för fritidshus tänkas bli aktuell. 
Området omfattas idag av byggnadsplan för Mässvik 
från 1966. 

Strandskydd 100 m. Privatägd mark. 

Markanvändning
Inom det utpekade området för näringsändamål finns 
dels Mässviks båthamn med cirka 27 båtplatser. Inom 
området finns även en festplats med dansbana, lotteri-
bodar, grillplats, lekplats och badplats. Inom det om-
råde som här pekas ut för bostäder finns skogsmark.

Natur, landskap
Området består i huvudsak av ianspråktagen mark 
kopplat till fritidshusområdet. För övrigt utgörs mar-
ken inom LIS-området av blandskog. 

Friluftsliv, intressen
Berörs av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 och 
för turism och friluftsliv enligt MB 4:2. Inom området 
finns värden för friluftslivet genom de anlagda områ-
dena, men övrig mark innehåller inga särskilda värden.

47. VÄNERN - MÄSSVIKEN (NYTT)

Badplatsen vid Mässviks fritidshusområde
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Slutsatser
LIS-området innehåller ett delområde för utveckling 
av gemensamhetsanläggningar och festplats kopplat 
till Mässviks fritidshusområde. Även befintlig badplats 
och båtplats pekas ut för möjlighet till vidare utveck-
ling. Ett delområde för utveckling av fler bostadstom-
ter inkluderas också i LIS-utpekandet med plats för 
4-5 tomter.
Genomförande inom LIS-området kan komma att 
kräva att befintlig detaljplan ändras eller ersätts med 
ny plan. 
I den fortsatta prövningen bör hänsyn tas till de rikt-
linjer för utformning som finns under rubriken land-
skapsbild.
Gemensam lösning för vatten- och avlopp rekommen-
deras. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för 
miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus.

Växt- och djurliv
Inga värden för växt- och naturliv bedöms påverkas.

Infrastruktur
Infrastruktur finns tillgängligt i form av vägar och 
el. Gemensam VA-lösning finns för fritidshusområ-
det. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för 
miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus.

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• Träd ska bevaras mellan ny bebyggelse och 
strandkanten.

Båtplats vid Mässviks fritidshusområde

Fria stränder, tillgänglighet
Utveckling inom LIS-området bör kunna ske med fort-
satt god tillgång till stranden då syftet med utveckling-
en inom området närmast vattnet är att skapa gemen-
samma funktioner tillgängliga för fritidshusägarna 
och allmänheten.  
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48. VÄNERN -  LURÖ (NYTT)
Förutsättningar
Allmänt
Området ligger på Lurö, mitt ute i Vänern och är den 
sydligaste utposten i Lurö skärgård och Säffle kommun. 
På ön finns idag vandringsleder, stränder och flertalet 
kulturhistoriskt intressanta miljöer som lockar turister 
främst sommartid. Flertalet äldre gårdar finns på ön 
som idag fungerar delvis som privata sommarboenden 
men även för uthyrning. På ön finns idag två aktörer 
som bedriver verksamhet riktat mot öns besökare, 
Lurö Gästhärbärge & Krog på nordvästra ön (Husön) 
och Luröbryggan på södra ön (Lurön). Båda hyr ut 
rum i mindre stugor och har även restaurangverksam-
het under sommarhavåret. Vid Lurö Gästhärberge och 
krog finns även en bastubrygga med badtunna.

LIS-området innehåller två delområden för utveckling 
av befintliga näringsverksamheter och ett område för 
viss utökning av övernattningsmöjligheterna på ön. Ut-
över det pekas tre vattenområden för att utöka tillgäng-
ligheten till ön med båt. Mellan 3-5 enklare byggnader 
för övernattning kan ses inom utvecklingen på ön.

Strandskydd 100 m. Privatägd mark. 

Markanvändning
Inom de utpekade områdena på öns södra sida finns de 
befintliga näringsverksamhetena. Inom området på öns 
norra sida finns flera befintliga byggnader som hör till 
den gamla bruksmiljön på ön.  

Natur, landskap
Lurö skärgård innehar stora naturvärden och är till 
större delen utpekat som naturreservat. Området kring 
bruket på Husön och området kring Luröbryggan på 
Lurön som föreslås som LIS-område är dock undanta-
get reservatbildningen. Området kring den befintliga 
näringsverksamheten på Husön ingår i naturreservatet. 

Luröskärgården är utpekad som riksintresseområde 
för naturvård (MB 3:6), samt Natura 2000 enligt både 
fågel- och habitatdirektivet, vilket även innebär att 
området är av riksintresse enligt 4 kap. MB. För Na-
tura 2000-området Millesvik och Lurö skärgård är det 
överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynn-
samt tillstånd för de naturtyper och arter som utgjort 
grund för utpekandet av området. Den gemensamma 
bevarandeplanen för de båda skärgårdsområdena om-
fattar sju naturtyper, sex arter enligt art- och habitat-
direktivet och ett tjugotal fåglar enligt fågeldirektivet. 
Natura 2000-området omfattar det södra området på 
Husön, för övrigt omfattas inte landområdet där LIS-
utpekandet är beläget. 

Mer information om beslut, bevarande- och skötselplan 
för naturreservatet samt Natura 2000-området finns 
bl.a. på länsstyrelsens hemsida. 

Riksintresset för naturvård (Lurö-Millesvik) utgörs av  
ett stort, sammanhängande skärgårdsområde. Området 
är ostört, hyser intressant flora och fauna och har goda 
förutsättningar för båtburet friluftsliv. Viktigt för riks-
intressets värden generellt är bl.a. att områdets karaktär 
av oexploaterad skärgård bibehålls. Som särskilt viktigt 

Del av befintlig besöksnäringsverksamhet på södra Husön.

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-lan/luro-skargard
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Analys
Motiv
Området motiveras genom att det möjliggör en utveck-
ling av besöksnäringen på Lurö. Ägarna till Bruket på 
Lurö avser att samarbeta med de övriga två aktörerna 
inom besöksnäring på ön för att tillsammans skapa 
möjlighet att möta den ökade efterfrågan som finns 
på boenden och upplevelser på ön. Inom delområdet 
kring bruket på Husön avses befintliga byggnader att 
varsamt iordningställas för uthyrning. Idéer finns även 
om att anlägga en brygga för att tillföra ett båtstopp för 
persontrafik på öns nordöstra sida, där även en motsva-
rande bastuflotte som finns på öns västra sida kan ses 
som en utvecklingspotential, då intresset för denna är 
stort. Dispens från strandskyddet kan komma att bli 
aktuellt vid de senare åtgärdena varpå LIS-utpekande 
krävs. Inom de två befintliga näringsverksamheterna 
som också pekas ut som LIS-områden i denna plan 
avses befintliga verksamheter ges möjlighet till viss 
utveckling genom utpekandet. Utveckling av destina-
tion Lurö uppfyller väl kriterierna för landsbygdsut-
veckling i strandnära läge, då utveckling inom området 
skulle bidra till att stärka de befintliga verksamhets-
utövarnas möjlighet att fortsätta att verka på ön genom 
kapacitetökningen vad gäller gästnätter. 

Friluftsliv, intressen
Friluftslivets värden på ön bedöms inte försämras av fö-
reslaget LIS-område. Snarare skulle en varsam utveck-
ling av näringsverksamhet inriktat på besöksnäring 
inom området kunna öka tillgängligheten och stärka 
utpekade riksintressevärden kopplade till friluftslivet.

I det fall ett land- och vattenområde tas i anspråk för 
båtbrygga eller bastuflotte är det viktigt att dessa ut-
formas så att allmänhetens tillgång till strandkanten 
säkras.

Växt- och djurliv
Vid utveckling inom LIS-området ska hänsyn tas till de 
många naturvärden som finns på ön samt de skydd som 
råder. I samband med fortsatt prövning kan ytterligare 
utredningsbehov ställas, se vidare under slutsatser. 

Infrastruktur
Lurö förbinds med fastlandet genom båttrafik med 
fasta avgångar från Ekenäs under sommarhalvåret, och 
förbokade turer under resten av året. Båttrafik finns 
även mellan Lurö och Kållandsö på Vänerns södra 
sida. För att röra sig runt på ön finns stigsystem och 
grusvägar, ingen motordriven transport förekommer. 
Enskilda VA-lösningar finns för befintlig bebyggelse. 
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status. Utbyggt el- och mobilnät finns på ön. I förslaget 
till LIS-område ingår att utöka möjligheten till stopp 
för båttrafiken vid fler platser på ön.   

för bevarandet av riksintressets värden på Lurö nämns 
fortsatt jordbruksdrift, naturvårdsinriktad betesdrift, 
skötsel av landskapselement och restaurering av igen-
växta områden. Då bebyggelseexploatering kan med-
föra påverkan på riksintresset, behöver sådan ske med 
god anpassning och stor hänsyn till utpekade värden.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för friluftsliv enligt 
MB 3:6 och för turism och friluftsliv enligt MB 4:2. 
Inom området finns värden för friluftslivet genom de 
anlagda områdena. 

Fornlämningar och kulturmiljö
Lurö har under lång tid varit bebodd och innehåller fler-
talet intressanta lämningar efter mänsklig aktivitet. På 
Lurö fanns 1839-1859 ett tegelbruk med två ugnar vari 
brändes tegelstenar och enkupiga takpannor för öarnas 
och det närmaste fastlandets behov. Delområdet längst 
norrut har kopplingar till denna historia. Delområdet 
längst söderut ligger i anslutning till det gamla klostret 
på ön och en fornlämning i form av ett boplatsområde. 
Hela området ingår i Länsstyrelsen Värmlands kultur-
miljöprogram Ditt Värmland. 

Vattenkvalitet
Området ligger på gränsen mellan de delar av Vänern 
(vattenförekomster) vilka benämns som Värmlands-
sjön respektive Dalbosjön. 

Värmlandssjön hade enligt VISS måttlig ekologisk 
status under förvaltningscykel 2, med hänvisning till 
regleringen av sjön. Under förvaltningscykel 3 (2017-
2021) har status för vattenförekomsten klassats ner ett 
steg till ”otillfredsställande”. Utslagsgivande parame-
ter för bedömningen är fisk på grund av många olika 
typer av mänsklig påverkan, bland annat bristande 
konnektivitet i tillflödena.

