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Sammanfattning 
Studien behandlar den nya strandskyddslagstiftningens tillämpning gällande 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som infördes 2009/2010. Lagstiftningen infördes 
för att stimulera den lokala och regionala utvecklingen genom att skapa arbetstillfällen eller 
attraktiva bomiljöer i områden med god tillgång till strandområden med låg 
exploateringsgrad. Enligt en tidigare rapport över kartläggningen av hur 
strandskyddslagstiftningen tillämpas i Sverige, påvisades skillnader i tillämpningen av 
strandskyddslagstiftningen både regionalt och lokalt. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lagstiftningen tillämpas i Västra Götalands län. 
Utifrån en jämförelse av Länsstyrelsens och kommunernas argument och beslut 
undersöktes vad som ansetts förenligt med strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken samt 
vad som ansetts strida mot dem. Syftet med studien är även att undersöka om syftet med 
lagstiftningen tillgodoses samt om det påvisats några skillnader i tillämpningen.   
 
Studien gjordes huvudsakligen med hjälp av en kvalitativ metod men även en kvantitativ 
metod användes för att göra en sammanställning med olika kategorier av alla LIS-områdena 
i Västra Götaland. 
 
Slutsatsen visar på att både Länsstyrelsen och kommunerna brister i sina motiveringar 
angående LIS både vad gäller översiktsplan och beslut i senare skede. Slutsatsen visar 
dessutom på att syftet med LIS inte uppfylls fullt ut i dagens tillämpning i Västra Götalands 
län. Ett bättre kunskapsunderlag för kommunerna och Länsstyrelsen behöver tas fram för 
att ge en bättre vägledning om hur de ska tillämpa LIS. 
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Abstract  
This study is about the new legislation that deals with countryside development in areas 
that are close to shores (LIS) that introduced in 2009 /2010. The legislation was introduced 
to stimulate the local and regional development by creating jobs or attractive living 
environments in areas with good access to beach purview with low development rate. 
According to earlier reports on the mapping of the shoreline protection laws applicable in 
Sweden, where there are differences in the application of shore protection legislation both 
regionally and locally. 
 
The purpose of the study is to examine how the law is applied in the county of Västra 
Götaland. Based on a comparison of the county administrative board and municipalities ‘s 
arguments and decisions examined, what was found compatible with shoreline protection 
provisions of the Environmental Code and what is considered to be against them. The 
purpose of this study is to investigate if the purpose of the legislation is met and if it 
detected any discrepancies in the application. 
 
The study was done mainly using a qualitative method, but also a quantitative method was 
used to make a compilation of various categories of all LIS areas in Västra Götaland.  
 
The conclusion shows that both the County Board and the municipalities flaws in their 
reasoning regarding LIS both in plan and decision at a later stage. The conclusion also 
shows that the purpose of LIS in full compliance in today's application in the county of 
Västra Götaland. A better base of knowledge for the municipalities and the County Board 
needs to be developed to provide better guidance on how to apply the LIS.  
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Förord 
Under studien har vi varit i kontakt med en mängd personer som har hjälpt oss med att 
dela med sig material som vi vill tacka. Speciellt vill vi tacka Johan Larsson på Länsstyrelsen 
i Vänersborg som tog sig tid att träffa oss och dela med sig av sitt material på kontoret i 
Vänersborg. 
  
Vi vill även tacka Lars Linden som är ordförande i Fyrbodals kommunalförbund och 
ordförande i arbetsgruppen ”tillväxt” i strandskyddsdelegationen för inspiration till 
examensarbetet.  
 
Handledarna Håkan Jensen och Marianne Carlbring vill vi tacka för vägledningen i det 
vetenskapliga skrivandet och kunskapen inom studieämnet. Vill även tacka Ulf Ernstson 
för råd angående tillvägagångssättet med metodteorin.   
 

 iii 



 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 2 
1.2 Problembeskrivning ......................................................................................................... 3 
1.3 Syfte .................................................................................................................................... 4 
1.4 Frågeställningar................................................................................................................. 4 
1.5 Avgränsningar ................................................................................................................... 4 

2 Metod ........................................................................................................................................... 5 
2.1 Metodteori ......................................................................................................................... 5 
2.2 Metodval ............................................................................................................................ 6 
2.3 Urval ................................................................................................................................... 6 
2.4 Tillvägagångsätt ................................................................................................................ 7 

3 Teori ............................................................................................................................................. 9 
3.1 Strandskydd och dess syfte ............................................................................................. 9 
3.2 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen ................................................................... 11 
3.3 Begreppet landsbygd ...................................................................................................... 13 
3.4 Roller ................................................................................................................................ 14 
3.5 Översiktsplan .................................................................................................................. 16 
3.6 Kommunens möjlighet att upphäva strandskyddet i detaljplan .............................. 17 
3.7 Kommunens medgivande av dispens från strandskyddet ........................................ 18 
3.8 Särskilda skäl för att upphäva eller medge dispens för strandskyddet ................... 19 
3.9 Bedömning av åtgärdens påverkan på strandskyddets syfte .................................... 21 
3.10 Rättspraxis ....................................................................................................................... 24 
3.11 Hållbar utveckling .......................................................................................................... 26 

4 Resultat och resultatanalys ...................................................................................................... 27 
4.1 Översiktsplaner............................................................................................................... 27 
4.2 Detaljplaner med upphävt strandskydd inom LIS-områden ................................... 36 
4.3 Analys av strandskyddsdispenser inom LIS-områdena ............................................ 41 
4.4 Länsstyrelsens promemoria .......................................................................................... 46 

5 Diskussion ................................................................................................................................. 49 
6 Slutsats ....................................................................................................................................... 58 

6.1 Framtida studier ............................................................................................................. 58 
 

Bilagor 
A. Upphävda strandskydd med hänvisning till LIS  
B. Strandskyddsdispenser med hänvisning till LIS 
C. Sammanställning av LIS-områden i Västra Götaland 
 

 iv 



 
 

1 Inledning 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen infördes med den nya strandskyddslagstiftningen i 
miljöbalken och plan- och bygglagen 2009/2010. Skälet till lagstiftningen var att områden 
med många tillgängliga stränder och lågt bebyggelsetryck skulle ha möjlighet att erhålla 
lättnader i strandskyddet. Eftersom det är attraktivt att bygga och bo i strandnära lägen ska 
det locka människor och verksamheter till dessa områden med låg exploateringsgrad.    
 
Strandskyddet är ett generellt skydd som är till för att bevara stränderna för allmänhetens 
tillträde och de goda livsvillkoren som finns för både djur och växter vid stränderna. Den 
första bestämmelsen om strandskydd infördes i Sverige för första gången 1940 i 
byggnadslagen. Anledningen var att den allt mer expansiva bebyggelsen nära stränder hade 
uppmärksammats och det befarades att förekomsten av oexploaterade stränder var på väg 
att minskas allt mer. Bestämmelsen innebar inget generellt förbud utan gav Länsstyrelsen 
rätt att utpeka vissa områden, utanför stads- och byggnadsplan, där förbud mot uppförande 
av byggnader skulle gälla. Syftet var att bevara särskilda naturförhållanden.  
 
På 50-talet infördes en strandlag vilken senare efterträddes av bestämmelser i 
naturvårdslagen. Bestämmelserna innebar fortfarande att Länsstyrelsen pekade ut de 
områden som skulle omfattas av strandskydd och inom dessa områden var det 
tillståndsplikt för att få bygga eller utföra vissa andra åtgärder. Eftersom den dåvarande 
bestämmelsen inte ansågs vara tillräcklig för att hindra omfattande exploateringar vid 
stränderna infördes ett generellt strandskydd 1975. Samtidigt med införandet av det 
generella strandskyddet infördes dessutom möjligheten att söka dispens från strandskyddet. 
Strandskyddets syfte var till en början endast att trygga allmänhetens tillträde till stränderna. 
1994 utvidgades strandskyddet till att dessutom omfatta skydd för goda livsmiljöer för djur 
och växter.1 
 
Idag regleras strandskyddet i miljöbalken 7 kap. Kommunerna har nu huvudansvaret för 
prövning av dispenser från strandskyddet samt möjlighet att i detaljplan upphäva 
strandskyddet. Detta är den senaste ändringen av strandskyddslagstiftningen och infördes i 
miljöbalken och plan- och bygglagen 2009/2010. Samtidigt med ändringen möjliggjordes 
det dessutom för kommunerna att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen i sina översiktsplaner. 
 
 
 
 

1 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 28 
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1.1 Bakgrund 
Efter införandet av den nya lagstiftningen gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
tillsattes Strandskyddsdelegationen 2013 av regeringen för att samordna en informations- 
och kunskapsinsats berörande tillämpningen av de strandskyddsregler som infördes 
2009/2010. Grunden till detta är att det inte varit så tydligt hur strandskyddsreglerna som 
infördes ska tillämpas och det har visat sig att tolkningarna av lagen varierar över landet. 
 
Strandskyddsdelegationen tillsatte fyra arbetsgrupper som ska ta fram förslag till 
kompetensstöd, rekommendationer, verktyg och stöd för tillämpningen av 
strandskyddsreglerna inom respektive nyckelområde. De fyra arbetsområdena är: 
 
 Tillämpning 
 Tillsyn 
 Tillväxt 
 Öppna data 

 
Arbetsgruppen för tillväxt ska fokusera på kunskap, strategier och utformning gällande 
planering för att skapa tillväxt på landsbygden och möjligheter till boende i strandnära 
lägen. De ska särskilt beakta effektmålet ”underlätta för tillväxt och attraktivt boende på 
landsbygden” som är ett av strandskyddsdelegationens fem effektmål. 
 
Arbetsgruppen för tillväxt ska lämna förslag till åtgärder för bland annat: 
 
 Lokal, regional och nationell samverkan kring tillväxt kopplat till 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 Utveckla en informationskälla om hur tillväxt kan kopplas till strandnära lägen. 
 Sammanställa verktyg för utveckling av landsbygden i strandnära lägen samt goda 

exempel på planering.  
 
Förslagen ska vara vägledande vid tillämpning av strandskyddsreglerna och bland annat 
komplettera Boverkets rekommendationer.2 
 
Lars Lindén, ordförande i Fyrbodals kommunalförbund och ordförande i 
strandskyddsdelegationens arbetsgrupp för tillväxt, inspirerade oss till att skriva om 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen efter att vi varit i kontakt med honom. 
 
Enligt Boverkets och Naturvårdsverkets gemensamma utvärdering av de nya 
strandskyddsreglerna har det varit ett litet genomslag av utpekade områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Rapporten redovisar att sedan 2010 har det pekats 

2 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013 
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ut LIS-områden i 85 översiktsplaner av Sveriges 290 kommuner. Sedan 2010 har 19 
detaljplaner upphävt strandskyddet till hänsyn till LIS, 10 stycken av dessa upphävdes under 
år 2013 och 7 stycken år 2012, vilket visar att det har skett en marginell ökning. 
Dispensgivningen för hänvisning till LIS har under de senaste två åren legat på 2,8 till 2,9 
procent respektive 118 och 141 antal dispenser. Upphävande av och dispens för 
strandskyddet med hänvisning till LIS kommer antagligen att öka i och med att allt fler nya 
översiktsplaner antas.3  

1.2 Problembeskrivning 
Naturvårdsverket och Boverket lät genom konsultföretaget WSP göra en kartläggning av 
hur strandskyddslagstiftningen tillämpas i Sverige. Resultatet av kartläggningen bekräftar att 
det förekommer skillnader i tillämpningen av strandskyddslagstiftningen både regionalt och 
lokalt. 
 
I rapporten nämns ett antal bidragande faktorer till skillnaderna i tillämpningen. 
Exempelvis saknas det definitioner över ett antal begrepp som används i lagstiftningen. 
Landsbygd, vattendrag, normal strandlinje och ianspråktagen mark är ofta förekommande 
begrepp som saknar definition, vilka dessutom kan vara avgörande för beslut. En annan 
bidragande faktor är att själva lagstiftningen är uppbyggd med en målkonflikt gällande att 
stränderna ska bevaras samtidigt som landsbygden i strandnära lägen uppmuntras till att 
utvecklas. Rapporten anser dessutom att det förekommer viss kunskapsbrist angående 
syftet med strandskyddet. Det saknas dessutom ibland förståelse för hur viktigt det är att i 
prövningar bedöma och motivera hur strandskyddets syfte påverkas av besluten. 
 
När det gäller landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) förekommer stora skillnader i 
hur innebörden av LIS ska tolkas. På vilket sätt LIS-områden identifieras och avgränsas kan 
se olika ut i olika kommuner. Dessutom förekommer skillnader i tolkningen av de kriterier 
som kan anges för att motivera ett LIS-områdes lämplighet och hur strandskyddets syfte 
fortsatt kan tillgodoses. 
 
Länsstyrelsens tolkningar av strandskyddslagstiftningen varierar både regionalt och lokalt 
och Länsstyrelsens överprövningar av kommunala beslut kan skilja sig åt i hantering. Vilka 
områden som omfattas av strandskydd tolkas olika och en effekt av detta är att 
handläggningen av dispenser och upphävande av strandskyddet i sin tur tillämpas olika. I 
Naturvårdverkets och Boverkets rapport har det dessutom uppmärksammats att Mark- och 
miljödomstolen lägger större vikt på de enskildas intressen än vad Mark- och 
miljööverdomstolen slutligen gör.4 

3 Strandskydd, redovisning av ett regeringsuppdrag, en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning 
av de nya strandskyddsreglerna 2013 
4 Översyn av tillämpningen av strandskyddslagstiftningen 2013 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att studera hur lagstiftningen angående LIS tillämpas i Västra 
Götalands län. Tillämpningen studeras särskild genom att motiveringarna för besluten om 
strandskydd granskas. 