Vattnet i den del av Vänern som benämns som Dal-
bosjön har enligt VISS måttlig ekologisk status. Fisk 
och särkilt förorenande ämnen är utslagsgivande för 
bedömningen. Även konnektiviteten har bedömts som 
otillfredsställande. Vattenförekomsten har däremot 
inte problem med övergödning eller försurning.

Vattenförekomsternas kemiska ytvattenstatus uppnår 
inte god status då gränsvärden för kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, liksom 
i alla Sveriges ytvattenförekomster. I Dalbosjön har 
även överskidande gränsvärden för krom, dioxiner och 
PFOS påvisats.
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Slutsatser
LIS-området innehåller två delområden för utveckling 
av befintliga näringsverksamheter och ett område 
för viss utökning av övernattningsmöjligheterna på 
ön. Utöver det pekas tre vattenområden för att utöka 
tillgängligheten till ön med båt. Mellan 3-5 enklare 
byggnader för övernattning kan ses inom utvecklingen 
på ön.
Fortsatt prövning genom bygglov och dispens från 
strandskyddet. Dispens från strandskyddet ansöks om 
hos länsstyrelsen inom det södra området på Husön, 
då det omfattas av naturreservat och Natura 2000.
Åtgärder inom Natura 2000-området samt naturre-
servatet kan komma att omfattas av krav på tillstånd 
respektive dispens i samband med fortsatt prövning.
Artskyddsdispens och/eller 12:6-samråd enligt MB 
kan komma att krävas i samband med fortsatt pröv-
ning. 
I den fortsatta prövningen bör hänsyn tas till de 
riktlinjer för utformning som finns under rubriken 
landskapsbild. Stor hänsyn till intilliggande natur- och 
kulturvärden bör tas vid utveckling på ön.  
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status.

Landskapsbild
För ny bebyggelse intill Vänern gäller riktlinjerna:

• Ny bebyggelse ska uppföras i matta takmaterial 
och kulörer i jordfärgskala.

• Ny bebyggelse ska placeras in i landskapet, dvs 
inte placeras på iögonfallande höjder eller öppna 
ytor utan anpassas till topografin och ta stöd i om-
givande vegetation.

• I det fall det förekommer vegetation ska denna be-
varas mellan ny bebyggelse och strandkanten.

Fria stränder, tillgänglighet
Utveckling inom LIS-området bör kunna ske med fort-
satt god tillgång till stranden då syftet med utveckling-
en inom området närmast vattnet är att skapa gemen-
samma funktioner tillgängliga för allmänheten.  
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LIS-OMRÅDEN I FÖP SÄFFLE STAD
Säffle kommun antog en fördjupad översiktsplan för 
Säffle stad i december 2017. I denna pekas fyra LIS-
områden ut, två för bostäder och två för utveckling av 
näringsverksamhet. Dessa områden kvarstår och infor-
mation om LIS-områdena finns i plandokumentet som 
tillhör Fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad.

LIS-områden från FÖP Säffle stad, 2017
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VÄSTER-SVAN, MELLAN-SVAN OCH ÖSTER-SVAN
Föreslagna LIS-områden
Väster-Svan och Mellan-Svan utgör ett vattendrag, 
som avvattnas till Öster-Svan. Sjöarna kan totalt berö-
ras av LIS-områdena 2-5 + 36-37. 

Områdena 2 och 3 kan totalt komma att omfatta ett 
tiotal permanentbostäder. Område 4 kan omfatta servi-
cebyggnad(er), campingstugor och husbilar/husvagnar 
vid campingen.  Område 5 kan efter justeringarna utef-
ter de nya strandskyddsgränserna komma att innehålla 
3-4 tomter. Område 36 kan komma att innehålla 3-4 
stugor och område 37 kan leda till 4-8 stugor. Totalt 
kan alltså LIS-planen skapa förutsättningar för som 
mest 6 nya bostäder intill Väster-Svan, 6 bostäder + 
campingverksamhet vid Mellan-Svan och 12 stugor 
vid Öster-Svan.

Vattenkvalitet
Väster-Svan och Mellan-Svan bedöms enligt VISS ha 
en måttlig ekologisk status med hänvisning till fisk 
och anslutande vattenförekomster som är påverkade 
av konnektivitetsproblem och morfologiskt tillstånd. 
Öster-Svans ekologiska status bedöms som dålig. Detta 
beror framför allt på påverkan som skett från trävaru-
industri långt tillbaka i tiden. Den totala påverkan på 
vattendragen bedöms som begränsad utifrån ovanståen-
de bebyggelsevolymer förutsatt att goda VA-lösningar 
säkras i genomförandet. Tillkommande bostäder och 
verksamheter får inte påverka vattenkvaliteten nega-
tivt, särskilt då Mellan- och Väster-Svan utreds som 
råvattentäkt till Svaneholm. De små byggnadsvolymer-
na och möjligheten att anlägga gemensamhetsanlägg-
ningar med särskilda krav på korrekt genomförande 
gör dock att utvecklingen bedöms kunna ske utan en 
försämring av vattenkvaliteten.  

Landskapsbild
Områdena 2, 3, 4, 36 och 37 är var för sig av liten eller 
begränsad omfattning och spridda längs sjöarna. Om-
råde 3 ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och 
påverkar landskapsbilden i mycket begränsad omfatt-

ning. I område 4  utökas befintlig badplats till camping 
med tillhörande faciliteter, vilket innebär att öppna 
gräsytor delvis ersätts av campingstugor, husvagnar 
och husbilar. Område 2 innebär att skogsmark ersätts 
av 5-6 bostadshus på udden som exponeras mot sjön. 
På sjöns västra sida finns ställvis bebyggelse i strand-
lägen. Område 5 ligger i direkt anslutning till befint-
lig bebyggelse i Svaneholm och kommer att upplevas 
som en del av samhället. Område 36 kommer inte 
bryta landskapet då förutsättningar finns att placera 
stugorna i vegetation och väg redan idag finns fram-
dragen. Delområdena inom LIS-område 37 som ligger 
intill Öster-Svan bedöms även de kunna placeras in i 
landskapet så att de upplevs som en del i den befint-
liga bebyggelsestrukuren som finns i närområdet där 
strandlinjen bryts på flera ställen.

Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbilden 
bli begränsad på grund av redan befintlig bebyggelse 
längs sjöarna och områdenas begränsade storlek och 
spridda lägen. 

Tillgänglighet, friluftsliv
Fria passager längs stranden säkerställs i samtliga om-
råden. Flertalet bedöms vara av begränsat intresse för 
det rörliga friluftslivet. Område 4 utvecklas för fri-
luftsliv och turism. Vid område 5 ska tillses att passa-
gen längs stranden öppnas och iordningställs. 

Växt- och djurliv
Flertalet områden är av allmänt värde för växt- och 
djurliv. Särskild hänsyn ska visas vid fortsatt hantering 
av frågan enligt områdesbeskrivningarna.

Service, infrastruktur
Föreslagen utbyggnad ger ett påtagligt tillskott till 
underlaget för service i Svaneholm. Flertalet områ-
den ligger vid eller nära större allmänna vägar med 
kollektivtrafik.

Mellan-Svan.
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ELDAN

påverkan i tidigare obebyggt område, men med hän-
synsfull siktgallring längs stranden och god terrängan-
passning av bebyggelsen bedöms påverkan acceptabel. 
Område 9 ligger i anslutning till odlad mark och be-
fintlig bebyggelse och tar stöd i terrängen. Område 37 
ligger i anslutning till befintlig näringsverksamhet för 
turism vid Sågebackens gård. Inom det nedre delområ-
det inom LIS-området bör i första hand ny bebyggelse 
placeras i anslutning till skogsbrynet för att inte påver-
ka landskapsbilden negativt. 

Sammanfattning
Viss, men godtagbar påverkan av landskapsbilden av 
exploatering i områdena kring Eldan.

Tillgänglighet, friluftsliv
Område 7C och 8 är av begränsat intresse för det rör-
liga friluftslivet. Skogen är delvis svårtillgänglig. Zo-
nen mellan väg och strand berörs inte. Område 9 och 
37 ianspråktar en mindre yta som saknar intresse för 
friluftslivet. 

Växt- och djurliv
Områdena är av allmänt eller begränsat värde för växt- 
och djurliv. Behovet av fria passager till vattnet ska 
tillgodoses.

Service, infrastruktur
Områdena 7A-C ligger på kort avstånd från E18 och 
några km från Långserud , vars serviceutbud får ett 
förbättrat underlag. Område 9 och 37 ligger på kort av-
stånd från Svaneholms serviceutbud.

Eldan.

Föreslagna LIS-områden 
Stränderna kring Eldan kan beröras av sammanlagt 4 
områden, nr 7, 8, 9 och 37. Två av dem är tänkta för 
permanent och/eller fritidsbebyggelse om totalt 20-
25 hus, två för uthyrningsstugor och ett avsett för 
utbyggnad av befintlig vildmarksby. Totalt kan som 
mest LIS-planen leda till 30 stugor och utveckling av 
vildmarkscampingen.

Vattenkvalitet
Eldan har enligt VISS måttlig ekologisk status med 
hänvisning till fisk och avvikelser i konnektivitet. Den 
föreslagna utvecklingen i planen bedöms inte påverka 
denna faktor. Tillkommande exploatering får inte på-
verka den fastställda miljökvalitetsnormen för vatten 
negativt och krav på gemensamhetsanläggningar kan 
bli aktuellt särskilt inom område 7 som har närhet till 
allmän badplats. 

Landskapsbild
Områdena 7C och 8 är belägna på skogsmark som slut-
tar mot sjön, i båda fallen ovanför den väg som löper 
längs sjön. Skogen mellan vägen och sjön blir sannolikt 
föremål för viss siktröjning. Bebyggelsen delas upp i 
mindre grupper för att minska påverkan på landskaps-
bilden. I område 7B placeras bebyggelsen i grupper på 
relativt plan skogs- eller ängsmark. Även här är viss 
siktröjning sannolik. Vildmarksbyn är diskret lokali-
serad längst inne i viken och en utbyggnad kommer att 
behålla karaktären.