1.4 Frågeställningar 
Den här studien granskar hur den nya strandskyddslagstiftningen gällande LIS tillämpas i 
Västra Götalands län. Dessutom granskas tillämpningen kring upphävande av 
strandskyddet och medgivande av strandskyddsdispenser inom LIS-områden. Intressant är 
dessutom att studera ifall det förekommer skillnader i tolkningarna inom samma län samt 
att utreda vilka motiveringar som ofta förekommit i beslutet. 
De frågeställningar studien besvarar är: 
 
 Hur har LIS tillämpats av kommunerna i Västra Götaland 

- i samband med översiktsplaner? 
- i samband med upphävande av strandskyddet med hänvisning till LIS? 
- i samband med dispens från strandskyddet med hänvisning till LIS? 

 Hur har LIS tillämpats av Länsstyrelsen i Västra Götaland 
- i samband med översiktsplaner? 
- i samband med upphävande av strandskyddet med hänvisning till LIS? 
- i samband med dispens från strandskyddet med hänvisning till LIS? 

 Tillgodoses syftet med LIS i tillämpningarna?  

1.5 Avgränsningar 
Studien kommer att granska hur den nya strandskyddslagstiftningen gällande LIS har 
tillämpats inom Västra Götalands län. Studien kommer granska hur 
strandskyddslagstiftningen tillämpats sedan lagändringen 2009/2010. Eftersom möjligheten 
till utpekande av LIS-områden inte funnits längre än från 2009/2010 finns det idag inte 
många exempel på dispenser och strandskyddsupphävanden inom LIS-områden. Studien 
kommer därför utföras över hela Västra Götalands län och behandlar både utpekade LIS-
områden i översiktsplaner samt tillämpningen kring medgivande av strandskyddsdispenser 
och upphävande av strandskydd med hänsyn till LIS. 
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2 Metod 

2.1 Metodteori 
Begreppet metod har sitt ursprung i de två grekiska orden meta och hodos. Ordet hodos 
betyder väg eller rutt på svenska men kan även metaforiskt innebära ett sätt att lösa en 
uppgift på. För att förstå vad vetenskaplig metod innebär kan det hjälpa att tänka det som 
en resrutt, att skapa en väg från brist på kunskap med en obesvarad fråga till kunskap med 
ett svar. I vardagen använder vi oss utav olika metoder för att lösa olika uppgifter såsom till 
exempel korsord eller pussel5.   
 
Vid metodlära delas ofta undersökningsmetoderna upp i kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Dessa två metoder delar vissa gemensamma kännetecken.6 Skillnaden mellan 
kvalitativ metod och kvantitativ metod finns i den övergripande formen, fokusen och 
betoningen av studien. Metoderna utesluter inte varandra. 
 
Kvalitativ metod har inte någon exakt betydelse,7 men har kännetecken av en öppen och 
mångtydig empiri.8 Empirism innebär att studien bygger på erfarenheter och observationer 
av verkligheten.9 Den kvalitativa metoden är i bästa fall ett samlingsbegrepp för olika 
tolkningstekniker vilka är avsedda att beskriva, avkoda, översätta eller på annat sätt komma 
till rätta med innebörden och inte frekvensen. Den kvalitativa metoden är ganska lik de 
tolkningsrutiner vi använder oss utav i vardagen. De data vi samlar in och agerar efter i 
vardagen är av samma slag som en kvalitativ forskare försöker samla in. Sådan data är 
symbolisk, sammanhängande, kryptiskt, och reflexiv. Stående för ingenting så mycket som 
deras beredskap eller envishet till att ge vika för en meningsfull tolkning och respons.10 
Metoden innebär att varje fenomen inte går att mätas eller vägas då varje fenomen står för 
en alldeles särskild kombination av kvalitéer och egenskaper.11 Kvalitativ metod är till 
exempel observationer och intervjuer.12 
 
Den kvantitativa metodens utgångspunkt är att studien är mätbar och att 
undersökningsresultatet kan presenteras numeriskt. Alla fenomen undersökts och 
rangordnas med olika intervallskalor. Metoden sker helt på skrivarens villkor och är en 
envägskommunikation mellan skrivaren och objektet.13 När det gäller kvantitativ metod 

5 Handbok I kvalitativa metoder 
6 Vetenskapsteori och metodlära, en introduktion 
7 Reclaiming qualitative methods for organizational research: A preface, Administrative Science 
Quarterly, s 520-526  
8 Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
9 Vetenskapsteori och metodlära, en introduktion 
10 Reclaiming qualitative methods for organizational research: A preface, Administrative Science 
Quarterly, s 520-526 
11 Vetenskapsteori och metodlära, en introduktion 
12 Seminarieboken, att skriva, presentera och opponera 
13 Vetenskapsteori och metodlära, en introduktion 
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kan det till exempel vara enkäter och användning av matematiska modeller.14 Kvantitativ 
innehållsanalys är en skriftlig framställning av jämförbara uppgifter och är ett bra verktyg 
för att visa olika karaktärer av kategorier i ett material. Rent praktiskt använder man 
metoden genom att fylla en datamatris med datainsamlingen och sedan definierar 
undersökningens analysenheter och bestämmer vilka variabler och kategorier 
datainsamlingen ska delas in i.15    
 
Många förespråkare för den kvalitativa metodiken ser studieprocessen som en 
kommunikationsrelation med studieobjektet, då de ser den som en individ. Förespråkarna 
för den kvalitativa metoden anser att den kvantitativa metoden är användbar för att 
åskådliggöra vissa aspekter men att den är en begränsad metod som bara kan visa ett 
begränsat antal aspekter. Förespråkarna för den kvantitativa metoden håller också med att 
det kan vara svårt att kvantifiera vissa aspekter men att det krävs att man är tillräckligt 
kunnig på metoden. En annan diskussion är att den kvalitativa metoden är bristfällig på 
grund av sin subjektivitet. Insamlingen är alldeles för beroende av individerna. Detta gör att 
det inte alltid är möjligt att bara välja ut en utav metoderna.16 
 
Genom att kombinera de olika metoderna kan förståelsen för fenomenet man studerar 
förbättras och ge svar på frågor som är svåra att svara på genom att endast använda en utav 
metoderna. Forskning kring kombination av metoderna i samma studie har sina rötter i 
1960-talet. I en studie med kombinerade metoder kan forskaren antigen ge metoderna 
samma vikt eller ge en utav metoderna större vikt.17    

2.2 Metodval 
Vi valde både kvantitativ metod och kvalitativ metod för att identifiera, kategorisera och 
diskutera lagstiftningens tillämpning i studien. En kvantitativ innehållsanalys av de 213 LIS-
områdena genomfördes genom att sammanställa dem i en tabell med olika kategorier och 
sedan kvalitativt diskutera och tolka texter. Vi valde att kvantitativt innehållsanalysera det 
insamlade materialet för att undersöka hur många LIS-områden som ansågs lämpliga och 
olämpliga. Sedan analyserade vi texter och beslut kvalitativt för att utreda om det fanns 
skillnader och något eventuellt mönster.  

2.3 Urval 
Studien innefattar alla LIS-områden i Västra Götaland som Länsstyrelsen har lämnat 
granskningsyttranden på i dagsläget. De cirka 213 LIS-områdena ger ett bra underlag för att 
kunna dra slutsatser ifrån i vår undersökning. Inställningen var att ta med alla 
strandskyddsdispenser som medgetts med hänsyn till LIS samt alla detaljplaner inom LIS-
områden där strandskyddet har upphävts, i Västra Götalands län. Det är dock svårt att 

14 Seminarieboken, att skriva, presentera och opponera 
15 Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad 
16 Vetenskapsteori och metodlära, en introduktion 
17 The use of mixed methods research in interdisciplinary educational journals, s 269-283  
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styrka att studien berör alla dessa och att ingen har missats. Urvalet skedde därför efter de 
strandskyddsdispenser och strandskyddsupphävanden som var åtkomliga. Med åtta stycken 
detaljplaner och nio stycken strandskyddsdispenser fick vi en tillräcklig mängd att dra 
slutsatser ifrån. En jämförelse kunde dessutom utföras mellan Länsstyrelsens 
granskningsyttrande i respektive översiktsplan och de senare medgivna dispenserna och 
upphävda strandskydd. Dispenserna och upphävandena ger stöd för studiens frågeställning 
gällande hur lagstiftningen tillämpas i Västra Götaland. Det visar på hur lagstiftningen 
tillämpas i praktiken efter det att kommunen pekat ut LIS-områden.  
 
Vi har inte med kommunernas övergripande motivering till LIS-områdena i 
översiktsplanerna utan har endast tagit med de specifika motiveringarna för respektive LIS-
område. Detta på grund av att vi endast har varit intresserade av varje enskilt LIS-område 
och hur de står sig vid senare beslut men inte av helheten i varje kommun.  
 
Studien berör de 16 kommuner i Västra Götalands län som har pekat ut LIS i sina 
översiktsplaner, vilka är följande; Bengtsfors kommuns, Dals-Ed kommun, Färgelanda 
kommun, Gullspångs kommun, Herrljunga kommun, Karlsborg kommun, Mariestad 
kommun, Mellerud kommun, Munkedal kommun, Skövde kommun, Svenljunga kommun, 
Tibro kommun, Tranemo kommun, Trollhättans kommun, Töreboda kommun och Åmåls 
kommun. 
 
I teoridelen valde vi den litteratur, förarbeten, vetenskapliga artiklar och rättspraxis som var 
aktuell inom området. I metoddelen valde vi den litteratur och de vetenskapliga artiklar 
som var anknutna till de metodval vi gjorde i studien.    

2.4 Tillvägagångssätt 
Underlaget till studien bygger på insamlat material såsom: 

 Länsstyrelsen i Västra Götalands granskningsyttranden över LIS-områden i 
kommunala översiktsplaner.  

 Utvalda delar i kommuners översiktsplan gällande LIS-områden och kommunernas 
motivering till LIS-områden 

 Utvalda delar i kommunernas detaljplaner gällande upphävanden av strandskydd 
med hänvisning till LIS. 

 Kommunernas beslut gällande medgivande av strandskyddsdispenser med 
hänvisning till LIS. 

 Av Länsstyrelsen överprövade upphävanden och dispenser med hänvisning till LIS.  
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Inhämtning av material skedde via internetsökningar på varje enskild kommuns hemsida 
och via telefon- och mailkontakt med enskilda kommuner och olika tjänstemän på 
Länsstyrelsen i Västra Götaland för att samla in materialet. Även ett besök på 
Länsstyrelsens kontor i Vänersborg skedde för att mottaga två upphävda dispenser. 
 
Efter att ha samlat in allt material gjordes det en sammanställning av alla LIS-områden i 
respektive kommun, se bilaga C. Sammanställningen innehåller kommunernas motivering 
till respektive LIS-område följt av Länsstyrelsens granskningsyttrande. 
Granskningsyttrandena har delats upp i fyra olika kriterier; ”Länsstyrelsen anser som 
lämpligt”, ”Länsstyrelsen anser som olämpligt”, ”oklart” och ”ej berörd”. De yttranden 
som ligger under kriteriet ”Länsstyrelsen anser som lämpligt” är yttranden där 
Länsstyrelsen skriver tydligt i texten att de anser att området är lämpligt som LIS-område 
eller i sammanfattningen av granskningsyttrandet ansett det som lämpligt LIS-område. Det 
samma gäller för kriteriet ”Länsstyrelsen anser som olämplig”, i dessa yttranden har 
Länsstyrelsen tydligt uttryckt att området anses som olämpligt. LIS-områden som 
Länsstyrelsen har yttrat sig om men inte skrivit tydligt om de anser att området är lämpligt 
eller olämpligt ligger under kriteriet ”oklart”. Kriteriet ”ej berörd” är LIS-områden som 
Länsstyrelsen inte har nämnt i sina yttranden.  
 
Dessutom utfördes en insamling av de detaljplaner som tagits fram inom LIS-områdena i 
vilka kommunen upphävt strandskyddet. Dessutom samlades dispensbeslut in som har 
medgivits inom LIS-områdena. De insamlade detaljplanerna och dispenserna har 
sammanställts i tabeller som delades upp i kolumner för ”ändamål”, ”övriga 
omständigheter”, ”särskilda skäl” och ”påverkan på strandskyddets syfte”, se bilaga A och 
B. Vi valde att dela upp ”särskilda skäl” och ”påverkan på strandskyddets syfte” för att 
tydligare kunna urskilja de olika motiveringarnas utförlighet. Kolumnen för övriga 
omständigheter har tagits med för att visa på faktorer som kan ha inverkat på 
bedömningarna.  
 
Ytterligare en kolumn har lagts till för de dispensbeslut som Länsstyrelsen har upphävt 
”Sammanfattning av Länsstyrelsens motivering till att upphäva kommunens beslut”. 
Innehållet är likt vad som framgår av rubriken, en sammanfattning av vad som framgick ur 
Länsstyrelsens beslut. Det samma gäller för detaljplanerna, där kolumnen ”Sammanfattning 
av Länsstyrelsens beslut” sammanfattar vad som framgick ur Länsstyrelsens 
beslutshandling vid överprövningen av detaljplanerna.  
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3 Teori 

3.1 Strandskydd och dess syfte 
I Sverige råder generellt strandskydd längst med alla sjöar, hav och vattendrag. Även vid 
bäckar som kan anses oansenliga gäller ofta strandskyddet. Inom strandskyddsområden är 
det förbjudet att etablera bebyggelse och att utföra andra åtgärder som kan skada djur- och 
växtlivet samt försvåra allmänhetens tillträde. Strandskyddet gäller generellt 100 meter från 
strandkanten men Länsstyrelsen kan vid behov utöka strandskyddet till 300 meter från 
strandkanten. 
 
Närhet till vatten är en viktig tillgång för såväl allmänheten som för djur och växter. 
Stränder har en tilldragande effekt för människor både då det gäller friluftslivet och val av 
boendeplats. För djur och växter är stränderna extra värdefulla, då det vid övergången 
mellan land och vatten skapas ett stort antal trivsamma och viktiga livsmiljöer. 
Strandområdena är därmed ofta rika på olika arter av både växter och djur. 
 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt säkra allmänhetens tillträde till stränderna samt 
att långsiktigt bevara livsvillkoren för djur- och växtlivet både på land och i vattnet. Att det 
är livsvillkoren för djur och växter som ska bevaras innebär att bedömningen ska visa 
hänsyn till den livsmiljö som platsen utgör och inte enbart de arter som påträffats på 
platsen. Med långsiktigt menas att det inte enbart är de naturvärden för friluftslivet, djur 
och växter som finns idag som det ska tas hänsyn till i bedömningen utan även de värden 
som kan komma att utvecklas i framtiden.18 Utöver strändernas betydelse för djur, växter 
och friluftsliv är det viktigt att orörda stränder bevaras för kommande generationer. 
Stränderna är av både lokalt och regionalt intresse och lika viktigt som det är att tillgodose 
de behov som finns idag är det att förvalta de orörda stränderna på ett långsiktigt och 
hållbart sätt.19 
 
Inom strandskyddsområden krävs det dispens från strandskyddet för att få uppföra nya 
byggnader eller för att utföra andra åtgärder, alternativt kan strandskyddet upphävas i en 
detaljplan. På så vis hålls stränderna tillgängliga för allmänheten men själva rätten för 
allmänheten att tillträda stranden säkerställs genom allemansrätten.20  
 
Allemansrätten innebär att allmänheten har rätt att fritt ströva omkring i naturen och har i 
stora drag rätt att göra vad som helst i naturen förutom det som är fastlagt med förbud 
eller inskränkningar. Varje markägare har dessutom rätt till en hemfridszon inom vilken 
allemansrätten är utsläckt.21 Utöver den mark som omfattar hemfridszonen har markägaren 
ingen rätt att stänga ute allmänheten. Ifall markägaren har satt upp skyltar som avhåller 

18 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 8-9 och 72-74 
19 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 30-32  
20 The ‘right to roam’: lessons for New Zealand from Sweden's allemansrätt 2010, s 20-23 
21 Uvgaard, P. Ideologiska sandslott på en tvetydig strand, En aktörs- och platsstudie av 
strandskyddspolitik och handläggning i tre Blekingekommuner 2011, s 53-59 
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allmänheten från att beträda marken kan myndigheterna förelägga markägaren att ta bort 
skylten. Det är vid behov tillåtet att sätta upp staket men markägaren är då skyldig att 
iordningställa grindar så att allmänheten kan passera inhägnaden obehindrat. Allmänheten 
ska i sin tur rätta sig efter de allmänna hänsynsreglerna och får inte orsaka skada på 
naturen. Exempelvis ska allmänheten hålla sig till stigar och gångvägar så långt som möjligt 
för att minska risken för skada. Fordon av olika slag är inte tillåtna över allt och ingår alltså 
inte i allemansrätten.22 
 
Det är terrängen som avgör vart gränsen mellan hemfridszon och allemansrättslig mark 
går. Vid fri sikt betraktas hemfridszonen sträcka sig längre från huset än då sikten skyms av 
exempelvis vegetation. När det däremot handlar om strandnära tomter avgörs inte 
hemfridszonens område av terrängen utan det finns andra regler som styr hur nära vattnet 
hemfridszonen får sträcka sig. I miljöbalken 7 kap 18 f  § anges det att det ska finnas en fri 
passage närmast stranden där allmänheten kan passera. Passagens storlek ska anpassas efter 
omgivningen, det viktiga är att allmänheten upplever passagen som tillräckligt stor för att 
kunna passera samt att de känner sig tillåtna att passera den. Strandområdet får därför inte 
tas i anspråk på ett sätt som gör att det kan upplevas som privat, exempelvis genom att 
placera utemöbler på stranden eller ordna en uteplats.23  
 
Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall besluta om att strandskyddet ska upphävas 
samt medge dispens från strandskyddet. För att detta ska få ske krävs det att särskilda skäl 
föreligger samt att syftet med strandskyddet inte motverkas. I de fall där syftet med 
strandskyddet motverkas men då särskilda skäl föreligger kan strandskyddet i vissa fall ändå 
upphävas, förutsatt att det allmänna intresset väger tyngre än strandskyddets.24 Det krävs 
dessutom tillstånd för att få ändra användning av en befintlig bebyggelse inom ett 
strandområde. Ändringen kan innebära att allmänheten upplever ett större område av 
platsen som privat. Ett exempel är då en sjöbod ändras till att möjliggöra övernattning. En 
tomt kan upplevas som större kring en övernattnings-bod än en tomt kring en sjöbod. Vid 
en prövning i det fall en åtgärd inom ett strandområde påverkar allmänhetens tillträde till 
stranden ska den mest hänsynsfulla besökaren beaktas. Bertil Bengtsson skriver i sin 
rapport strandskyddet och allemansrätten ”Det är snarare fråga om krav på ”allemanshänsyn” än 
om en egentlig rätt”.25 
  

22 The ‘right to roam’: lessons for New Zealand from Sweden's allemansrätt 2010, s 20-23 
23 Bengtsson, B. Strandskydd och allemansrätt 2011, s 589 och 592-594 
24 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 9-12 och 28-29 
25 Bengtsson, B. Strandskydd och allemansrätt 2011, s 592-594 
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3.2 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Ändringarna i strandskyddslagstiftningen som infördes 2009/2010 medförde en ny lag om 
landsbygdsutveckling i strandnäralägen. Lagen skapades för att ge möjligheter till att gynna 
utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder och låg 
exploateringsgrad.26 Skälet till att regeringen utformade förslaget till landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen var att ha ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet med en bättre 
anpassning till lokala och regionala förhållanden och förutsättningar.27  
 
Fram till 1940-talet var jordbruk och fiske en stor näringskälla i Sverige och vid 
landsbygdernas stränder fanns jordbruk och bryggor med båtar och fiskedon. På 1950-talet 
utvecklades Sverige till ett allt mer industrialiserat samhälle vilket fick konsekvenser för 
jordbruks- och fiskenäringen. Landsbygderna som tidigare drivit stora jordbruksnäringar 
började avfolkas vilket i sin tur ledde till att stora strandområden lämnades utan tillsyn och 
underhåll.28 Samtidigt som landsbygderna avfolkas är det ett högt exploateringstryck inom 
de attraktiva kustområdena. Stränderna i de kustnära tätorterna krymper i takt med att 
befolkningen ökar och allt fler ska dela på den ytan som återstår. Samtidigt får 
befolkningen i avfolkningsorterna allt större strandyta per medborgare att dela på.29 
 
Den tidigare strandskyddslagstiftningen gjorde ingen skillnad på stränder inom 
tätortsområden och glesbebyggda områden och exploatering blockerades även kring de 
mest obefintliga strandområdena vars naturtyper var mindre värdefulla.30 Redan innan 2005 
uppmärksammades ett behov av att göra skillnad på strandskyddstillämpningen mellan 
högt exploaterade tätorter och lågt exploaterade glesbygder.31 I lagändringen 2009/2010 
infördes därför lättnader för strandskyddsdispenser inom glesbebyggda områden. 
Ändringen möjliggör för glesbygderna att dra nytta av de konkurrensfördelar som finns för 
verksamheter och bostäder som ligger i lägen nära vatten. Då verksamheter kan utvecklas 
skapas arbetstillfällen vilka bidrar till en levande landsbygd. Attraktiva boendemiljöer kan 
bidra till permanent- och fritidsboende som i sin tur kan ge underlag för lokal service. Även 
företagsetablering kan uppstå utav attraktiva boendemiljöer.32 Syftet med införandet av 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att öka det lokala och regionala inflytandet över 
strandskyddet och långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen.33 En 
förutsättning för att tillämpa dessa lättnader är att området pekats ut som lämpligt område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i kommunens översiktsplan.34 

26 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 9 
27 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 32-35 
28 Uvgaard, P. Ideologiska sandslott på en tvetydig strand, En aktörs- och platsstudie av 

strandskyddspolitik och handläggning i tre Blekingekommuner 2011, s 51-52 
29 DS 2005:23 Ett förnyat strandskydd , s 32-40 
30 Uvgaard, P. Ideologiska sandslott på en tvetydig strand, En aktörs- och platsstudie av 

strandskyddspolitik och handläggning i tre Blekingekommuner 2011, s 47 
31 DS 2005:23 Ett förnyat strandskydd, s 32-40 
32 Uvgaard, P. Ideologiska sandslott på en tvetydig strand, En aktörs- och platsstudie av 
strandskyddspolitik och handläggning i tre Blekingekommuner 2011, s 47 
33 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 10 
34 Uvgaard, P. Ideologiska sandslott på en tvetydig strand, En aktörs- och platsstudie av 
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Ett lämpligt LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) ska bidra till utveckling 
på landsbygden och bidra till att förutsättningarna för att arbeta och bo på landsbygden 
ökar. Detta kan åtgärdas genom att stimulera utvecklingen till följd av stöd till skapandet av 
företags- och livsmiljöer. Områden med behov att stimulera landsbygdsutveckling finns i 
första hand i områden som inte ligger i närkontakt med större orter. Där kan det byggas i 
en viss omfattning utan att strandskyddets syfte åsidosätts.35 När kommunen överväger ett 
LIS-område bör bedömningen ske utifrån ett långt tidsperspektiv och avgöra vilka typer av 
åtgärder som uppnår detta. LIS-områdena bör inte innefatta mer än en begränsad del utav 
strandområden inom kommunen. Kommunernas tillgång till och värde på stränder varierar 
i hela landet och avgör hur stor del av strandområdena som kan utpekas som LIS.36 
 
Vissa områden i landet är undantagna från möjligheten att pekas ut som LIS. Dessa 
områden är kust- och kustskärgårdsområdet från gränsen mot Norge till Forsmark, 
området längst med Ölands kust samt i Ångermanland från Klockestrand vid 
Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden. Dessa undantagna områden är angivna i 
Miljöbalkens 7 kapitel. Miljöbalken anger dessutom några områden där särskild restriktivitet 
bör gälla vid utpekande av LIS. Dessa områden är områden i eller i närheten av 
tätbebyggelser, i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid 
Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland, på 
Gotland samt vid de större sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, 
Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen. För att ett LIS-område ska kunna 
pekas ut inom något av dessa områden ställs det ökade krav på bedömningen, urvalet och 
kunskapsunderlaget. Området får endast ha en liten betydelse för strandskyddets syfte, 
vilket ska bedömas i förhållande till strandskyddets värde längs med den aktuella 
strandsträckan inom kommunen. 
 