Område 7A-C bildar ett sammanhang med mellanlig-
gande bebyggelse med viss påverkan på landskapsbil-
den som bedöms godtagbar. Område 8 innebär viss 
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HAREFJORDEN OCH BYÄLVEN NS HAREFJORDEN
finns redan på flera platser strandnära bebyggelse; sto-
ra orörda områden saknas och tillskottet från LIS-om-
rådena kompletterar detta mönster. Områdena 20, 38  
och 40 avser enstaka hus i anslutning till befintliga, 
och område 17 ”förlänger” en befintlig rad med fritids-
hus. Område 19 ligger bakom/ovanför en rad fritidshus 
längs stranden.

Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbil-
den bli liten i relation till redan befintlig strandnära 
bebyggelse.

Tillgänglighet, friluftsliv
Områdena är av begränsat eller allmänt intresse för 
friluftslivet. I samtliga fall säkerställes fri passage när-
mast stranden av varierande bredd.

Växt- och djurliv
Områdena har allmänna värden för växt- och djurliv. 
Uppdelningen i mindre enheter säkerställer fria passa-
ger ner till vattnet.

Service, infrastruktur
Områdena ligger vid eller nära länsvägar med busstra-
fik och på kort avstånd från Säffle stad, vars service-
underlag förbättras. Område 19, 20 och 40 ligger inom 
en befintlig bebyggelsestruktur med relativ närhet till 
kommunalt verksamhetsområde för vatten- och av-
lopp, vilket gör att en utökning av det kommunala nätet 
till dessa områden kan vara en framtida lösning.

Föreslagna LIS-områden 
Vid Harefjorden och Byälven nedströms Harefjorden 
ligger områdena 16-17, 19-20, 38 och 40 vilka är av-
sedda för permanent bostadsbebyggelse (16, 19-20, 38, 
40) respektive fritidsbebyggelse (17). Totalt finns här 
utrymme i planerna för ca 40 bostadshus, varav 6-8 
utanför strandskyddsområdet, och 4-5 fritidshus. 

Vattenkvalitet
Harefjorden har enligt VISS god ekologisk status, ba-
serat på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, som 
sammantaget visar på god status, även om det finns 
problem med bristande konnektivitet och reglering. 
Berörd del av Byälven (vattenförekomst Byälven ned-
ströms Harefjorden) har enligt VISS ”måttlig ekologisk 
status”. Statusklassningen är baserad på bedömningar 
på fisk och de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, 
som visar på måttlig och otillfredsställande status.

Tillkommande exploatering får inte påverka den fast-
ställda miljökvalitetsnormen för vatten negativt  och 
det är av vikt att goda lösningar för vatten och avlopp 
genomförs, även av hänsyn till tidigare påvisad över-
gödningsproblematik i Byälven.

Landskapsbild
Flertalet områden ligger på skogsmark som sluttar mot 
sjön och en exploatering innebär att bebyggelsen i va-
rierande omfattning exponeras mot sjön. Längs sjön 

Harefjorden.
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VÄNERN - GATVIKEN, BYVIKEN OCH DALBOSJÖN

VA-lösningarna vid nybyggnation där gemensamma 
lösningar och avloppsanläggningar med hög skyddsni-
vå för miljöskydd kan komma att krävas.

Landskapsbild
Flertalet områden är belägna i anslutning till befintlig 
bebyggelse och odlad mark och kommer att upplevas 
som naturliga tillskott. Viss exponering mot öppen sjö 
kan förekomma i område 22. Utvidgningen av stugbyn 
i område 24 sker inåt land.

Tillgänglighet, friluftsliv
Områdenas belägenhet och relativt ringa storlek be-
döms inte innebära nämnvärd påverkan på tillgänglig-
heten till stränderna eller friluftslivets intressen. För 
områdena anges riktlinjer för utformning och place-
ring vilka syftar till att fortsatt hålla strandlinjen till-
gänglig och fri från avbrott. 

Växt- och djurliv
Områdena hyser allmänna värden för växt- och djurliv 
och föreslagen utbyggnad bedöms inte medföra nega-
tiv påverkan. Fria passager till vattnet säkerställs.

Service, infrastruktur
Läget nära E45 gör att områdena är lätt tillgängliga och 
samtidigt utgör ett utökat underlag för servicefunktio-
ner i såväl Säffle som Åmål. Möjligheten att ansluta 
område 23 till kommunens VA-nät undersöks.

Föreslagna LIS-områden 
Denna nordvästra del av Vänern ligger vid Byälvens 
utlopp. Här föreslås 5 LIS-områden, nr 21-24 och nr 41. 
Område 24 ligger på östra sidan, övriga återfinns väs-
ter om Byälvens utlopp. Föreslagen exploatering avser 
sammanlagt mellan 15 och 20 bostadshus, 7 fritidshus, 
utveckling av en befintlig stugby samt etablering av 
stugor och husbåtar för uthyrning. Totalt som mest 50 
stugor.

Riksintressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Den framtida användningen är del-
vis inriktad på turism och friluftsliv och bedöms inte 
innebära påtaglig skada på riksintresset. 

Vattenkvalitet
Denna nordvästra del av Vänern berör tre olika vatten-
förekomster - Gatviken, Byviken och Dalbosjön.

Gatviken samt Byviken har i VISS klassats som ”otill-
fredsställande ekologisk status”. Gatviken har påvisade 
problem med övergödning, vilket även Byviken tidi-
gare haft. För nya avloppsanläggningar krävs normalt 
hög skyddsnivå för miljöskydd. Den fastställda miljö-
kvalitetsnormen för vatten får inte påverkas negativt.

Dalbosjön är klassad till ”måttlig ekologisk status”. 
Stora delar av Dalbosjön omfattas av vattenskyddsom-
råden för Åmål och Säffle stad. Detta ställer krav på 

Vänern.
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VÄNERN - VÄRMLANDSSJÖN

intrycket av fri strand inte påverkas negativt. Det finns 
redan idag på Stavikens norra sida fritidshus som på 
ett mycket fördelaktigt sätt smälter in i vegetationen. 
Genom att ny bebyggelse utformas på liknande sätt och 
placeras med bevarade träd mellan sig och stranden 
bedöms känslan av en obruten strandlinje från vattnet 
sett kunna bibehållas. 

Tillgänglighet, friluftsliv
Områdenas belägenhet och relativt ringa storlek be-
döms inte innebära nämnvärd påverkan på tillgänglig-
heten till stränderna eller friluftslivets intressen.  

Växt- och djurliv
Områdena hyser allmänna värden för växt- och djurliv 
och föreslagen utbyggnad bedöms inte medföra nega-
tiv påverkan. Fria passager till vattnet säkerställs.

Service, infrastruktur
LIS-områdena kring Staviken har en relativ närhet till  
E18 och Värmlandsbro dit serviceunderlaget stärks. 
Det bedöms dock som positivt att även stärka förutsätt-
ningarna för att bedriva verksamhet och kanske även 
enklare service i närområdet kring Staviken. Det finns 
en pågående utveckling av området som turistmål som 
LIS-utpekandena i hög grad kan bidra till att stärka.

Föreslagna LIS-områden 
Längs upp på Värmlandsnäs samlas ett antal LIS-om-
råden kring Staviken med omland. Inom en zon om 
fem kilometer finns 12 mindre delområden med tre 
vattenområden.

Riksintressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Den framtida användningen är del-
vis inriktad på turism och friluftsliv och bedöms i öv-
rigt inte innebära påtaglig skada på riksintresset. 

Vattenkvalitet
Området ligger i den del av Vänern (vattenförekomst 
Värmlandssjön) vars ekologiska status klassas som 
otillfredsställande. För nya avloppsanläggningar krävs 
normalt hög skyddsnivå för miljöskydd. Den fastställ-
da miljökvalitetsnormen för vatten får inte påverkas 
negativt.

Landskapsbild
Delområdena inom LIS-område 44 och är till stor del 
belägna i anslutning till befintlig bebyggelse eller odlad 
mark och kommer att upplevas som naturliga tillskott. 
Område 45+46 ligger i något högre grad i skog, men 
med riktlinjerna för utformning av ny bebyggelse bör 

Staviken,  Vänern
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SLUTSATSER

Revideringen av kommunens LIS-plan från 2013 
innebär att 19 av de tidigare områdena revideras, 
3 områden tas bort och 26 områden kvarstår i sin 
tidigare form med endast en revidering utifrån 
det ändrade strandskyddet. Efter en dialogprocess 
med fastighetsägare kring kommunens sjöar har 
15 LIS-områden tillkommit. 

Den tidigare LIS-planen har lett till en mycket posi-
tiv utveckling i kommunen och flertalet av de gamla 
LIS-områdena har nyttjats för att skapa nya bostäder 
och framför allt skapat möjlighet för flera fastighetsä-
gare att bygga enstaka uthyrningsstugor som ger en ex-
tra inkomst vid sidan om ägarens huvudsakliga verk-
samhet. LIS-planen från 2013 har alltså lett till precis 
den utveckling som lagstiftaren syftade till, nämligen 
att kunna skapa förutsättningar för utveckling och ny-
byggnation även på landsbygder. 

Möjligheten att skapa levande landsbygder genom 
stärkt befolkningsunderlag till kommunens serviceor-
ter och nya försörjningsmöjligheter är några av de 
positiva konsekvenser som LIS-planen förväntas få. 
Andra är ökad tillgänglighet till den vackra natur som 
finns i kommunen, inte minst kring Vänern där riksin-
tresset för friluftsliv pekar på värdet i upplevelsen av 
sjöns kvalitéer. Vid utpekandet av LIS-områden intill 
Vänern har ett av syfterna varit att just tillgängliggöra 
sjön ytterligare utan att ta bort de värden som finns där 
idag. Flera LIS-områden kring sjön har inriktning mot 
turism och uthyrning av stugor. Dessa områden hålls 
dock ner i volym för att fortsatt värna känslan av lugn, 
natur och fria stränder. De större områden för exem-
pelvis camping eller stugbyar som finns intill Vänern 
fanns redan i LIS-planen från 2013 och har idag prö-
vats vidare genom framtagande av detaljplan.