För LIS-områden som pekats ut i övriga delar av landet ska prövningen av strandskyddets 
värden istället bedömas i förhållande till de kvarvarande strandskyddsvärden som finns 
inom hela kommunen.37 Kommunen bör göra en inventering av kommunens 
strandområden för att kunna bedöma vilken betydelse strandområdena har för 
medborgare, företag och djur- och växtliv. Tillgången till stränder bör inte endast bedömas 
kvantitativt utan kvalitativa aspekter bör vägas in. Det är viktigt att tänka på att en stor del 
av strändernas attraktivitet är att de är tillgängliga för allmänheten. För att bibehålla detta 
krävs det att strandområden till viss del förblir obebyggda och kan erbjuda mångfald och 
strandnära rekreation. Strandområdena har dessutom stor betydelse för kommunens eller 
ortens attraktivitet och för upplevelsen av den byggda miljön. Det måste dessutom tas 
hänsyn till angränsade kommuners strandområden vid bedömningen av LIS-områden för 
att uppskatta strandskyddets syfte.  

strandskyddspolitik och handläggning i tre Blekingekommuner 2011, s 60 
35 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 14 
36 Länsstyrelsens råd om hantering av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen s.k. LIS-
områden i översiktsplaner 2010 
37 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 11 - 16 
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För att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inom ett LIS-område krävs det att 
åtgärderna ska ge långsiktigt och positiva sysselsättningseffekt eller medverka till att bevara 
serviceunderlaget i landsbygden. Åtgärderna skiljer sig åt i praktiken mellan olika områden i 
landet och situationer. En övergripande bedömning över hur en åtgärd kan bidra till att 
stimulera landsbygdsutvecklingen inom ett aktuellt område bör göras. Exempel på sådana 
åtgärder är turism, småskalig produktion, förädling och livsmedels försäljning. För att 
etablera en verksamhet som kräver tillgång till stränder och vattenområden, som till 
exempel en campinganläggning, bör kommunen samråda med Länsstyrelsen och andra 
berörda aktörer om hur attraktiva företags- och livsmiljöer kan stimuleras utifrån de lokala 
och regionala förhållandena.38  

3.3 Begreppet landsbygd 
Begreppet landsbygd har många olika definitioner och betyder en variation av olika sociala, 
ekonomiska och miljömässiga förhållanden. För begreppen glesbygd och landsbygd finns 
det också olika definitioner av i olika sammanhang.39 För att dela in och avgränsa ett 
landsbygdsområde används ofta ”indikatorer” som gleshet, avstånd och tillgänglighet. En 
enkel definition av landsbygd är att det är något som tar slut där tätorten börjar.40     
 
Både i Sverige och internationellt finns det en mängd olika definitioner av glesbygd och 
landsbygd.41 Med en internationell definition skulle hela Sverige kunna beaktas som 
landsbygd förutom de tre storstadsregionernas tätortsområden. Den internationella 
organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) definierar begreppet 
landsbygd som delregioner med en befolkningstäthet som är lägre än 150 invånare per 
kvadratkilometer. Då den genomsnittliga befolkningstätheten är på 22 invånare per 
kvadratkilometer i Sverige bor cirka 70 procent av invånarna i landsbygdsområden.42 
 
Begreppet landsbygd definieras av den tidigare myndigheten glesbygdsverket utifrån 
tillgänglighet till utbud av service och arbetsmarknad. Begreppet tätort anses vara orter 
med mer än 3 000 invånare och har en yta som det tar fem minuter att köra igenom med 
bil. Tätortsnära landsbygd anses vara områden där det tar 5-45 minuters att resa med bil till 
och från en tätort. De områden där det tar längre tid än 45 minuter att resa med bil till en 
tätort anses vara glesbygd.43 Enligt glesbygdsverkets definition bor cirka 24 procent utav 
invånarna i tätortsnära landsbygdsområden eller glesbygdsområden.44  
 

38 Länsstyrelsens råd om hantering av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen s.k. LIS-
områden i översiktsplaner 2010 
39 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 16 
40 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 62-64 
41 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 16 
42 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 62-64 
43 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 16 
44 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 62-64 
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Kommuner med mindre än sju invånare per kvadratkilometer och har mindre än 20 000 
invånare definieras som glesbygdskommuner av Sveriges kommuner och landsting.45 Enligt 
statistiska centralbyrån anses landsbygd vara områden som inte klassats som tätorter. 
Tätorter anses vara hussamlingar med minst 200 invånare såvida inte distansen mellan 
byggnaderna överstiger 200 meter. Enligt statistiska centralbyråns indelning bor cirka 16 
procent utav invånarna i landsbygdsområden. 
 
Utifrån OECD:s definition bor cirka 70 procent av Sveriges invånare i landsbygdsområden 
medan det utifrån Statistiska centralbyråns definition bor ca 16 procents av Sveriges 
invånare i landsbygdsområden. En differens mellan 16 till 70 procent visar att dessa 
redovisade definitioner skiljer sig markant från varandra i hur många invånare det är som 
anses bo i landsbygdsområden.46  
 
Av ovanstående redovisning framgår att det finns olika typer av landsbygd beroende på hur 
man definierar det. Strandskyddsreglerna har gjorts mer anpassningsbara med större 
möjligheter att ta hänsyn till lokala förhållanden och förutsättningar. Utvecklingsbehovet 
och bebyggelsetrycket ser varierande ut i olika delar av landet. Även i vilken omfattning 
bebyggelsen har tagit stränderna i anspråk varierar. Begreppet landsbygd eller 
landsbygdsutveckling definieras inte i lagstiftningen, det beskrivs heller inte närmre vilka 
verksamheter eller åtgärder som anses vara landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det är 
alltså kommunen i dialog med Länsstyrelsen som anger vad som är landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen lokalt och regionalt i sin översiktsplan.47  
 
Enligt propositionen 2008/09:119 har man valt att inte definiera begreppet landsbygd för 
att skapa flexibilitet i att beakta de lokala förhållandena och förutsättningarna. Det är ofta 
berättigat att tala om olika landsbygder i områden som inte är belägna i närheten av större 
tätorter då förhållandena skiljer sig åt i hög grad. Att definiera begreppet landsbygd anses 
riskera att lagstiftningen blir till ett stramt redskap vilket kan bidra till att 
gränsdragningarna av områdena får oönskade effekter.48  

3.4 Roller 
Länsstyrelsen och kommunerna har fått tydligare roller och ett större ansvar för 
strandskyddet i och med den nya lagstiftningen jämfört med den tidigare. Vid 
översiktsplanering får kommunen peka ut områden där vissa åtgärder inom ett 
strandskyddsområde får beaktas bidra till att långsiktigt främja utvecklingen av 
landsbygden, så kallade LIS-områden. Dock bortses högt exploaterade tätorts- och 
kustområden från möjligheten till landsbygdsutveckling i strandnära lägen.   
 

45 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 16 
46 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 62-64 
47 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 16-18 
48 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 62-64 
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Den nya lagstiftningen har dessutom överlåtit huvudansvaret att pröva 
strandskyddsdispenser till kommunerna. Kommunerna får dessutom numera själva besluta 
om att upphäva strandskyddet i områden genom att ta fram en detaljplan. Kraven på 
prövningen har höjts i den nya strandskyddslagstiftningen och de särskilda skäl som kan 
tillämpas för strandskyddsdispens och upphävande har preciserats i lagstiftningen.  
 
Inom LIS-områden ska kommunen i varje enskilt fall av upphävande av och dispens från 
strandskyddet motivera hur åtgärden förväntas leda till en långsiktig och positiv 
sysselsättningseffekt. Åtgärden ska långsiktigt bidra till ökad ekonomisk aktivitet på orten, 
bygden eller regionen. Uppförandet av ny bebyggelse eller en åtgärd som skapar tillfälligt 
arbete i området är inte ett tillräckligt skäl för att kommunen ska kunna ge dispens.  
 
Kommunen ansvarar dessutom över tillsynen över strandskyddsområdena med några få 
undantag. Länsstyrelsen har fått en ny roll genom att övervaka kommunal planläggning för 
strandskyddets intressen och eventuellt överpröva kommunens beslut om upphävande av 
strandskyddet och medgivande av strandskyddsdispenser.  
 
Länsstyrelsens roll är att vägleda kommunerna med att tillämpa regelverket i deras arbete. 
Beslut om dispenser och tillsynen av strandskyddsområden som rör försvarsanläggningar, 
allmänna vägar och järnvägar samt områden som skyddas enligt 7 kapitlet i miljöbalken 
ansvarar Länsstyrelsen för. Länsstyrelsen granskar dessutom kommunens beslut och 
utpekade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen i översiktsplanen. Kommunens 
beslut om dispenser och strandskyddsupphävanden kan prövas och upphävas av 
Länsstyrelsen. Vid översiktsplanen lämnar Länsstyrelsen sitt yttrande i ett så kallat 
granskningsyttrande.    
 
I och med den nya lagstiftningen har det blivit en bättre samordning mellan plan- och 
bygglagen och miljöbalken, genom att exempelvis dubbelprövning i detaljplan undviks när 
strandskyddet ska upphävas. Reglerna om strandskydd finns i miljöbalkens 7 kap. Enligt 
plan- och bygglagen 4 kap 17 § får kommunen upphäva strandskyddet i en detaljplan om 
intresset av att området tas i anspråk väger tyngre än strandskyddet. Paragrafen hänvisar 
vidare till att miljöbalkens regler ska tillämpas vid prövningen och att något av de särskilda 
skälen som finns i miljöbalen ska vara uppfyllda.  
 
Kommuner och Länsstyrelsen vägleds av Naturvårdsverket i deras arbete med 
strandskyddet enligt miljöbalken. Länsstyrelsens beslut om upphävande eller dispenser från 
strandskyddet granskar Naturvårdsverket och avgör sedan om de behöver gå vidare till 
prövning. Naturvårdsverket följer även domar och beslut för att bevaka hur praxis av 
lagstiftningen utvecklas. Boverkets roll enligt den nya strandskyddslagstiftningen anges i 
plan- och bygglagen och innebär att Boverket ska vägleda kommuner och länsstyrelser i 
tillämpningen av de nya reglerna. 49 

49 Länsstyrelsens råd om hantering av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen s.k. LIS-områden i översiktsplaner 2010 

15 
 

                                                 



 
 

3.5 Översiktsplan 
Enligt plan- och bygglagen 3 kap 1 § ska varje kommun ha en översiktsplan som omfattar 
hela kommunen och är aktuell. Hela 3 kap i plan- och bygglagen reglerar översiktsplaner 
och beskriver vidare att en översiktsplan är en icke bindande plan som ska vara vägledande 
för långsiktiga beslut angående mark- och vattenområden. De allmänna intressena ska 
redovisas enlig 2 kap i plan- och bygglagen och riksintressen ska anges särskilt enligt 3 och 
4 kapitlet i miljöbalken. 
 
Eftersom strandskyddets syften är långsiktiga är översiktsplanen lämplig att använda för att 
hantera vissa av dessa frågor.50 Kommunernas avsikter med strandskyddet blir tydligare i 
översiktsplanen genom redovisning av LIS-områden. Avgränsning av LIS-områden hör 
dessutom ihop med andra planeringsfrågor.51 I översiktsplanen bör kommunen redovisa 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som uppfyller kriterierna i 
miljöbalken. De kriterier som ska vara uppfyllda för LIS-områden är beskriva i 7 kapitlet 18 
e § miljöbalken. 
 
Kommunen bör kartlägga och inventera kommunens strandområden för att kunna göra en 
uppskattning över vilka områden som med hjälp av lättnader i strandskyddet anses rådliga 
för att gynna en utveckling av landsbygden.52 I översiktsplanen ska kommunen redovisa 
lämpliga områden för LIS-områden där en åtgärd såsom byggnad eller verksamhet bidrar 
till utvecklingen av landsbygden. För att en kommun ska kunna peka ut LIS-områden i sin 
översiktsplan är det en förutsättning att det finns sådana lämpliga områden inom 
kommunen.  
 
Kommunerna bör vid planeringen av LIS-områden relatera till kommunala och regionala 
planer och program för att se över strandområdena i ett större geografiskt och funktionellt 
sammanhang. LIS-områdenas lämplighet och betydelse för strandskyddet syfte påverkas av 
angränsade kommuners relationer och bör ses ur ett kommunalt, mellankommunalt och 
regionalt perspektiv. Analys av förutsättningarna, formulering av utvecklingsambitioner och 
strategier, bedömning av konsekvenser samt motiveringar över gjorda ställningstaganden 
bör samordnas.53 Enligt 3 och 4 kap i miljöbalken ska dessutom bestämmelserna om 
hushållning med mark och vattenområden tillämpas när LIS-områden pekas ut. Befintliga 
värden ska alltså tillvaratas i planläggningen och i bedömningen av vilken användning som 
är mest lämpad för mark- och vattenområdena. Kommunerna ska även se till att det finns 
tillräckligt med underlag för att bedöma risken för olyckor, översvämningar och erosion i 
det utpekade LIS-området.54 
 

50 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 55-60 
51 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 14 
52 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 55-60 
53 Länsstyrelsens råd om hantering av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen s.k. LIS-
områden i översiktsplaner 2010 
54 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 19-20 
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Det är den strategiska planeringen som tas upp i översiktsplanen där kommunerna 
redovisar deras visioner för framtiden. När kommunen vill utföra någon åtgärd inom något 
av de i översiktsplanen utpekade LIS-områdena krävs det ytterligare en prövning. Beroende 
på omfattning och typ av åtgärd kan kommunen antingen pröva ifall dispens från 
strandskyddet kan medges eller i en detaljplan pröva ifall strandskyddet kan upphävas inom 
platsen.  
 
För att upphäva strandskyddet eller medge strandskyddsdispens inom ett LIS-område 
krävs det att åtgärderna ska ge långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter eller bidra till 
att hålla igång servicen på landsbygden. För att åtgärderna ska medges förutsätts dessutom 
att inte det långsiktiga skyddet för stränder upphör. Vid prövning av dispenser och 
upphävande av strandskyddet ska redovisningen i översiktsplanen vara vägledande.55  

3.6 Kommunens möjlighet att upphäva strandskyddet i 
detaljplan 

Sedan lagändringen 2009/2010 är det möjligt för kommunerna att i en detaljplan upphäva 
strandskyddet. Tidigare prövades lämpligheten för strandskyddsupphävandet i en egen 
parallell process av Länsstyrelsen, medan kommunen skötte själva planläggningen. Risken 
med det systemet var att en byggnad kunde tillåtas enligt ett beslut samtidigt som ett annat 
beslut förbjöd byggnaden. Det ansågs därför lämpligt att en och samma myndighet 
ansvarade för båda prövningarna. Kommunerna kunde redan tidigare genom delegation 
från Länsstyrelsen besluta om dispenser från strandskyddet. Många kommuner hade därför 
redan erfarenhet av att hantera strandskyddsfrågor och ansågs därför lämpliga att överta 
beslutandeansvaret om strandskyddsupphävande. Kommunen känner dessutom väl till 
omgivningen och de lokala faktorer som kan inverka på bedömningen.56 
 
För att upphäva strandskyddet krävs att det förekommer särskilda skäl samt att 
strandskyddets syfte inte motverkas av planen. I vissa fall kan strandskyddet upphävas trots 
att det leder till negativa effekter för strandskyddets syfte, om så är fallet krävs det dock att 
planens syfte väger tyngre än strandskyddet. Särskilda skäl måste däremot alltid finnas. Vid 
upphävande av strandskyddet ska delen närmast vattnet fortfarande omfattas av 
strandskydd till förmån för fri passage. Den fria passagen ska vara tillräckligt stor för att 
allmänheten ska känna sig tillåtna att passera samt att livsvillkor för djur och växter ska 
bevaras inom delen. En konsekvensbedömning ska alltid tas fram som underlag för beslut 
om att upphäva strandskyddet. Konsekvensbeskrivningen ska redovisa ifall intrånget är i 
överensstämmande med strandskyddets syfte. De förväntade effekterna för både 
friluftslivet och för djur- och växtlivet ska beskrivas. Bedömningen av påverkningen ska 
dessutom baseras på kunskapsunderlag som exempelvis kan införskaffas genom en 
inventering. 
 

55 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 14-20 och 28-29 
56Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 48-51 
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Det särskilda skälet för upphävandet av strandskyddet ska framgå ur planen samt ifall det 
finns motstående intressen. Om strandskyddet upphävs i detaljplanen ska det framgå i de 
administrativa bestämmelserna i plankartan. Under detaljplanens granskningstid ska 
Länsstyrelsen pröva ifall kommunens beslut att upphäva strandskyddet anses förenligt med 
miljöbalkens bestämmelser. Om så ej är fallet ska Länsstyrelsen inom tre veckor, från det 
att planen blivit antagen, lämna beslut om att de kommer överpröva planen. Länsstyrelsen 
kan sedan upphäva planen, dock kan Länsstyrelsen inte upphäva endast en del av en plan 
utan måste upphäva planen i sin helhet.57 

3.7 Kommunens medgivande av dispens från strandskyddet 
Sedan lagändringen 2009/2010 fick kommunen huvudansvaret för prövning av 
strandskyddsdispenser. Tidigare var det Länsstyrelsen som hade huvudansvaret för 
dispensprövning med möjlighet att delegera ansvaret till vissa kommuner. Länsstyrelsen har 
fortfarande kvar ansvaret för prövning av strandskyddsdispens i de områden där det 
dessutom krävs dispens från annan skyddsbestämmelse exempelvis vid Natura 2000-
områden eller biotopskyddsområden. Länsstyrelsen har dessutom kvar ansvaret för 
dispensprövningen i de fall där åtgärden avser anläggning av allmänna vägar, järnvägar eller 
byggande för försvarsmakten.58  
 
Att kommunen tilldelas huvudansvaret för dispensprövning motiveras av att kommunerna 
redan tidigare beslutade om markanvändningen inom kommunen samt handläggningen av 
bygglov. Kommunen känner dessutom väl till omgivningen och de lokala faktorer som kan 
inverka på bedömningen. Länsstyrelsen ska övervaka kommunernas beslut om att medge 
strandskyddsdispenser. I de lägen där Länsstyrelsen anser att friluftslivet eller livsvillkoren 
för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt ska kommunernas beslut 
överprövas.59 
 
För att medge dispens ska det finnas särskilda skäl för dispensen samt att strandskyddets 
syfte inte motverkas. Dispenser för enskilda byggnader bör inte medges inom 
strandområden som inte är ianspråktagna sedan tidigare då en effekt av detta kan vara att 
oexploaterade stränder blir allt mer sällsynta. I de fall där dispensen avser en åtgärd inom 
ett LIS-område kan det dock under vissa förutsättningar vara enklare att få dispens även 
fast marken inte är exploaterad sedan tidigare. Detta gäller främst verksamheter som anses 
kunna bidra till en utveckling av landsbygden. För bostäder krävs det oftast att dessa 
uppförs i närheten av befintlig bebyggelse, men även här finns det i liten grad möjlighet till 
undantag. Exempelvis kan tvåhundra meter räknas vara i närheten av befintlig bostad inom 
glesbebyggda landsbygder. 
 

57 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 28-34 och 73-79 
58 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 10-10 och 34-42 
59 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 45-47 
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Vid dispensprövningen ska hänsyn tas till omkringliggande omgivning, det är exempelvis 
enklare att få dispens i ett område med stort utbud på tillgängliga stränder än om de 
tillgängliga stränderna är sällsynta. Åtgärdens omfattning och beskaffenhet påverkar också 
bedömningen om dispensmedgivande kan anses lämpligt. En konsekvensbedömning ska 
alltid tas fram som underlag för beslut om att medge dispens. Kunskapsunderlag i form av 
exempelvis inventering av området ska ligga till grund för konsekvensbedömningen. 
Dispens får inte medges i strid mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.60 

3.8 Särskilda skäl för att upphäva eller medge dispens för 
strandskyddet  

Det första som prövas vid en fråga om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet är 
ifall det finns särskilda skäl för upphävandet. Det är samma skäl som kan tillämpas för 
dispens som för upphävande av strandskyddet. De särskilda skäl som tillämpas måste ha 
stöd i Miljöbalkens sjunde kapitel. Grundläggande är de sex särskilda skäl som anges i 
Miljöbalken 7 kap 18 c §, vilka kan tillämpas inom samtliga strandskyddsområden. Fördelen 
med att ett område är utpekat som LIS är att det då finns ytterligare två skäl som tillämpas 
för dispens eller upphävande av strandskyddet. De två extra skälen anges i Miljöbalken 7 
kap 18 d §. Att området är utpekat som ett LIS-område i kommunens översiktsplan är ett 
krav för att dessa skäl ska få tillämpas. De två särskilda skäl som endast kan tillämpas inom 
LIS-områden beskrivs nedan:  
 
Det strandnära läget för en byggnad, verksamhet, anläggning eller annan åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. 
Det kan till exempel handla om en åtgärd för campingplats, strandcafé, fiskförsäljning och 
affärer för turism. Vid större anläggningar som exempelvis golfbanor ställs det extra stora 
krav på placering och utformning inom strandskyddat område. För att åtgärden ska anses 
bidra till landsbygdsutvecklingen ska den medföra en ekonomisk utveckling. Dessutom ska 
bebyggelsens placering inom strandskyddsområdet innebära en fördel för dess funktion 
och bidrag till landsbygdsutvecklingen. För nybyggnation av enstaka en- eller tvåbostadshus 
är skälen däremot inte tillämpliga. 
 
Ett enstaka en- eller tvåbostadshus som avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 
Att enstaka bostadshus endast får uppföras i närheten av redan befintliga bostäder 
motiveras av att det annars finns risk att området kring vattendraget blir glesbebyggt med 
flera enstaka hus på ett ostrukturerat sätt. Detta skulle dessutom medföra ytterligare 
negativ påverkan på omgivningen i och med nya vägar, ledningar med mera. En fördel då 
det nya bostadshuset byggs i närheten av ett befintligt bostadshus är att vägar och ledningar 
redan är anlagda i närområdet. Vad som anses vara i närheten kan dock tolkas olika inom 
olika områden och i de mest glesbebyggda landsbygderna kan tvåhundra meters avstånd 
räknas som närliggande. I fall uppförandet av den enskilda bostaden stärker 
förutsättningarna för en framväxt av ett sammanhängande bostadsområde ska det i 

60 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 37-46 och 60 och 76-78 
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bedömningen betraktas som en nytta för landsbygden, dessutom skulle det i framtiden 
kunna leda till att samhällsservice av olika slag uppförs inom området.61 
 
Undantag från villkoret att ny bebyggelse ska uppföras i anslutning till befintlig 
bostadsbyggnad kan göras om det i en detaljplan planeras för nya sammanhängande 
bostäder. Undantaget förutsätter att bebyggelsen avses uppföras inom ett utpekat LIS-
område. Bostäderna kan då betraktas bidra till landsbygdsutvecklingen och kan uppföras 
inom ett strandskyddat område utan att det sker i närheten av en befintlig 
bostadsbebyggelse.62 
 
Som tidigare nämnts kan dessa skäl endast tillämpas inom utpekade LIS-områden. 
Däremot innebär det inte att dessa två skäl är de ända som kan tillämpas inom LIS-
områden. De sex grundläggande skäl som kan tillämpas inom samtliga 
strandskyddsområden är även tillämpbara inom LIS-områden. Därmed följer en 
beskrivning av de övriga sex särskilda skälen nedan: 
 
Platsen tjänar inte längre strandskyddets syfte på grund av redan utförda åtgärder. 
Dessa åtgärder kan exempelvis vara att marken redan blivit bebyggd med bostadshus. Det 
är inom den redan ianspråktagna hemfridszonen som ytterligare en byggnad kan tillåtas. 
Utanför hemfridszonen bör nya åtgärder inte medges men möjlighet finns att under vissa 
förutsättningar utöka hemfridszonen marginellt.63 För att tomten ska räknas som 
hemfridszon så ska platsen varit använd som tomt genom hävd i många år, det går alltså 
inte att anlägga tomtplats ett par dagar eller veckor före dispensen söks.64 
 
Platsen som ska bebyggas är separerad från strandkanten genom någon befintlig bebyggelse eller 
anläggning. 
Avskiljningar som inte beror på exploateringar orsakade av människor, som exempelvis 
branter, får inte räknas som avskiljande med skäl för dispens eller upphävande. De 
avskiljningar som får räknas som skäl för dispens är befintliga exploateringsåtgärder som 
hindrar allmänheten från att ta sig till strandområdet. Exempel är sammanhängande 
bebyggelse, järnvägar och stora vägar. Dock räknas inte mindre vägar, parkeringar och 
liknande som avskiljande.65 Motivet är att ifall exempelvis en väg hindrar allmänheten från 
att ta sig platsen så är allemansrätten redan utsläckt inom området eftersom platsen inte är 
tillgänglig. I annat fall är den nya tomten inget hinder från allmänheten eftersom stranden 
och byggnaden är separerade från varandra genom den mellanliggande vägen.66 
 

61 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 50-60 
62 Regeringens proposition 2008/09:119 2009, s 70-71 
63 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 50 - 60 
64 Bengtsson, B. Strandskydd och allemansrätt 2011, s 593 
65 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 52-55 
66 Bengtsson, B. Strandskydd och allemansrätt 2011, s 594 
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Den specifika platsen behövs för en konstruktion som är beroende av närhet till vatten och då det inte anses 
finnas en lämpligare placering. 
Exempel på en sådan konstruktion är en brygga. I bedömningen av ifall åtgärden ska 
medges ska hänsyn tas till omgivningen och det får inte finnas en annan placering som är 
möjlig utan ökade kostnader. Hänsyn ska dessutom tas till ifall platsen ligger i närheten av 
ett bostadsområde och därmed kan komma till nytta för flera. Dispens för en brygga bör 
inte medges inom områden där det redan finns en befintlig brygga avsedd för gemensamt 
bruk.67 Allemansrätten gäller vidare på bryggor, vilket innebär att allmänheten har rätt att 
befinna sig på bryggan.68  
 
En befintlig verksamhet inom området är i behov av att expandera och det anses inte finnas en lämpligare 
placering. 
Det kan exempelvis vara en industri som behöver utöka sin verksamhet. Campingplatser 
räknas dock som bostäder och kan därför inte använda sig av det här skälet för att utvidgas. 
 
Platsen behövs för att tillfredsställa ett angeläget allmänt intresse och det anses inte finnas en lämpligare 
placering. 
Ett angeläget allmänt intresse är åtgärder som behövs för att tillgodose ett allmänt intresse 
såsom en transformatorstation, infrastrukturanläggning eller åtgärd för att öka 
tillgängligheten till områden för funktionshindrade. Åtgärden ska dessutom tillgodose det 
allmänna intresset på lång sikt. För att åtgärden ska få utföras inom strandskyddsområdet är 
det dessutom ett krav på att det inte får finnas en annan möjlig placering utanför 
strandskyddsområdet som kan anses lämplig. 
 
Platsen behövs för att tillfredsställa ett annat mycket angeläget intresse och det anses inte finnas en 
lämpligare placering. 
Både allmänna och enskilda intressen kan betraktas som mycket angelägna. Dock så är det 
ovanligt att detta skäl tillämpas då det endast är väldigt speciella fall som kan anses vara 
mycket angelägna, strandskyddet bedöms oftast väga tyngre. 
 

3.9 Bedömning av åtgärdens påverkan på strandskyddets 
syfte 

Om särskilda skäl föreligger ska det i nästa steg prövas så att inte syftet med strandskyddet 
motverkas. Prövningen fungerar som en stoppregel vilket innebär att ifall 
levnadsstandarden för djur och växter försämras betydligt eller om allmänheten får sämre 
tillgång till stränderna så får dispensmedgivande eller upphävande av strandskyddet inte ske. 
Detta är en bedömningsfråga där flera aspekter vägs in. 
 

67 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 55-56 
68 Bengtsson, B. Strandskydd och allemansrätt 2011, s 590 
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I prövningen för ifall strandskyddets syfte motverkas bör tidigare influenser av området 
vägas in. En enstaka åtgärd kan för sig innebära att naturvärdena påverkas minimalt men i 
ett område där flera tidigare åtgärder utförts kan det sammantaget leda till betydligt 
negativa effekter. Uppdelning av ett större oexploaterat strandområde till flera mindre 
områden är ett av de största hoten mot naturvärdena i området, så väl för djur och växter 
som för friluftslivet. Viktigt att komma ihåg vid prövningen är att det alltid ska finnas ett 
särskilt skäl. Det räcker alltså inte att påvisa att strandskyddets syfte inte motverkas. 