Inom områdena kring Önaholm och Staviken som 
läggs till i denna revidering av LIS-planen ger flera 
mindre delområden ett tillskott av stugor för boende 
och uthyrning, men dessa har en spridning, avgräns-
ning och riktlinjer för volym och utformning som gör 
att det fortsatt kommer att upplevas som allmänt till-
gängliga strandkanter.  

En nyexploatering av bostäder eller uthyrningsstugor i 
tidigare naturmark ger oundvikligt en negativ naturpå-
verkan lokalt på byggplatsen. I denna LIS-plan har de 
negativa effekter som nybyggnationen ger minimerats 
genom att avgränsa LIS-områdena så att de största na-
turvärdena undviks. Inom några områden finns värden 
som är bevarandevärda men där en bedömning har 
gjorts att föreslagen exploatering kan göras med be-
varade värden. Inom dessa områden är det viktigt att i 
nästa steg av prövningen mer detaljerat klargöra värde-
nas position och känslighet. 

Genomförande inom LIS-planens intentioner kräver 
även för flera områden särskilda krav på lösningar 
för vatten- och avlopp för att bidra till att sjöarna kan 
uppnå dess miljökvalitetsnormer. Detta gäller särskilt 
för de områden som ligger i närheten av de sjöar som 
pekas ut som vattenskyddsområden av Åmål och Säff-
le kommun. Kommunen driver en aktiv VA-planering 
och bevakar frågan särskilt i anslutning till de områden 
där recipienten kan anses särskilt känslig.    

I miljökonsekvensbeskrivningen konstateras att det 
kan finnas risk för en viss negativ lokal miljöpåverkan 
främst utifrån naturvärden av en utveckling av de om-
råden som pekas ut i LIS-planen. Denna påverkan har 
dock begränsats genom processen där områden valts 
bort och avgränsats. Bedömningen är att planens po-
sitiva effekter för kommunens utveckling väger över 
eventuella negativa lokala effekter.
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Översiktliga analyser av risker kopplade markens geo-
tekniska egenskaper så som risk för skred och erosion 
har utförts inom ramen för LIS-arbetet. Kartunderlag 
som legat till grund för analys för respektive område 
redovisas på kommande sidor i följande ordning: 

• Finnsjön
• Aspen
• Vålungen
• Lången
• Myrsjön
• Väster-Svan
• Mellan-Svan
• Öster-Svan
• Ömmeln
• Summeln
• Glafsfjorden/Sandsjön
• Harefjorden
• Byälven
• Gatviken (Vänern)
• Byviken (Vänern)
• Västra Värmlandsnäs (Vänern)
• Södra Värmlandsnäs (Vänern)
• Östra Värmlandsnäs (Värnern)

För Lurö saknas underlag.

Kartorna vilka redovisar aktsamhetsområden för skred-
risk, tar hänsyn till finkorninga jordarter. Kartunderla-
get är översiktligt redovisat och informationen är tänkt 
att användas i tidigt planeringsskede för att identifiera 
områden där skredfara kan förekomma och där ytter-
ligare bedömningar/undersökningar kan behöva göras.

Särskilt karterat underlag för rasrisk (morän och grov-
kornigt material) saknas för aktuella delar av Säffle 
kommun. Som ytterligare underlag för markens geo-
tekniska egenskaper, redovisas översiktliga kartor med 
jordarternas utbredning i eller nära markytan (base-
rat på SGU:s underlag för jordarter, skala 1:25 000-
1:100 000). På dessa kartor redovisas även översiktlig 
kartering över stränders klassning för eroderbarhet. På 
nästa sida redovisas en gemensam teckenförklaring för 
jordartskarteringarna.

För vissa vattenförekomster där underlag finns till-
gängligt redovisas även riskområde för översvämning 
(Byälven inkl. Glafsfjorden och Harefjorden). 

För ytterligare information om jordarter, jordlagerfölj-
der, jorddjup m.m. hänvisas till SGU:s digitala kart-
tjänst: https://apps.sgu.se/kartvisare/.      

För ytterligare analys av utpekade aktsamhetsområden 
hänvisas även till den digitala karttjänst för ras, skred 
och erosion som tillhandahålls av SGU, MSB m.fl.: 
http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/.

LIS-områdenas omfattning på kartorna är till viss del 
intolkade, omfattning på områdesvisa kartor gäller. 

Inledningsvis i ett projekt som omfattar byggnation el-
ler övriga åtgärder som kan ha påverkan på markens 
stabilitet inom ett utpekat LIS-område, bör alltid en 
närmare bedömning av anpassnings- och ev. åtgärds-
behov göras av sakkunnig.

https://apps.sgu.se/kartvisare/
http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
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Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
©Lantmäteriet

Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnät i brunt anger latitud och longitud

i referenssystemet SWEREF99.

% Talus (rasmassor)

E Jätteblock

G Berg

H Källa

M Stenbrott, gruva eller bergtäkt

&&&&&&&&&&&&& Talus (rasmassor)

Strandvall

000000000000000 Högsta kustlinjen

Isälvsavlagring

Krön på isälvsavlagring

3 Isälvsränna, bredd <50 m

4 Isälvsränna, bredd >50 m

Moränrygg

Drumlin eller liknande

Berg

Stenbrott, gruva eller bergtäkt

Vatten och strandlinjer

Blockrik yta

Storblockig yta

Tunt eller osammanhängande ytlager av torv

Tunt eller osammanhängande ytlager av lera--silt

Tunt eller osammanhängande ytlager av jord

Tunt eller osammanhängande ytlager av postglacial sand--grus

Tunt eller osammanhängande ytlager av isälvssediment

Tunt eller osammanhängande ytlager av morän

Underliggande lager av lera--silt

Underliggande lager av isälvssediment

Isälvseroderat område

Moränbacklandskap, kullig morän

Torv

Gyttja

Oklassat område, tidvis under vatten

Svämsediment, ler--silt

Älvsediment, ler--silt

Älvsediment, sand

Gyttjelera (eller lergyttja)

Lera--silt

Silt

Blockmark

Postglacial sand

Svallsediment, grus

Isälvssediment

Isälvssediment, sand

Morän

Berg

Fyllning

Vatten
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CHARLOTTENBERGJordartskarta

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
©Lantmäteriet

Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnät i brunt anger latitud och longitud

i referenssystemet SWEREF99.

% Talus (rasmassor)

E Jätteblock

G Berg

H Källa

M Stenbrott, gruva eller bergtäkt

&&&&&&&&&&&&& Talus (rasmassor)

Strandvall

000000000000000 Högsta kustlinjen

Isälvsavlagring

Krön på isälvsavlagring

3 Isälvsränna, bredd <50 m

4 Isälvsränna, bredd >50 m

Moränrygg

Drumlin eller liknande

Berg

Stenbrott, gruva eller bergtäkt

Vatten och strandlinjer

Blockrik yta

Storblockig yta

Tunt eller osammanhängande ytlager av torv

Tunt eller osammanhängande ytlager av lera--silt

Tunt eller osammanhängande ytlager av jord

Tunt eller osammanhängande ytlager av postglacial sand--grus

Tunt eller osammanhängande ytlager av isälvssediment

Tunt eller osammanhängande ytlager av morän

Underliggande lager av lera--silt

Underliggande lager av isälvssediment

Isälvseroderat område

Moränbacklandskap, kullig morän

Torv

Gyttja

Oklassat område, tidvis under vatten

Svämsediment, ler--silt

Älvsediment, ler--silt

Älvsediment, sand

Gyttjelera (eller lergyttja)

Lera--silt

Silt

Blockmark

Postglacial sand

Svallsediment, grus

Isälvssediment

Isälvssediment, sand

Morän

Berg

Fyllning

Vatten

Teckenförklaring till jordartskartor

*Informationen i kartorna redovisas med något dämpad kulör av hänsyn till bakgrundskartans redovisning.



0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

12.



0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 250 500 m

Skala 1:20000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet
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0 250 500 m

Skala 1:20000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

11.

10.



0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

6.



0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

10.



0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 400 800 m

Skala 1:30000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

7 A.

7 B.

7 C.

8.

9.

37 C.

37 D.

37 B.

37 A.



0 400 800 m

Skala 1:30000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

2.



0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 250 500 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

3.

4.

5.

2.



0 250 500 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 200 400 m

Skala 1:20000 (A4)

36.

4.

37 C.

37 D.
37 B.

37 A.

5.

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 200 400 m

Skala 1:20000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 500 1000 m

Skala 1:35000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

1.



0 500 1000 m

Skala 1:35000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 250 500 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

15 B.

15 A.



0 250 500 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 250 500 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

39.

39.



0 250 500 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

39.

39.



0 250 500 m

Skala 1:15000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

38.

16 A.

16 B.

17.



0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

38.

16 A.

16 B.

17.



0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

19.

40.

20.



0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

19.

40.

20.



0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 500 1000 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

21 B.

21 C.

21 D.

21 A.

41 A.

41 B.



0 500 1000 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 500 1000 m

Skala 1:30000 (A4)

41 A.

41 B.

21 D.

22.

23.

24.

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 500 1000 m

Skala 1:30000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

41 A.

41 B.

21 D.

22.

23.

24.



0 500 1000 m

Skala 1:30000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

42.

42.

43.

25.



0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

26.

27.

44.



0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 400 800 m

Skala 1:30000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

28.

29.



0 400 800 m

Skala 1:30000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 250 500 m

Skala 1:20000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

30 A.

30 B.



0 250 500 m

Skala 1:20000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 500 1000 m

Skala 1:30000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

31.

32.

33.

34 A.

34 B.



0 500 1000 m

Skala 1:30000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 500 1000 m

Skala 1:30000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

35 A.

35 B.

35 C.

35 D.

46 A.

46 B.

46 C.

46 D.

45.



0 500 1000 m

Skala 1:30000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet



0 250 500 m

Skala 1:20000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet

47.



0 250 500 m

Skala 1:20000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skredrisk

0 400 800 m

Skala 1:25000 (A4)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

LIS-område

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Strandnära
Finkorning jordart (skredrisk)

0 200 400 m

Skala 1:15000 (A4)

Aktsamhetsområde - Lutningsanalys
Finkorning jordart (skredrisk)

Skred- och översvämningsrisk

Översvämningsrisk -
100- och 200-årsregn samt
beräknat högsta flöde 

Ingen eller mycket låg 
eroderbarhet
Låg eroderbarhet

Eroderbarhet och jordart 
(se separat teckenförklaring)

LIS-område

Viss eroderbarhet
Potentiellt hög
eroderbarhet





BILAGA |         255

Bilaga 1 - Utdrag ur strandskyddslagstiftningen

Strandskyddslagstiftningen finns i 7 kap miljöbalken. Aktuella paragrafer återges nedan.
13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter 
från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lag 
(2009:532).

15 § Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utfö-
ras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha 
fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller an-
ordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

16 § Förbuden i 15 § gäller inte
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsän-
damål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion 
måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,
2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som 
omfattas av ett tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken, eller
3. byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller 
en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (2012:441).

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att 
förbuden i 15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:532).

18 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om
1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
2. strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets betydelse för att till-
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godose strandskyddets syften är liten, eller
3. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en detaljplan och

a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller

b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde 
eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun.

Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår 
till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smala-
re. Ett upphävande enligt första stycket 3 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset 
av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en 
detaljplan finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen. Lag (2014:892).

18 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda 
skäl och dispensen avser
1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljö-
skyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. 
Lag (2011:392).

18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda 
skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. Lag (2009:532).

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strand-
skyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från om-
rådet närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan till-
godoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i första 
stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som 
avses i 18 e §. Lag (2009:532).

18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strand-
skyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett 
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strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 
Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplement-
byggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till 
ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).

18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område 
som
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses 
långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven eller från Ska-
taudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland,
c) på Gotland, eller

d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och 
Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i 
Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden.

En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid bedömningen av om 
en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande. Förord-
ning (2011:393).

18 f § Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs 
för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast 
strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas 
för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).

18 g § I fråga om strandskydd som har upphävts för ett område genom en bestämmelse i en detaljplan enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) eller för ett område som har avsetts att omfattas av en detaljplan eller områ-
desbestämmelser enligt samma lag gäller strandskyddet åter, om
1. området upphör att omfattas av detaljplanen eller områdesbestämmelserna, eller
2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny detaljplan. Lag (2010:902).

18 h § En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats 
inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Lag (2009:532).
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Säffle kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – Tematiskt 
tillägg till översiktsplan för Säffle kommun – Utställning 
(ÖP 4) 
 

Ärendet   
Rubricerad översiktsplan har översänts till Länsstyrelsen för utställning enligt  
3 kap. 14 § plan- och bygglagen (PBL). Förslaget har sänts för yttrande till 
berörda myndigheter samt till berörda enheter inom Länsstyrelsen. 
Trafikverket, Försvarsmakten, Lantmäteriet, Sveriges geotekniska institut 
(SGI), Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Skogsstyrelsen har inkommit 
med yttranden med anledning av planförslaget. Försvarsmakten, Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län och Skogsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget 
alternativt haft synpunkter som inte sammanvägts i detta yttrande. Övriga har 
lämnat synpunkter som sammanvägts i Länsstyrelsens yttrande. SGI:s yttrande 
bifogas för kännedom.  
Förslaget är upprättat i november 2019 och innehåller följande handlingar: 
- Utställningshandling, Tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) avseende  

landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) för Säffle kommun  
- Miljökonsekvensbeskrivning 
- Samrådsredogörelse 
- Yttrande från Säffle kommuns VA-enhet 

Länsstyrelsens roll  
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 16 § PBL avge ett granskningsyttrande där 
det ska skall framgå om 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken, 

Bilaga 2 - Länsstyrelsens granskningsyttrande
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2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 
miljöbalken inte följs, 

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt 
sätt, och 

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, över-
svämning eller erosion. 

Kommunen ska enligt 3 kap. 20 § PBL redovisa Länsstyrelsens gransknings-
yttrande tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit 
planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen ska bedöma om de föreslagna områdena är lämpliga för 
utvecklingen av landsbygden och är av ett sådant slag och har en så begränsad 
omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. En 
restriktivitet anges för Vänern där en särskild motivering krävs kring 
efterfrågan på mark för bebyggelse samt att det endast har en liten betydelse 
för att tillgodose strandskyddets syften. 
Planförslaget är både ambitiöst och omfattande och pekar ut många områden 
för bostäder och utveckling av verksamheter. Med en så omfattande plan följer 
samtidigt ett stort utredningsbehov för att ta fram de underlag som krävs. Dels 
för att bedöma om och i vilken omfattning ett område kan anses utgöra ett 
område för landsbygdsutveckling, dels för att säkerställa att föreslagen 
markanvändning inte strider mot syftet med strandskyddet.  
För att en plan ska utgöra ett bra planerings- och beslutsunderlag är tydliga 
ställningstaganden viktiga. Detta är inte minst viktigt gentemot såväl 
medborgare som andra aktörer. Länsstyrelsen vill utifrån den granskade planen 
lyfta behovet av tydligare ställningstaganden och riktlinjer kring hur 
kommunen tänker sig hantera förfrågningar om åtgärder inom LIS-områden. 
Detta för att bl.a tydliggöra förväntningar och förutsättningar för bostäder och 
utveckling av verksamheter. 
Till granskning har förslaget justerats. Ett par områden har utgått och ett par 
nya har tillkommit. Det är positivt att kommunen har utvecklat sitt resonemang 
kring frågan om en exploatering ska föregås av detaljplan eller om det räcker 
med bygglov. Vidare har en översiktlig bedömning av översvämningsrisker 
gjorts. Även textavsnittet om miljökvalitetsnormer har utökats. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget lägger fokus på att peka ut 
framtida utredningsbehov och att beskriva planeringsförutsättningarna, men 
redovisar inte lika tydligt hur kommunen avser att hantera dessa. Det kan 
därför finnas en risk för att prövningar i senare skeden kan leda till att LIS inte 
bedöms som tillämpningsbart som särskilt skäl om det visar sig att kopplingen 
till befintlig service är svag eller att påverkan på strandskyddets syften 
långsiktigt är betydande. 
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Övergripande synpunkter på planförslaget 
Förslaget är ambitiöst och omfattande till sitt innehåll, med tonvikt på 
planeringsunderlag och beskrivning av behovet av fortsatta utredningar och 
prövningar. Planförslaget har ändrats sedan samrådet och i delar tillgodosett 
Länsstyrelsens synpunkter.  
Länsstyrelsen anser det viktigt att planen i motsvarande utsträckning åtföljs av 
tydliga riktlinjer och motiveringar till de avvägningar som görs. I planen 
lämnas bedömningen i hög grad till kommande prövningar av strandskydds-
upphävande i detaljplan eller dispens i bygglovsskedet. I detta ligger bl.a en 
risk för minskad förutsägbarhet.  
Nedan följer övergripande synpunkter på LIS-förslaget. Det är synpunkter som 
gäller för samtliga utpekanden.  
Därefter följer områdesvisa synpunkter men då endast på utpekanden som 
tillkommit efter samrådet och på tidigare föreslagna områden där Länsstyrelsen 
har kvarstående synpunkter. 

Strandskyddets syfte och reglering 
Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att långsiktigt trygga förut-
sättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
För att hävda dessa intressen mot intresset att bebygga och ianspråkta strand-
områdena är bestämmelserna utformade som förbudsbestämmelser, med vissa 
specifika undantagsmöjligheter. Undantagen prövas genom enskilda dispens-
beslut eller genom upphävande i detaljplan, vilket kräver att särskilda skäl, 
uppräknade i miljöbalken, kan åberopas samt att åtgärden därutöver inte strider 
mot strandskyddets syften. Ett skäl som är möjligt att tillämpa är att kommunen 
pekat ut det aktuella området som ett område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, ett så kallat LIS-område. För att peka ut ett sådant område 
behöver kommunen bedöma och kunna visa att utpekandet stimulerar lands-
bygdsutvecklingen men också att utpekandet inte strider mot strandskyddets 
syften.  
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen lagt tyngdpunkten på att peka ut 
områden som bedöms understödja utvecklingen på landsbygden, medan 
bedömningen om utpekandet strider mot strandskyddets syften görs på svagare 
grunder.  