3.9.1 Påverkan på djur- och växtlivet 
Ett av strandskyddets syfte är att bibehålla den goda levnadsstandarden som ofta finns för 
djur och växter vid stränder. Det är den livsmiljö som möjliggör arternas överlevnad som 
det ska tas hänsyn till i bedömningen och inte de arter som råkar påträffas inom området. 
 
Stränder kan erbjuda egenartade livsmiljöer som genom dess närhet till både land och 
vatten utgör extra viktiga funktioner för vissa arter. Dessa specifika ekosystem är viktiga att 
ta hänsyn till vid en prövning av intrånget i ett strandskyddsområde. Det finns dessutom 
djurarter som lever i omgivningen nära stränderna men inte i omedelbar förbindelse till 
dessa områden, det är därför svårt att fastställa vilka arter som påverkas av en eventuell 
åtgärd i strandområdena. Lågt liggande stränder är exempel på värdefulla strandmiljöer, 
vilka genom översvämningar utgör en fuktig miljö som är trivsam för vissa lövträd och 
ryggradslösa djur. Skärgårdarna är starkt betydelsefulla för den biologiska mångfalden med 
dess beskaffenhet av mångfaldiga arter och naturtyper. Stränder med grunda bottnar är 
erforderliga uppväxtmiljöer för exempelvis fiskyngel. 
 
Vid en prövning av ifall strandskyddets syfte motverkas av ett visst intrång ska aspekter 
som intrångets storlek och läge vägas in samt under hur lång tid åtgärden sker och på vilket 
sätt den utförs. Hänsyn ska dessutom tas till hur känslig livsmiljön är för förändringar och 
hur stort intrång marken tål. Det bör dessutom bedömas ifall åtgärdens påverkan innebär 
en väsentlig förändring av områdets livsmiljö. En väsentlig förändring kan exempelvis vara 
då ingreppet innebär en försämring av den sammansättning och funktionalitet som behövs 
för att en arts trivsamma livsmiljö ska finnas kvar på plasten. Det samma föreligger om det 
uppkommer en annan rubbning av ekosystemet vars effekt innebär att området inte längre 
är beboeligt för de arter som finns där. Eftersom strandskyddet är en generell regel är det 
inte enbart biotoper och särskilt skyddsvärda djur och växter som ska beaktas vid 
bedömningen utan hänsyn ska tas till alla naturtyper. I ett område med mycket vanliga arter 
och naturtyper kan däremot ett större ingrepp godtas än i ett område med skyddsvärda 
eller hotade arter och livsmiljöer. 
 
Det är dessutom viktigt att förhållandena inom en större area än just den plats som berörs 
tas med i bedömningen. I ett stort område med liknande livsmiljö för djur och växter kan 
ett ingrepp i en mindre del av området accepteras trots att det innebär en väsentlig 
försämring eftersom det då fortfarande finns stora opåverkade områden kvar. Dispens kan 
dessutom medges i ett område där arterna rimligen saknar förutsättningar för att överleva 
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eller dess chanser för god livsmiljö är starkt begränsade, förutsatt att ekosystemet sannolikt 
inte kommer återuppbyggas på lång sikt. 
 
Naturvårdsverket har i sin handbok ”Strandskydd – en vägledning för planering och 
prövning” listat upp några faktorer som hänsyn ska tas till då intrångets effekter för djur- 
och växtlivet bedöms. Dessa faktorer är följande: 
 

• ”Hur ovanliga är de berörda naturtyperna i landskapet? 
• Hur känsliga är de berörda naturtyperna? 
• Hur stor del av de olika naturtyperna kommer att försvinna eller påverkas 

av ingreppet? 
• Medför åtgärden en förändring av de särskilda strukturer eller funktioner 

som krävs för att goda livsvillkor ska finnas kvar på platsen? 
• Är den yta som finns kvar tillräcklig för att djur- och växtarter som hör 

hemma i livsmiljön ska kunna fortleva i livskraftiga populationer? 
• Berörs särskilt skyddsvärda naturtyper eller arter av placeringen av 

åtgärden? 
• Hur påverkas områden utanför den planerade åtgärden? 
• Kommer åtgärden att fragmentisera naturtypen? 
• Medför åtgärden en barriär? 
• Sker åtgärden i en relativt orörd eller opåverkad miljö? 
• Hur lång är återhämtningstiden för naturtypen?” 

 

3.9.2 Påverkan på friluftslivet 
Strandområden utgör många olika värden för friluftslivet inte minst för fiske, badning och 
sjösättning för kanoter. Även för fritidsaktiviteter som vandring, skidåkning och cykling är 
närheten till vattenområden betydelsefulla där variationen av naturtyper och utsikter över 
vattendrag är av stor vikt för upplevelsen. Strandområden har varit tilldragande miljöer i 
alla tider och kulturlämningar är därför en vanlig förekomst. Alla dessa faktorer är 
betydelsefulla och bör vägas in vid en bedömning av hur friluftslivet påverkas av en viss 
åtgärd inom ett strandskyddsområde.  
 
Skyddet för allmänhetens tillträde till stränder syftar inte enbart till att säkra allmänhetens 
möjlighet att ta sig stranden, utan allmänheten ska dessutom känna att de har rätt att 
befinna sig på stranden. Miljöbalken anger inga restriktioner över olika kvaliteter av 
strandområden, utan dess värden för friluftslivet bedöms efter allmänhetens dragning till att 
befinna i området samt dess uppfattning av att befinna sig där. Områdena ska inte kännas 
som privatägda utan det ska vara tydligt att det är tillåtet för allmänheten att befinna sig på 
platsen. Åtgärder som leder till att allmänhetens tillträde till stränder väsentligen förändras 
på ett påtagligt negativt sätt får inte utföras. 
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Vid en prövning av ifall strandskyddets syfte motverkas ska intrångets omfattning, 
lokalisering och beständighet bedömas. Det är dessutom viktigt att hänsyn tas till ett större 
område än just den berörda platsen. I ett område med mycket stränder som är tillgängliga 
för allmänheten kan ett intrång godkännas utan att det anses störa friluftslivet. Är däremot 
förekomsten av vattennära naturmark fåtalig höjs platsens värden för friluftslivet och 
ingrepp i mindre grad kan godkännas. Det samma gäller för områden som redan är 
anpassade för friluftslivet med exempelvis ordnade badplatser och bryggor. Hänsyn bör 
dessutom tas till närrekreationen, det vill säga att varje bostadsområde bör ha tillgång till 
platser för fritidsaktiviteter i närområdet. Det är dessutom viktigt att hänsyn tas till de 
värden som strandskyddet bidrar till genom ökad distans från vägar, bullerfria områden, 
möjligheter att vistas inom orörda områden med mera. I ett område där värdena för 
friluftslivet är obetydliga och där det dessutom förväntas vara så även på lång sikt kan ett 
ingrepp accepteras. 
 
Naturvårdsverket har i sin handbok ”Strandskydd – en vägledning för planering och 
prövning” listat upp några faktorer som hänsyn ska tas till då intrångets effekter för 
allmänheten bedöms. Dessa faktorer är följande: 
 
 ”Hur tillgängligt är området? 
 Hur attraktivt är området? 
 Hur nära är det till bostäder? 
 Hur stor del av det tillgängliga strandområdet i ett större område kommer 

att försvinna eller påverkas av ingreppet? 
 Är kvarvarande yta tillräcklig för att trygga allmänhetens tillgång till 

strandområden för friluftsliv i ett långsiktigt perspektiv? Ta hänsyn till 
olika målgrupper: unga, gamla, olika befolkningsgrupper och så vidare. 

 Hur känsligt är området? 
 Medför åtgärden en förändring av de funktioner som krävs för att trygga 

allmänhetens tillgång till strandområdet?”69 

3.10  Rättspraxis  
Ett mindre antal rättsfall berörande LIS-områden har avgjorts i första instansen Mark-och 
miljödomstolen. Hitintills är det endast två rättsfall som gått vidare till Mark- och 
miljööverdomstolen.  
 
MÖD 2012:39 
Ett av rättsfallen gällde en strandskyddsdispens inom Grums kommun. 
Strandskyddsdispensen avsåg uppförande av ett fritidshus inom ett område som i 
kommunens översiktsplan var utpekat som ett LIS-område. Länsstyrelsen hade i 
granskningsyttrandet till översiktsplanen påpekat att området inte var ett lämpligt LIS-

69 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 2012, s 73-87 
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område då det ansågs för stort och behövde begränsas. Dessutom ansåg Länsstyrelsen att 
det behövde anges en utförligare motivering och närmare beskrivning till områdets 
betydelse för strandskyddets syfte. Länsstyrelsen valde därför att överpröva 
strandskyddsdispensen och upphäva kommunen beslut med hänvisning till att området inte 
kunde betraktas som LIS-område då Lässtyrelsen varit kritiska i granskningsyttrandet. 
  
Ärendet överklagades till Mark- och miljödomstolen som dömde till den enskildes fördel, 
strandskyddsdispens tillstyrktes. Ärendet gick därefter vidare till Mark- och 
miljööverdomstolen. 
 
Mark- och miljööverdomstolen beslutade att området inte skulle betraktas som ett LIS-
område då kommunen och Länsstyrelsen hade olika uppfattningar om området i 
översiktsplanen. Att området var utpekad som LIS kunde därför inte ge någon klar 
vägledning i frågan. Som särskilt skäl till strandskyddsdispensen hade kommunen tillämpat 
miljöbalken 7 kap 18 d §, att åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden. Mark och 
miljööverdomstolen avslog strandskyddsdispensen och mark- och miljödomstolens dom 
upphävdes till grund av att stöd till bestämmelserna i 7 kap 18 d–18 e §§ miljöbalken 
saknades då området inte kunde anses vara LIS samt då inga övriga skäl förekom.70  
  
M 6577-13 
Det andra rättsfallet som avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen är en 
strandskyddsdispens inom Färgelanda kommun. Strandskyddsdispensen avsåg nybyggnad 
av ett bostadshus inom ett av kommunens LIS-området. Som särskilt skäl för dispensen 
tillämpades miljöbalken 7 kap 18 d § samt att området är väl avskilt från stranden via en 
mindre väg med stöd av miljöbalken 7 kap 18 c § 2 punkten. Även i detta fall var inte 
kommunen och Länsstyrelsen överens om LIS-områdets lämplighet i översiktsplanen. 
Länsstyrelsen påpekade i granskningsyttrandet att LIS-området var för litet samt att det 
förekommer hasselsnok i området.  
 
Länsstyrelsen överprövade strandskyddsdispensen och upphävde kommens beslut på 
grund av att en mindre väg inte kan avses som avskiljande och att miljöbalken 7 kap 18 d § 
inte kan ge stöd åt dispensen då området inte anses som LIS. Ärendet överklagades till 
Mark- och miljödomstolen som beslutade att området inte kunde anses som LIS och att de 
särskilda skäl i miljöbalken 7 kap 18 d § därför inte kunde tillämpas. 
 
Ärendet gick vidare till Mark- och miljööverdomstolen som delade Mark- och 
miljödomstolen bedömning att området inte kan anses som LIS och att något särskilt skäl 
därför inte föreligger. Mark- och miljööverdomstolen påpekade dessutom att ärendet är 
jämförbart med MÖD 2012:39 med skillnaden att LIS-området i det här fallet bedömdes 
som för litet medan området i MÖD 2012:39 bedömdes som för stort. 71 

70 MÖD 2012:39  
 
71 M 6577-13  

25 
 

                                                 



 
 

3.11 Hållbar utveckling  
Enligt 1 kap 1§ miljöbalken syftar hela miljöbalken på att främja en hållbar utveckling där 
naturen har ett skyddsvärde och människan har ett ansvar att förvalta naturen så pass väl 
att kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. Bestämmelserna i balken 
ska tillämpas så att   

1. ”människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 

och energi främjas så att ett kretslopp uppnås”.72 
  

 
72 Miljöbalken 7 kap 1 § 
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4 Resultat och resultatanalys 

4.1 Översiktsplaner 
I Västra Götalands län har 16 kommuner tagit fram en översiktsplan innehållande LIS-
områden. Totalt är det cirka 213 stycken LIS-områden. Enligt sammanställningen i Bilaga C 
ansåg Länsstyrelsen att 85 LIS-områden var lämpliga, 39 LIS-områden ansågs olämpliga 
samt 44 LIS-områden bedömdes oklara. Lämpligheten för de områden som bedömdes 
oklara får prövas vidare i samband med åtgärd eller att området ansågs mindre lämpligt. 45 
stycken av LIS-områdena berördes inte i Länsstyrelsens granskningsyttrande.  
 
En sammanställning av samtliga 213 LIS-områden finns i Bilaga C. I bilagan redovisas en 
sammanställning av kommunernas motivering för var och ett av LIS-områdena som finns 
beskrivna i respektive översiktsplan. Kommunernas motivering följs av Länsstyrelsens 
synpunkter på var och ett av områdena.  