Detaljplan eller bygglov 
I samrådsredogörelsen uppger kommunen att detaljplanering medför sådana 
krav på t.ex. gemensamhetsanläggningar för försörjning av vatten och avlopp, 
infrastruktur etc. att det är osannolikt att bostäder kommer att byggas med 
annat än enskilda bygglov. 
Länsstyrelsen är medveten om att det kan vara svårt att detaljplanera i ett större 
sammanhang när bebyggelsetrycket är lågt. Detaljplanering är dock det verktyg 
kommunen har till förfogande för att samlat lösa de frågor som uppstår när 
flera parter/markägare ska enas kring ett geografiskt område, och där 
kommunen dessutom är den part som ska tillhandahålla olika sorters service.  
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Länsstyrelsens erfarenhet är att frågorna förr eller senare kommer att behöva 
lösas i ett sammanhang och att det är svårare och mer kostsamt att göra det när 
flera förutsättningar är låsta när delar av bebyggelsen redan är uppförd.  
Översiktlig planering pekar ut befintlig eller önskad framtida förändring av 
markanvändning, men den utreder inte markens lämplighet i detalj. Det är 
först i detaljplanering som ett områdes lämplighet prövas, varför översikts-
planen endast är vägledande. Om LIS-utpekanden görs i områden med flera 
och stora kvarstående frågor att utreda riskerar bygglovsprocessen bli tung-
rodd och svår för den enskilde att klara av.  
Länsstyrelsen vill i sammanhanget erinra om att möjligheten att ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna till enstaka bygglov för en- eller tvåbostadshus 
inom LIS-områden är beroende av att minst ett bostadshus redan finns inom ca 
200 m från tänkt byggnad. Flera av planförslagets LIS-områden öppnar inte för 
den möjligheten då näraliggande hus saknas. Denna synpunkt och erinran 
gäller samtliga kommande bygglovsprövningar inom LIS-områden. 
Propositionen (prop. 2008/09:119) förtydligar syftet med denna möjlighet.  
Granskningsförslaget möjliggör sammanlagt flera hundra bostäder på lands-
bygden, vara många i oexploaterade områden. Det innebär att etablering inom 
flera LIS-områden kommer att vara nyetableringar och i flera fall utgöra ny 
sammanhållen bebyggelse. Länsstyrelsen anser att kommunen i dessa fall bör 
fokusera på möjligheten att detaljplanera och se enstaka bygglov som 
undantagsfall.  
Siktröjning 
I lägen där vegetation hindrar utsikten till vattnet kan siktröjning ofta före-
komma. Länsstyrelsen efterfrågade i samrådet ett tydligare förhållningssätt till 
siktröjning i många av de områden som pekas ut i planförslaget och välkomnar 
därför det förhållningssätt som föreslås på Lurö, område 48. Detta förhållnings-
sätt bör enligt Länsstyrelsen gälla för fler utpekanden.  
Fri passage 
För flera områden anges att fri passage bör eftersträvas mellan bryggor och 
bostadshus. Det är Länsstyrelsens uppfattning att en sådan riktlinje är för vagt 
skriven för att stämma överens med 7 kap. 18 f § MB där motsvarigheten lyder 
” […] ska inte omfatta […]”. Länsstyrelsen vidhåller därför synpunkten att 
kommunen behöver omsätta krav i lagstiftningen till riktlinjer. 

Bryggor och båtplatser mm 
Bostäder i närhet till vatten medför ofta önskemål om att anlägga bryggor och 
båtplatser eller andra strand- och vattenanknutna anläggningar. Länsstyrelsens 
synpunkt i samråd kvarstår och vill i sammanhanget upplysa om att sådana 
åtgärder inte är att betrakta som nödvändiga bostadskomplement och LIS-
reglerna kan därför inte tillämpas för att ge strandskyddsdispens för sådana 
anläggningar. Om kommunen har för avsikt att möjliggöra exempelvis bryggor 
och båtplatser för nytillkommande bostäder bör en analys av befintliga 
anläggningar göras för att i första hand med syfte att samlokalisera.  
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Kommunen har valt att som generell information för fortsatt planering och 
prövning upplysa om ovanstående, men har inte vägt in de platsspecifika 
frågorna och lämpligheten per område.  

Skyddad natur 
Länsstyrelsens bedömning är att ett tyngre utredningskrav är förknippat med ny 
bebyggelse eller andra åtgärder i eller intill skyddade naturområden.  
Etableringarnas påverkan på tex. Natura 2000 behöver tydligt beskrivas för att 
identifiera om åtgärden utlöser tillståndskrav enligt 7 kap. 28 § miljöbalken. 
Lokaliseringen behöver då utredas i förhållande till plats och behov på ett mer 
djupgående sätt än vad som normalt krävs i en översiktsplan enligt plan- och 
bygglagen.  

Jordbruksmark 
I flera av de föreslagna LIS-områdena ingår jordbruksmark. När kommunen 
planerar byggnation är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt ta 
hänsyn till jordbruksmarken, så att den bibehålls, kan brukas och utvecklas 
inför framtiden. Jordbruksmarken har skapats genom geologiska processer 
under tusentals år och är en ändlig resurs. Bebyggs jordbruksmarken är den i 
princip omöjligt att återställa och ekosystemtjänsten förloras för alltid.  
På senare tid har jordbruksmarkens värde lyfts av flera olika anledningar, bland 
annat på grund av livsmedelsstrategin. Självförsörjning av livsmedel är viktigt 
bland annat ur ett klimatperspektiv men också om det uppstår en samhällskris. 
Länsstyrelsen anser det därför viktigt att denna fråga belyses i fortsatta 
prövningar. 

Kulturmiljö 
Kommunen anger i samrådsredogörelsen att kulturhistoriska värden alltid 
bevakas i senare prövningssteg och att även bygglovsansökningar remitteras 
till Länsstyrelsen för bedömning vid närhet till kända lämningar. Länsstyrelsen 
vill upplysa om att det vid flera utpekade LIS-områden sannolikhet kan finnas 
ännu ej kända fornlämningar men även andra kulturhistoriska värden och att 
även dessa har ett skydd. Länsstyrelsen anser därför att avsnittet ”Fortsatt 
planering” behöver kompletteras med kulturmiljöutredningar som möjlig grund 
för lovprövning. 
I de fall kunskapsunderlaget är bristfälligt kan Länsstyrelsen besluta att 
fördjupat underlag behöver tas fram i form av en arkeologisk utredning (2   
kap. 11 § Kulturmiljölagen).  

Redaktionella synpunkter 
Länsstyrelsen lämnade i samrådet synpunkter på kartornas läsbarhet. 
Granskningsförslaget har uppdaterats med namn på sjöar och vattendrag, fler 
orts- och vägnamn vilket välkomnas då det underlättar orienterbarheten.  
Flera utpekanden rymmer flera delområden. Ibland är detta begripligt men i 
flera fall anser Länsstyrelsen att delområdena är av så olika karaktär och så 
geografiskt skilda åt att de bör ges egna titlar. Vissa delområden inom samma 
utpekande berör ibland två olika vattenförekomster vilket Länsstyrelsen anser 
är olämpligt. 
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Länsstyrelsen noterar att tre områden (nr. 14, nr. 18 och nr. 40) uppges ha 
strukits, men bara område 14 och 18 markeras med ett kryss på kartan och 
motsvaras med tydligt överkryssade beskrivningar i planen. Dock motsvaras 
detta inte av innehållsförteckningen där endast område 18 uppges ha utgått. 
Område 40 (benämnt Petters udde i samrådet) har ersatts av ett nytt område, 
benämnt Harefjorden – Fagerås. Att hela området är nytt märks endast för 
läsaren genom att gröna streck i marginalen markerar ny text. Detta gör det 
svårt att följa kommunens process.  

Riksintressen  

Friluftsliv och turism 
Vänern utgör riksintresse för friluftsliv och turism enligt 4 kap. 2 § MB, vilket 
innebär att vattnet och strandområdet i sin helhet är att betrakta som mycket 
värdefullt ur friluftsperspektiv. Inget uttalat hinder finns för att i dessa områden 
peka ut LIS-områden, men då kommunen saknar ett tydligt och uppdaterat 
kunskapsunderlag i friluftslivsfrågor är det svårt att bedöma hur de föreslagna 
LIS-områdena faktiskt påverkar riksintresset. 
Kommunen anger att den inte kan godta Länsstyrelsens avgränsning av 
riksintresset och menar att intresset inte bör beröra landområden längre från 
strandlinjen än 300 meter. Länsstyrelsen anser fortsatt att kommunens syn-
punkter på riksintressets utbredning spelar mindre roll i detta sammanhang då 
samtliga LIS-områden skulle beröras även vid en revidering i linje med 
kommunens önskemål.  
Delar av LIS-planen omfattas även av riksintresse för friluftsliv enligt 
utpekanden med stöd av 3 kap. 6 § MB, Dalbosjöns norra skärgård samt Lurö-
Millesvik enligt samma bestämmelser. 
Kommunen anger att antalet LIS-områden på Värmlandsnäs är få i förhållande 
till den totala kuststräckan. Men en analys av befintlig påverkan på stränderna i 
kombination med LIS-förslaget saknas och gör det svårt att bedöma planens 
påverkan på riksintressenas kärnvärden. 

Naturvård  
Inom områden som är utpekade som riksintresse för naturvård bör utbyggnad 
ske på ett sådant sätt så att de utpekade värdena inte påverkas. I annat fall kan 
det utpekade riksintresset ta skada. För några LIS-områden som berör 
riksintressen för naturvården har dess påverkan kommenterats under respektive 
område.  
Vidare är Natura 2000-områden av riksintresse och ska beskrivas som det. 

Vindbruk  
De områden i Säffle kommun som under 2013 pekades ut som riksintresse för 
energiproduktion, vindbruk, enligt 3 kap. 8 § MB återfinns främst på 
Värmlandsnäs. Några LIS-utpekanden är belägna med så nära avstånd till 
riksintresset att dessa troligen inte kan tas i anspråk på grund av risk för 
störningar, i det fall bostäder uppförs i LIS-områdena. Länsstyrelsen anser att 
detta medför att risk för att riksintresset inte tillgodoses föreligger. 
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Totalförsvar 
Riksintresse för totalförsvar enligt 3 kap. 9 § finns utpekat över delar av 
Värmlandsnäs. Intresset bedöms inte påverkas av förslag till LIS-plan. 

Kommunikationer 
Riksintresse för kommunikation utgörs inom kommunen främst väg E18, väg 
E45 samt järnväg Norge/Vänerbanan. Dessa anläggningar bedöms inte 
påverkas av planförslaget. 

Yrkesfiske  
Riksintresse för yrkesfisket kan direkt påverkas av de vattenanläggningar som 
föreslås inom några LIS-områden. Indirekt kan riksintresset påverkas av 
utsläpp från enskilda avlopp och från arbetsföretag vid exploatering. Båda 
effekterna kan påverka vattenkvaliteten och vattenmiljön i fiskars uppväxt-
områden negativt, vilket behöver framgå av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Miljökvalitetsnormer 
I samrådsyttrandet pekade Länsstyrelsen på att planen redogjorde för berörda 
vattenförekomsters status men att bedömning saknades av hur planförslaget för 
samtliga utpekanden kring samma vattenförekomst inverkar på nuvarande 
status. Dessutom saknades analys av platsspecifika riktlinjer/åtgärder som kan 
krävas för att inte påverka vattenförekomstens status negativt. 
Till granskning har kommunen genomfört en VA-utredning för alla LIS-
områden för att identifiera vilket behov av avloppslösning som föreligger med 
avseende på recipients känslighet. Metoden som användes visar att inom 10 av 
LIS-områdena krävs, som minst, att en gemensamhetsanläggning uppförs för 
att säkerställa att påverkan på recipient inte äventyrar vattenförekomstens 
kvalitet.  
Två områden kan dessutom redan i detta skede bedömas behöva ingå i kom-
munalt verksamhetsområde för VA. Det gäller Duse camping och Ågotsbergs 
friluftsby. Detta resultat bidrar till en klarare bild av vilka områden som 
riskerar påverka vattenförekomst och ger ett bättre stöd för fortsatt prövning. 
VA-utredningen fokuserar på utsläpp av ämnen till vatten men behandlar 
exempelvis inte hydromorfologisk status. 
Länsstyrelsen ser ett antal kvarstående behov för att kunna bedöma påverkan 
på MKN vatten.  

• Kommunen har i LIS-planen bedömt den samlade påverkan som ut-
pekanden har på ett vattendrag. När det kommer till miljö-
kvalitetsnormer så måste bedömningar härledas till påverkan på en 
vattenförekomst. Ibland överlappar förekomst och vattendrag, ibland 
ingår flera förekomster i ett sjösystem. Länsstyrelsen ser att ansatsen 
som kommunen gjort är god men att påverkan på vattenkvaliteten 
behöver knytas tydligare till vattenförekomster så som de benämns och 
avgränsas i VISS. 

• Kommunen anger överlag att kemisk status är god om man bortser från 
halter av kvicksilver och PBDE. Länsstyrelsen vill påpeka att data ofta 
saknas och att det inte går att säga så generellt att status är god om man 
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bortser från dessa ämnen. Istället behöver kommunen bedöma hur 
genomförandet av planen påverkar status och på vilka grunder man gör 
bedömningen. 

• Påverkansbedömningar behöver redovisas på kvalitetsfaktornivå och 
visa på vilka grunder man har gjort bedömningen (i vilken utsträckning 
planen kommer att påverka faktorerna och om detta kan antas medföra 
en risk för försämring eller utgöra ett äventyrande).  

• Vissa parametrar som ligger till grund för kvalitetsfaktorerna är mer 
centrala för LIS-planen än andra och det är lämpligt att identifiera och 
mer utförligt beskriva hur dessa påverkas, som exempelvis under 
morfologiskt tillstånd. 

• Kommunen bör se över redogörelsen för sjön Aspen då beskrivningen 
inte stämmer. Kalkning sker inte av de anledningar som tas upp. 

Övergripande bör alla åtgärder syfta till att förbättra status, inte enbart fokusera 
på att undvika försämring. Vid exploatering som kan påverka status hos en 
vattenförekomst behöver kommunen redovisa vilka åtgärder man avser 
komplettera exploateringen med som syftar till att klara uppsatt miljö-
kvalitetsnorm. Detta för att undvika att flera mindre åtgärder med små negativa 
konsekvenser kumulativt bidrar till en försämring. 
Bedömningen av påverkan på miljökvalitetsnormer görs lämpligen i översikts-
planen. Om påverkan inte kan bedömas på denna nivå kvarstår bedömningen 
till efterföljande prövningar i bygglov och detaljplan. I enskilda projekt kan 
bedömningen bli svår att göra då den behöver göras per vattenförekomst och 
med en helhetsbild som sträcker sig utanför den aktuella exploateringen. 

Mellankommunala frågor 
Länsstyrelsen lyfte i samrådet vikten av att bedöma påverkan på en recipient ur 
ett vattenkvalitetsperspektiv och då med sammanlagd påverkan från andra 
aktörer. Samrådsförslaget har sänts ut till Säffles grannkommuner. Bengtsfors 
och Årjängs kommun har inkommit med yttranden, båda utan erinran.  

Hälsa och säkerhet 

Översvämning  
Länsstyrelsen lämnade under samrådet synpunkter på att planförslaget inte 
behandlade översvämningsrisker. Granskningsförslaget har tillförts översiktlig 
information om översvämningsrisk kopplat till utpekandena. I stort hänvisas till 
senare prövning. Länsstyrelsen anser att frågan ska vara styrande i utpekandet 
av nya områden för förändrad markanvändning och att kunskap om platsernas 
geografiska beskaffenheter krävs för att göra den bedömningen. Funktionen 
bostad är beroende av tillgänglighet och att tillfartsvägar är säkrade varför en 
analys behövs av ett större omland än själva det LIS-område som pekas ut. 

Ras och skred 
Länsstyrelsen anser, precis som SGI (se bilagt yttrande), att en översiktsplan 
översiktligt behöver redovisa vilka förutsättningar som gäller för utpekanden 
för ändrad markanvändning kopplat till ras och skred, erosion och över-
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svämning. Dessa faktorer är hårt styrande när det kommer till lämplighets-
bedömning i processen kring bygglov eller detaljplan.  
I planen nämns en stabilitetskartering från 1996 som ett underlag för 
bedömning av dessa frågor. Karteringen berör dock bara befintlig bebyggelse 
vid tiden för karteringen och omfattar därför inga nya områden.   
SGI rekommenderar att planen redovisar ett ställningstagande till de 
geologiska förhållanden samt de geotekniska säkerhetsfrågor som kan vara 
aktuella att utreda för LIS-områdena med avseende på stranderosion samt ras 
och skred.  
I planförslaget konstateras att ett förändrat klimat kan påverka risker för 
erosion och stabilitet. Länsstyrelsen påminner i sammanhanget om vikten av att 
tidigt identifiera behovet av klimatanpassningsåtgärder för att finna plats för, 
och bedöma lämpligheten med utförandet av sådana åtgärder då dessa kan 
medföra geotekniska konsekvenser som måste beaktas. Det kan gälla t.ex 
uppfyllnader och vallar. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Sedan samrådsskedet har bl.a område 48, Lurö, tillkommit och några andra 
delområden har tagits bort. Kommunen gör bedömningen att detta inte 
påverkar bedömningarna i MKB. Länsstyrelsen har svårt att se hur kommunen 
kommit fram till denna bedömning.  
Särskilt det nya utpekandet av LIS-området på Lurö saknas i bedömningarna 
om påverkan på Natura 2000, naturreservat samt riksintresse. Se mer under 
områdesbeskrivningen, 48. Lurö.    

Synpunkter på enskilda delområden  
Utöver allmänna och övergripande synpunkter på förslag till LIS-plan väljer 
Länsstyrelsen att kommentera enskilda LIS-områden nedan, endast om de är 
tillkomna efter samrådet eller om Länsstyrelsen avstyrker utpekandet.  
Ny kunskap, förändrad lagstiftning och utveckling av praxis gör också att 
synpunkter finns för vissa utpekanden som gjordes i tidigare LIS-plan från 
2013. 

Utpekanden i gällande LIS-plan 

Finnsjön 

12. Finnerud (oförändrat, bostäder) 
Området berörs av riksintresse för naturvård Finnsjön-Aspen och är utpekat av 
Skogsstyrelsen som potentiellt område för vitryggig hackspett. Länsstyrelsen 
har dessutom tidigare upphävt ett kommunalt beslut om dispens från strand-
skyddet i området med hänvisning till att närhet till befintlig bebyggelse 
saknades och att kriterierna för att uppvisa ett särskilt skäl enligt LIS-
bestämmelserna saknades. Platsens naturvärden och därmed bebyggelsens 
påverkan på strandskyddets syften bedömdes därför aldrig i detta ärende.  
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Med tanke på platsens höga naturvärden finns risk för att planförslaget strider 
mot strandskyddets syfte. Länsstyrelsen anser att eventuell ny bebyggelse 
behöver föregås av detaljplan. 

Aspen 

13. Gårda (A) (oförändrat, bostäder) 
Området berörs av riksintresse för naturvård (3 kap. 6 § MB, Finnsjön-
Aspen). Intilliggande naturvärden finns utpekade genom biotopskydd och 
naturvårdsavtal. I värdebeskrivningen av riksintresset anges att lövskogs-
områden vid vattendrag samt naturskogsområden inte bör utsättas för 
skogliga åtgärder och att skogsbruk på övrig mark ska bedrivas med särskild 
naturvårdshänsyn. En förutsättning för bevarande som beskrivs i riks-
intressebeskrivningen är ”anpassning av ny bebyggelse till de landskaps-
estetiska och kulturhistoriska värdena.”, varför Länsstyrelsen ställer sig 
tveksam till att det är visat att exploatering enligt planförslaget är lämpligt. 
Aspen hyser storväxt sjölevande öring, flodkräfta och flodpärlmussla. 
Vattnet är utpekat som särskilt värdefullt och känsligt vatten. 
Av granskningshandlingen framgår även att vitryggig hackspett häckar i 
området. Kommunen tar avstamp i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram och 
uppdaterar områdesbeskrivningen med referat ur programmet beskrivandes 
skötsel- och restaureringsåtgärder, som får antas utgöra åtgärder som en 
eventuell exploatering ska ta hänsyn till.  
Sammantaget gör områdets höga naturvärden, de känsliga vattnen och 
landskapsbild samt kulturmiljöpåverkan att exploatering i området är mycket 
känsligt. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att området bör utgå.  

13. Sandviken (B) (oförändrat, bostäder) 
Området är inte beläget inom riksintresseområdet för natur enligt 3 kap. 6 § 
MB Finnsjön-Aspen på samma vis som område A, men måste bedömas i det 
sammanhang som intresset är utpekat för. Även övriga utpekanden som 
biotopskyddsområde, naturvårdsavtal med mera ger en signal om områdets 
värden och i vilken kontext en exploatering ska bedömas. Vattnet är utpekat 
som särskilt värdefullt och känsligt vatten. 
Sammantaget gör områdets höga naturvärden, de känsliga vattnen och 
landskapsbild samt kulturmiljöpåverkan att exploatering i området är mycket 
känsligt. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att området bör utgå.  