4.1.1 Redogörelse för hur kommunerna tillämpar LIS vid 
översiktsplanering 

Resultatet visar på att skillnader förekommer i omfattningen av kommunernas motiveringar 
till LIS-områdena. I översiktsplanen bör det framgå en beskrivning av vilka effekter 
åtgärden kan förväntas ha på motstående intressen såsom påverkan på djur- och växtlivet, 
friluftslivet samt eventuella riksintressen. I de flesta översiktsplaner som granskats i studien 
saknas beskrivning av hur strandskyddets syfte bedöms påverkas inom LIS-områdena. 
Åmål kommun och Svenljunga kommun har däremot motiverat detta väl för många av LIS-
områdena i respektive översiktsplan. Även för dessa kommuner saknas dock resonemang 
för vissa av områdena. 
 
Enligt miljöbalken 7 kap 18 e § ska ett lämpligt LIS-område bidra till utvecklingen av 
landsbygden och strandskyddets syfte ska fortsatt kunna tillgodoses långsiktigt inom 
området. Dessutom ska området endast innebära en mindre betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syfte.  
 
I översiktsplanen bör det framgå på vilket sätt LIS-området förväntas bidra till en 
utveckling av landsbygden. I många av de översiktsplaner studien berör beskrivs endast att 
området kommer att bidra till landsbygdsutvecklingen men vidare motivering saknas. 
Gullspång beskriver i översiktsplanen vad som avses att utföras inom respektive LIS-
område samt att åtgärden kommer bidra till landsbygdsutveckling. Utförligare beskrivning 
av hur åtgärden kommer bidra till landsbygdsutveckling saknas. Herrljunga kommun är ett 
exempel där motiveringarna i översiktsplanen varit svaga för LIS-områdena. Motivering 
över hur områdena förväntas bidra till landsbygdsutveckling saknas. I motiveringarna 
berörs dessutom inte hur strandskyddets syfte bedöms påverkas. Herrljunga har totalt 3 
LIS-områden i översiktsplanen och av dessa har två ansetts mindre lämpliga av 
Länsstyrelsen och ett som olämpligt. Tibro kommun har endast beskrivit vad de avser att 
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utföra inom var och ett av LIS-områdena i översiktsplanen. Någon vidare motivering 
saknas både vad gäller landsbygdsutveckling som konsekvenser för strandskyddets syfte. 
Trots bristande motivering ansåg Länsstyrelsen att samtliga LIS-områden i Tibros 
översiktsplan var förenliga med miljöbalken 7 kap 18 e § 1 stycket.  
 
Munkedals kommun har endast upprättat en lista över de områden som kommunen anser 
kan vara lämpliga som LIS-områden. Det finns således ingen motivering över hur 
områdena kommer bidra till landsbygdsutveckling eller effekterna för strandskyddets syfte. 
Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed och Mariestad har tydliga motiveringar i respektive 
översiktsplan där de utförligt beskrivit på vilket sätt varje LIS-område förväntas bidra till 
landsbygdsutvecklingen. Ett exempel är LIS-området Sjötorp i Mariestads översiktsplan där 
kommunen motiverar LIS-området med att ökade möjligheter till boende i attraktiv miljö 
kommer locka fler invånare till orten. Detta skulle kunna vända utvecklingen som går mot 
en ökad andel sommarboende. Fler permanentboende i Sjötorp stärker underlaget för 
skolan i Lyrestad och innebär ett värdefullt tillskott för lokala servicefunktioner som 
butiker.   
 
Länsstyrelsen bedömde dessutom att de flesta av dessa områden var lämpliga som LIS. I 
Bengtsfors översiktsplan var det endast två LIS-områden som Länsstyrelsen ansåg var 
direkt olämpliga, av 24 utpekade LIS-områden. I Dals-Eds översiktsplan var det endast ett 
LIS-område som Länsstyrelsen ansåg var olämpligt som LIS, av 20 områden. För 
Mariestads åtta LIS-områden ansågs ingen vara olämplig. Dock har den här redovisningen 
inte tagit hänsyn till de områden som ansågs mindre lämpliga eller som inte berördes. 
 
I de studerade översiktsplanerna har genomgående motiveringar till hur LIS-områdena 
förväntas bidra till landsbygdsutvecklingen kunnat urskiljas. Vanligt återkommande 
motiveringar är att en exploatering inom området kommer bidra till fler arbetstillfällen, 
ökat underlag för service, besöksnäring samt ökad befolkning. 
 

4.1.2 Redogörelse för hur Länsstyrelsen tillämpar LIS vid 
översiktsplanering 

Länsstyrelsen ska övervaka kommunernas planläggning för strandskyddets intressen. Vid 
översiktsplanering ska Länsstyrelsen lämna ett granskningsyttrande över planen där 
Länsstyrelsen yttrar sig om bland annat LIS-områdens lämplighet. De granskningsyttranden 
som berörts i studien visar på att granskningsyttrandena skiljer sig i omfattning.  I en del av 
yttrandena har Länsstyrelsen varit utförliga i sina motiveringar och beskrivit väl varför 
områdena har ansetts lämpliga eller olämpliga som LIS. Några av granskningsyttrandena 
har bristfälliga motiveringar. Länsstyrelsen har i vissa granskningsyttranden lämnat specifika 
yttranden över varje LIS-område medan det i andra yttranden endast lämnats ett generellt 
yttrande över LIS-områdena. 
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I Länsstyrelsens granskningsyttrande över Tranemo kommuns översiktsplan har 
Länsstyrelsens motiverat utförligt varför området Ljungnäsasjön-Månstadsån inte är 
lämpligt som LIS. I yttrandet beskriver Länsstyrelsen att området är artrikt med känsliga 
våtmarksområden. Vidare skriver Länsstyrelsen att området inte är lämpligt som LIS med 
hänsyn till den fornlämningsmiljö som finns på platsen. I granskningsyttranden redogör 
Länsstyrelsen dessutom för vilka fornlämningar det rör sig om, såsom fossil åker, gravar 
och boplats. I ett annat granskningsyttrande, för Melleruds kommuns översiktsplan, skriver 
Länsstyrelsen endast att Stockenäsudden, i LIS-området Stockenäs, har mycket stora 
bevarande värden. Länsstyrelsen motiverar inte vidare vad det är för bevarandevärden som 
finns på platsen.  
 
Bengtsfors kommun har pekat ut 24 stycken LIS-områden i översiktsplanen. I 
Länsstyrelsens granskningsyttrande berörs 13 av dessa områden med specifika 
kommentarer medan övriga 11 har lämnats okommenterade. I Länsstyrelsen 
granskningsyttrande över Töreboda kommuns översiktsplan har Länsstyrelsen lämnat 
specifik kommentar för 1 LIS-område av totalt 9 utpekade LIS-områden i planen. I 
granskningsyttrandet över Mariestads kommuns översiktsplan berörs 5 LIS-områden med 
specifika kommentarer av totalt 8 utpekade områden. För de LIS-områden där 
Länsstyrelsen lämnat specifika kommentarer har Länsstyrelsen vart både positivt och 
negativt inställda till områdena. Det framgår inte från granskningsyttrandena om de 
okommenterade områdena är lämpliga eller olämpliga som LIS.  
 
För Åmåls kommuns översiktsplan har Länsstyrelsen valt att endast lämna specifika 
kommentarer för de områden som Länsstyrelsen ansett olämpliga som LIS. I 
granskningsyttrandet förtydligar Länsstyrelsen att endast olämpliga LIS-områden 
kommenteras. I granskningsyttrandet för Gullspångs kommuns översiktsplan har 
Länsstyrelsen även här endast kommenterat LIS-områden som Länsstyrelsen anser 
olämpliga.  
 
I Karlsborgs kommun har Länsstyrelsen endast lämnat en generell motivering över alla 
områdena och valt att endast lämna specifika områdeskommentarer om åtgärder som 
Länsstyrelsen inte bedömer lämpligt inom vissa av områdena. 
 
Studien av Länsstyrelsens granskningsyttranden visar på en mängd olika motiveringar till 
Länsstyrelsen ställningstagande över LIS-områdenas lämplighet. Det finns inget generellt 
återkommande argument i Länsstyrelsen yttranden som bedömningen grundar sig på utan 
tyngdpunkten av vad Länsstyrelsen berör i granskningsyttrandet går från kommun till 
kommun.  
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Resultatet visar dessutom på att Länsstyrelsen gör olika bedömningar över hur viktiga de 
olika värdena som kan finnas på områdena är i jämförelse till LIS-områdenas lämplighet. 
Nedan redogörs för ett flertal exempel som visar på dessa skillnader.  
 
Naturvärden 
Svenljunga kommun har i sin översiktsplan pekat ut ett LIS-område i Lilla Hallången där 
kommunen vill uppföra flera villor samt anläggningar för friluftsliv. I granskningsyttrandet 
skriver Länsstyrelsen att området med föreslagen inriktning är lämpligt som LIS-område. 
Länsstyrelsen skriver dessutom att det är viktigt att planen fortsatt tar hänsyn till den 
omgivande naturen då LIS-området angränsar till biotopskyddad skog i söder och en 
nyckelbiotop, alsumpskog i norr. 
 
I LIS-området Karken i Svenljungas översiktsplan avsåg kommunen att komplettera de 5 
bostadshus som finns där idag med ytterligare bostadshus. Länsstyrelsen ansåg inte att 
området var lämpligt som LIS då området består av granskog samt att ny bebyggelse inte 
ska lokaliseras så det bildar en spridd bebyggelse. Däremot ansåg Länsstyrelsen att 
Svenljungas LIS-område Erikslund var ett lämpligt LIS-område eftersom kommunen avsåg 
att hålla området glest bebyggt med inriktning på hästgårdar. Även inom detta område finns 
en lövskog med naturvärdesklass 3. 
 
För LIS-området Svarvane i Färgelanda kommuns översiktsplan skriver Länsstyrelsen i 
granskningsyttrandet att området inte är lämpligt som LIS bland annat då området består 
av värdefull lövskog. Dessutom skriver Länsstyrelsen att området är litet samt att 
hasselsnok påträffats på området. För LIS-området Håvsjön i Svenljunga kommun skriver 
Länsstyrelsen att området är mindre lämpligt som LIS. Vid Håvsjön finns förutom lövskog 
med naturvärdeklass 3 dessutom ett regionalt värdefullt odlingslandskap som dessutom 
består av våtmark inventerad under VMI. Våtmarken används som betesmark, vilken är 
inventerad i ängs- och betesmarkinventeringen (TUVA) och har naturtypen ”fuktängar med 
blåtåtel eller starr”. 
 
Håvsjön ansågs som mindre lämpligt för LIS men därmed inte helt olämpligt. Området 
består som nämnts bland annat av våtmark. Ett annat LIS-område som är beläget inom ett 
våtmarksområde är Norra Askevik i Gullspångs kommun. Länsstyrelsen ansåg att Norra 
Askevik var olämpligt som LIS eftersom våtmarksområden generellt är värdefulla 
naturmiljöer samt då markavvattning är förbjudet. 
 
I Bengtsfors kommun har Länsstyrelsen haft invändningar på LIS-området Norebyn och 
påpekar i sitt granskningsyttrande att området inte är lämpligt som LIS-område med 
hänsyn till riksintresset för naturvård och sjön Ivägsjöns höga biologiska funktion. 
Däremot anser Länsstyrelsen att LIS-området Stenby i Bengtsfors kommun är ett lämpligt 
LIS-område, även detta område av riksintresse för naturvård. I granskningsyttrandet skriver 
Länsstyrelsen att i samband med åtgärder som kräver prövningar enligt plan- och bygglagen 
och miljöbalken behöver riksintresset för naturvård beaktas så att påtaglig skada inte 
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riskerar att uppstå. Länsstyrelsen ansåg dessutom att LIS-området Sandsjön i Svenljungas 
översiktsplan var lämpligt som LIS. I området finns idag ett 50-tal hus som  
 
kommunen på sikt avser att fördubbla, även detta område beläget inom riksintresse för 
naturvård. Länsstyrelsen påpekar endast att i samband med anläggande av bryggor bör 
riksintresset beaktas. 
 
Värdefulla djur 
I Länsstyrelsens granskningsyttrande för Tranemo kommuns översiktplan har Länsstyrelsen 
för många områden lämnat kommentaren ”storlom finns vid sjön”. Länsstyrelsen ansåg i 
sitt granskningsyttrande att några av dessa områden var olämpliga som LIS och att några av 
områdena var lämpliga. Exempel på detta är LIS-området Lagmanshagasjön område 1 där 
Länsstyrelsen bland annat skriver ”Område 1 är däremot inte lämpligt med hänsyn till 
fornlämningsmiljön. Storlom finns vid sjön.” För Lagmanshagasjön delområde 2 skriver 
Länsstyrelsen ”Med föreslagen inriktning anser Länsstyrelsen att område 2 är lämpligt som 
LIS-område. Storlom finns vid sjön.” Andra exempel på där den här kommentaren dyker 
upp är för områdena Visen område 1, 2 och 3 samt Store-Malen område 2. 
 
I Länsstyrelsens granskningsyttrande för LIS-området Örum i Herrljungas översiktsplan 
skriver Länsstyrelsen följande gällande storlommen ”Storlommen finns med i 
Fågeldirektivets bilaga 1 vilket innebär att den pekas ut som särskilt skyddsvärd. 
Kommunen måste noggrannare undersöka särskilt om storlommen (eller andra rödlistade 
fåglar) häckar i området, i det fortsatta planskedet, så att exploatering inte står i konflikt 
med artskyddet. Med anledning av ovanstående kan det vara tveksamt om området är 
lämpligt som LIS.” 
 