Harefjorden 

17. Ölserud (oförändrat, bostäder) 
Närheten till en viktig hackspettslokal ställer krav på närmare analys av 
nödvändiga hänsynstaganden inför ett eventuellt genomförande.  
Länsstyrelsen bedömer att om inte detaljplan upprättas ska exploatering 
föregås av samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § MB för att undvika 
negativ påverkan på höga skyddsvärden i området. 
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Vänern 

21. Gönäs (A-D) (reviderat, bostäder och näring) 
Till granskning har viss anpassning skett, bland annat har det södra området i 
delområde B tagits bort och ett område D har minskats i omfattning.  
Friluftslivet är dock fortsatt svagt beskrivet och saknar närmare analys eller 
underlag. 
Området är låglänt och tillfartsvägar riskerar översvämmas. Frågan är inte 
utredd i planförslaget och kommer behöva studeras närmare vid detalj-
planering och bygglov. 

Nya områden (i samrådsförslaget) 

Öster-Svan 

36. Södra Skarbol (nytt, näring (uthyrning) 
Området är beläget på en smal och tidigare oexploaterad udde, omgiven av 
jordbruksmark, och är tänkt att hysa 1–2 bostäder. Kommunen bedömer att 
en plan inte behöver upprättas och att bygglov räcker. Länsstyrelsen 
uppmärksammar kommunen på att det stora avståndet till befintlig 
bebyggelse gör att det inte är möjligt att ge strandskyddsdispens för enstaka 
hus enligt LIS-bestämmelserna.  

37. Slirud (Även Eldan) (nytt, bostäder/Näring (uthyrning)) 
Område D har till granskning minskats för att bättre anpassas till landskapet, i 
enlighet med vad kommunen själv uppger.  
Länsstyrelsen anser dock att det är tveksamt om anpassningen som gjorts är 
tillräcklig då delar av den öppna jordbruksmarken fortsatt utpekas. För att 
minska landskapspåverkan bör området begränsas ytterligare. 

Glafsfjorden/Sandsjön 

39. Skäggebol (nytt, bostäder/näring (uthyrning)) 
De två delområdena kring gården Skäggebol ingår i ett område som hyser höga 
naturvärden. Flera naturvärdesobjekt har pekats ut av Skogsstyrelsen, 
naturvårdsavtal har tecknats med markägare och naturreservat och nyckel-
biotoper kringgärdar området. Länsstyrelsen har tidigare haft täta samråd med 
markägaren om att noga styra ändringar i markanvändningen med hänsyn till 
de höga naturvärdena på platsen. Detta indikerar att anpassningsbehovet är 
stort.  
Med avseende på de höga naturvärdena förespråkar Länsstyrelsen att en 
detaljplan upprättas. Om inte detta görs ska exploatering föregås av samråd 
med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § MB för att undvika negativ påverkan på 
höga skyddsvärden i området. 
Delområdet vid Sandsjön är utpekat som fritidshus eller uthyrningsstugor och 
har förändrats något till granskningsskedet. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
kommunen på att det stora avståndet till befintlig bebyggelse gör att det inte är 
möjligt att ge strandskyddsdispens för enstaka hus enligt LIS-bestämmelserna.  
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Utpekandets olika delområden är uppdelade på två olika vattenförekomster, 
dessutom på geografiskt vitt skilda platser, vilket Länsstyrelsen generellt anser 
är olämpligt. 

Vänern 

41. Södra  och Norra Önaholm (A+B) (nytt, bostäder/näring (uthyrning)) 
Önaholm är perifert beläget och vägnätet är svagt utvecklat. För att nå ön måste 
man passera ett låglänt område där den enda tillfartsvägen till och från ön 
finns. De utpekade områdena är stora i relation till den redovisade 
exploateringen. Länsstyrelsen gör bedömningen att flera frågor kring 
lämpligheten av en exploatering på Önaholm kvarstår. Indikation på skyddade 
arter, fornlämningsbilden, anläggningar i vatten, samt översvämningsfrågan, 
framförallt kring tillfartsvägen samt vägnätet i stort, är så pass avgörande för 
områdets utveckling att en exploatering behöver föregås av detaljplan.    

42. Anneberg (Anneberg 1:1) (nytt, bostäder/näring (uthyrning)) 
Områdesbeskrivningen redovisar en kulturlämning i form av ett glasbruk inom 
det östra området samt ett skeppsvrak i vattnet strax utanför det vattenområde 
som ingår i utpekandet. Vraket utanför den idag befintliga båtplatsen indikerar 
att området nyttjats som hamn till ovan nämnda glasbruk. Glasbruksmiljön är 
troligtvis mer komplex än vad en första anblick kan göra gällande.  
Som Länsstyrelsen påpekar under avsnittet om kulturmiljö så utgör den kända 
andelen lämningar i området sannolikt en mindre del av områdets faktiska 
lämningar. Länsstyrelsen bedömer att en utveckling av området enligt 
planförslaget sannolikt måste föregås av utredning av kulturmiljövärden i 
området. 

44. Norra Averstad (nytt, bostäder/näring (uthyrning))  
Forsön och Storön är perifert belägna och vägnätet är mycket svagt. För att 
nå öarna måste man passera låglänta områden där de enda tillfartsvägarna till 
och från öarna finns. Länsstyrelsen gör bedömningen att flera frågor kring 
lämpligheten av en exploatering kvarstår. Höga naturvärden, fornlämnings-
bild, anläggningar i vatten, samt översvämningsfrågan, framförallt kring 
tillfartsvägarna, är så pass avgörande för områdets utveckling att en 
exploatering behöver föregås av detaljplan. Länsstyrelsen vill även upp-
märksamma kommunen på att det stora avståndet till befintlig bebyggelse 
gör att det inte är möjligt att ge strandskyddsdispens för enstaka hus enligt 
LIS-bestämmelserna.   

46. Staviken (A-D) (nytt, bostäder/näring (uthyrning)) 
Område B nås enbart via en skogsbilväg och område C saknar helt väg-
anslutning. Den infrastruktur som måste tillkomma för att genomföra planen 
bedöms i dessa områden som betydande. Område B saknar även befintlig 
bostad i omedelbar anslutning vilket gör att det inte är möjligt att ge strand-
skyddsdispens för enstaka hus enligt LIS-bestämmelserna.  
Länsstyrelsen gör därför bedömningen att område B och C kräver fortsatt 
prövning genom detaljplan.  
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Nya områden (i granskningsförslaget) 

Harefjorden/Streten 

40. Harefjorden – Fagerås (nytt, tillkom efter samråd, bostäder) 
Länsstyrelsen ifrågasätter förfarandet av att peka ut ett helt nytt område i 
granskningsskedet av planen.  

Vänern 

48. Lurö (nytt, tillkom efter samråd, näringslivsutveckling) 
Syftet med utpekandet är utveckling av besöksnäringen genom att öka till-
gängliga boenden och upplevelser på ön.  
Länsstyrelsen ifrågasätter förfarandet av att peka ut ett helt nytt område i 
granskningsskedet av planen. Vidare gör Länsstyrelsen bedömningen att det 
för den föreslagna utvecklingen finns andra särskilda skäl att åberopa för ett 
eventuellt upphävande av strandskyddet utan att behöva utpeka LIS-områden 
på Lurö.  

Delområdet vid Stenstaka ingår i Natura 2000-området och naturreservatet 
och de åtgärder som ska genomföras där kan omfattas av krav på tillstånd 
eller dispens enligt bestämmelserna för Natura 2000-området och natur-
reservatet. Då underlaget inte närmare beskriver vad som planeras kan 
Länsstyrelsen inte utesluta att sådana tillstånd och dispenser krävs. Som 
kommunen också uppmärksammat har Länsstyrelsen prövning och tillsyn av 
strandskyddet i Naturreservat och Natura 2000-områden. 

Delområdena på södra Lurö och norra Husön, ligger utanför Natura 2000 
området och naturreservatet. I området på norra Husön framgår bl.a att 
befintliga hus ska iordningställas för uthyrning och anordningar vid stranden 
byggas. Dessa åtgärder ligger visserligen inte inom skyddade områden men 
bedöms kunna påverka fridlysta arter så som tex svalor, tornseglare och 
fladdermöss eller växter och groddjur. I underlagen saknas utredning om 
detta och Länsstyrelsen kan därför inte utesluta att artskyddsdispens krävs 
för åtgärderna. Vidare bedöms åtgärder, om naturmark ska tas i anspråk, 
kunna utgöra sådan förändring av naturmiljön som ska samrådas enligt 12 
kap 6 § Miljöbalken. Dessutom kan Natura 2000-området påverkas indirekt.  
Även åtgärder och verksamheter som ligger utanför Natura 2000-områden 
kan kräva tillstånd enligt 7 kap 28a§ Miljöbalken då sådana kan påverka 
miljön inne i området, tex genom ökad båttrafik, föroreningar, störning, 
slitage.  
Då underlaget inte närmare beskriver vad som planeras på södra Lurö kan 
Länsstyrelsen inte bedöma om tillstånd och dispenser krävs för dessa.  
Länsstyrelsen bedömer att viss utveckling av turism och friluftsliv är möjlig i 
området. Emellertid är det är av största vikt att påverkan på naturreservatet, 
Natura 2000-området, fridlysta och rödlistade arter samt naturmiljön i stort 
är detaljerad och välutredd då området hyser både höga naturvärden och 
höga friluftsvärden. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen i MKB inte 
utrett sådan påverkan.  
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Vidare ska bedömningen i fråga om tillstånd enligt Natura 2000 kan medges 
göras för alla pågående och planerade verksamheter tillsammans vilket inne-
bär att kommunen bör ta ett samlat grepp om den planerade utvecklingen i 
hela skärgårdsområdet.  
 
 
 
Länsråd Johan Blom har fattat beslut i detta ärende. Plan- och infrastruktur-
handläggare Emil Jessen har varit föredragande. I den slutliga hand-
läggningen har också verksamhetschef Bengt Falemo, plan- och bostads-
samordnare Magnus Ahlstrand samt plan- och bostadshandläggare Amanda 
Bäckström medverkat. 
 
 
 
Bilaga: Statens geotekniska institut, Yttrande över granskningsförslag 
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