Stuveryr är ett av Färgelanda kommuns utpekade LIS-områden. Länsstyrelsen bedömde 
området som olämpligt då där bland annat finns ett rikt fågelliv. Däremot ansåg 
Länsstyrelsen att Bengtsfors LIS-område Gustavsfors delområde 2 var lämpligt trots att 
detta område ligger inom ett fågelskyddsområde. Länsstyrelsen påpekade här endast att det 
var olämpligt att anlägga bryggor i området med hänsyn till fågelskyddsområdet. 
 
Även LIS-området Hökenäs, i Bengtsfors översiktsplan, är ett område med riksintresse för 
naturvård som dessutom angränsar till ett fågelskyddsområde. Länsstyrelsen anser i 
granskningsyttrandet att Hökenäs kan accepteras som LIS-område under förutsättning att 
det sker en varsam anpassning till naturmiljön, att den fria passagen blir generös samt att 
fågelskyddsområdet och riksintressena särskilt beaktas. 
 
Fornlämningar och kulturvärden 
Länsstyrelsen ansåg i sitt granskningsyttrande att LIS-området Ellenö (västra), i Färgelandas 
översiktsplan, var olämpligt som LIS. I granskningsyttrandet påpekar Länsstyrelsen att 
området inte är lämpligt för utbyggnad med hänsyn till att området är av riksintresse för 
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kulturminnesvården. En exploatering av området riskerar att påtagligt skada fornlämningar 
och friluftslivet. 
 
Området kan jämföras med Åmål kommuns LIS-område Vänern – Bjälkebol. Även inom 
detta område finns en omfattande fornlämningsbild med upplevelsevärden. Länsstyrelsen 
skriver i granskningsyttrandet över översiktsplanen att det i samband med detaljplaneringen 
får studeras hur en anpassning till fornlämningarna skulle kunna ske samt vilken 
exploateringsgrad som är möjlig. 
 
Inom Stomsjön, som är ett av Tranemos LIS-områden, finns en registrerad husgrund från 
historisk tid. För detta område hade Länsstyrelsen ingen erinran och bedömde dessutom 
sannolikheten för nyfynd som låg. För LIS-området Ärrsjön – Hensbyn, i Åmåls 
översiktsplan, ansåg Länsstyrelsen att en arkeologisk utredning bör göras för att kunna 
klarlägga områdets lämplighet som LIS utifrån kulturmiljösynpunkt. Motiveringen grundar 
sig på att området gränsar till ett riksintresseområde för värdefulla ämnen och material.  
 
Friluftsliv 
I granskningsyttrandet över Färgelanda kommuns översiktsplan påpekar Länsstyrelsen att 
många av de utpekade områdena är olämpliga som LIS-områden med hänsyn till dess 
värden för friluftslivet. Det gäller främst områdena Ellenö (östra delområdet) och 
Östersjön. I Länsstyrelsens granskningsyttrande över Ellenö (östra) skrivs endast att det 
östra området rymmer stora rekreationsvärden för friluftsliv och är olämpligt. Länsstyrelsen 
låser därmed möjligheterna för bebyggelse på grund av friluftsliv medan det finns områden 
i andra kommuner där Länsstyrelsen endast pekar på att hänsyn till friluftslivet behöver tas 
vid exploatering och att mark i anslutning till utvecklingsområdet bör sparas för friluftslivet. 
 
Exempelvis kan LIS-området Håverud-Båttjärnet i Mariestads kommun nämnas, där 
Länsstyrelsen påpekar att kommunen i samband med detaljplanläggning behöver analysera 
exploateringen med avseende på risken för skada på riksintressanta natur- och 
friluftsvärden. I det här fallet är inte området låst för exploatering utan möjligheten finns 
kvar, kommunen behöver dock bevara en del av värdena för friluftslivet i närområdet. Inte 
heller är exploateringsmöjligheterna låsta i LIS-området ”Snäcke”, Melleruds översiktsplan. 
I yttrandet skriver Länsstyrelsen först att området är mycket känsligt för påverkan på grund 
av höga natur-, kultur-, och friluftsvärden. Vidare skriver de att en noggrann övervägning 
behöver ske om nyttan med ett fåtal byggnader verkligen överväger intrången i den 
värdefulla miljön. Om området kan utvecklas får utvisas genom detaljplanering. Svenljunga 
kommun har pekat ut LIS-området Fäxhult med avsikten att förtäta området. Området har  
höga friluftsvärden men Länsstyrelsen bedömde området som ett lämpligt LIS-område. 
 
Vattenkvalitet 
I Länsstyrelsens granskningsyttrande över Färgelanda kommuns översiktsplan har 
Länsstyrelsen skrivit kommentarer om vattenkvaliteten för många av LIS-områdena. 
Kommentarer om vattenkvaliteten förkommer för både de LIS-områden Länsstyrelsen 
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ansåg var lämpliga och de områden som ansågs olämpliga. De kommentarer som återfinns 
angående vattenkvaliteten är följande ”LIS-området berör ytvatten som inte uppnår 
statusklassningen god ekologisk ytvattenstatus”, ”Området berörs av EU:s vattendirektiv” 
samt ”Sjöns vattenkvalitet är viktig att upprätthålla”. Kommentarerna berör områdena; 
Ellenö område 1, Östersjön, Rundserud-Fälleviken, Stuveryr, Rådandefors, Stigen samt 
Håmule vildmarkscamping. 
 
Glesbebyggelse 
Kommunerna ska i översiktsplanen redogöra för de områden som kommunen avser är 
lämpliga för landsbygdutveckling i strandnära lägen. För att ett LIS-område ska anses bidra 
till utvecklingen på landsbygden ska åtgärder inom området förväntas bidra till att 
förutsättningarna att arbeta och bo på landsbygden ökar. Åtgärden ska dessutom medföra 
en ekonomisk utveckling av landsbygden.  
 
Länsstyrelsen bedömde att LIS-området Simmesjö, i Svenljungas översiktsplan, var mindre 
lämpligt som LIS. Länsstyrelsen motiverade bland annat sitt ställningstagande med att ny 
bebyggelse inte ska lokaliseras så det bildas en gles bebyggelse. Det samma gäller för 
Draglycke, Skäremosjön och Skyarp, samtliga inom Svenljunga kommun. 
 
För Mellerud kommuns LIS-område Järns Sannar skriver Länsstyrelsen i sitt 
granskningsyttrande att området kring Järns Sannar endast har mycket gles och spridd 
bebyggelse idag. Länsstyrelsen ser endast begränsade förutsättningar för en försiktig 
förtätning bakom den befintliga bebyggelsen i förhållande till Vänern. Vidare skriver 
Länsstyrelsen att det i översiktsplanen saknas en mer detaljerad och tydlig avgränsning 
varför lämplig placering och omfattning av tillkommande bebyggelse får detaljstuderas och 
anpassas i kommande detaljplanering. 
 
I Länsstyrelsens promemoria står det att ny bebyggelse inte bör lokaliseras så det bildas en 
spridd bebyggelse i strandnära lägen. Dessutom står det att LIS-områden med syftet att 
gynna fortsatt djurhållning är särskilt lämpligt inom odlingslanskap. 
 
Svenljunga kommun skriver i sin motivering till LIS-området Lommaholmen att området är 
beläget i en lantlig miljö. För att den lantliga karaktären ska behållas anser kommunen att 
en utveckling av gles gårdsbebyggelse är lämplig. Länsstyrelsen skriver i sitt 
granskningsyttrande att ett LIS-område med denna inriktning är lämpligt. Svenljunga 
kommun anser dessutom att LIS-området Erikslund är lämpligt att utveckla med gles 
bebyggelse där bostäderna bör specialinriktats på exempelvis hästgårdar. Med föreslagen 
inriktning anser Länsstyrelsen att Erikslund är lämplig som LIS-område. Vidare skriver 
Länsstyrelsen att åtgärden kan skapa förutsättningar för att ortens betande strandängar ska 
bibehållas samt de höga naturvärdena och landskapsbilden. Länsstyrelsen noterar att inom 
det tänkta LIS-området förekommer lövskog med naturvärdeklass 3, storspov samt artfynd 
av skaftslamkrypa. 
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LIS-området Ryasjön, i Svenljungas översiktsplan, är ett område som idag är glesbebyggt 
och där betande djur håller landskapet öppet. Svenljunga kommun vill komplettera den 
befintliga bebyggelsen med enstaka bostadshus för att fylla upp mellan de befintliga husen. 
Länsstyrelsen bedömer att det är olämpligt att komplettera denna redan glesa bebyggelse 
med enstaka nya bostäder och att detta inte kan anses bidra till landsbygdsutvecklingen. 
Området är dessutom enligt Länsstyrelsen oexploaterat och har höga natur- och 
landskapsbildsvärden. 
 
Sedan tidigare exploaterade eller oexploaterade områden   
Syftet med införandet av LIS i den nya lagstiftningen var att möjliggöra utvecklingen i 
landsbygdsområden med god tillgång på stränder och låg exploateringsgrad. Den tidigare 
strandskyddslagstiftningen gjorde ingen skillnad på stränder inom tätortssamhällen och 
glesbebyggda områden. Möjligheten att tillämpa ytterligare två särskilda skäl, för 
upphävande av strandskyddet samt dispensmedgivande, inom områden som är lämpliga för 
landsbygdsutveckling infördes för att underlätta exploatering inom glesbebyggda områden. 
 
I Länsstyrelsens promemoria, se avsnitt 4.4 står det däremot att oexploaterade områden 
inte bör tas i anspråk för byggande av bostäder då detta i regel innebär negativa effekter på 
strandskyddets syfte. Lämpliga områden för landsbygdsutveckling bör vara områden som 
redan är ianspråktagna i någon grad. Inom mindre tätorter kan LIS pekas ut för 
bostadsbebyggelse inom områden där det förekommer befintlig service, i syfte att stärka 
underlaget för servicen. Enligt studien har Länsstyrelsen motiverat många bedömningar 
utifrån ifall marken är exploaterad sedan tidigare eller inte. 
 
Länsstyrelsen ansåg att LIS-området Kårud i Bengtsfors översiktsplan var olämpligt som 
LIS på grund av att området är relativt orört med endast spridd bebyggelse. Bengtsfors 
syfte med att peka ut området som LIS var att skapa arbetstillfällen samt förbättra 
underlaget för besöksnäring. 
 
Mariestad pekade ut Kryparetorp-Klippingberg som ett LIS-område i översiktsplanen med 
motiveringen att kommunen såg en möjlighet att på sikt utveckla området till en ny 
”tätort”. Åtgärden skulle gynna de boende på hela Torsö och minska behovet av resor till 
Mariestad samt ge ökat underlag för skola och närbutik. Länsstyrelsen ansåg att delområdet 
6 c var olämpligt som LIS eftersom ett stort oexploaterat område skulle tas i anspråk samt 
då en förtätat bebyggelse skulle kunna medföra att fornlämningarnas skydd inte kan 
säkerställas på ett tillfredställande sätt. 
 
Herrljunga avsåg att möjliggöra ett 15–20-tal nya villor i Örum och pekade därmed ut 
Örum som ett LIS-område i översiktsplanen. Länsstyrelsen skrev i sitt granskningsyttrande 
att Örum inte uppfyller villkoren för LIS eftersom området i princip är oexploaterat. Vidare 
skrev Länsstyrelsen att området har höga naturvärden och framstår som viktigt för 
rödlistade fågelarter.¨ 
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Åmål kommun motiverade i översiktsplanen att det utpekade LIS-området Myskedalen vid 
Vänern bedöms som ett lämpligt LIS-område eftersom området möjliggör byggande av ett 
antal bostads- eller fritidshus. Vidare skriver kommunen att stor hänsyn kommer tas till 
terräng och natur. Länsstyrelsen bedömde att Myskedalen var av ett större 
sammanhängande orört och högt beläget hällmarksområde intill Vänern där strand- och 
riksintressevärdena överväger intresset av att exploatera området. Länsstyrelsen ansåg 
därför att Myskedalen inte var ett lämpligt LIS-område.  
 
Granskningsyttrandet över Svenljunga kommuns översiktsplan visar tydligt på 
Länsstyrelsens tillämpning av LIS-områden med en bedömning baserad på ifall marken är 
exploaterad sedan innan eller inte. LIS-området Ryasjön består av ett landskap där betande 
djur håller landskapet öppet. Svenljunga kommun vill med LIS-området komplettera den 
befintliga bebyggelsen med enstaka bostadshus för att fylla upp mellan de befintliga husen. 
Länsstyrelsen skriver i granskningsyttrandet att komplettering med enstaka bostäder i 
denna redan glesa bebyggelse inte kan anses bidra till landsbygdsutveckling. Området är 
enligt Länsstyrelsen orört och en exploatering skulle innebära en för stor påverkan på 
strandskyddets syfte med hänsyn till de höga natur- och landskapsbildsvärden som finns i 
området. 
 
LIS-området Draglycke är tänkt som Svenljunga kommuns nästa stora bostadsexploatering. 
Länsstyrelsen ansåg att detta område ska utgå som LIS då det ligger i ett idag oexploaterat 
område. Länsstyrelsen påpekade dessutom att storlom har noterats vid sjön och att 
området fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet. 
 
Länsstyrelsen ansåg att LIS-området Mjölbäck i Svenljungas översiktsplan var olämpligt 
som LIS eftersom området såg ut att vara oexploaterat i Webb-GIS. Dessutom har den 
rödlistade lunglaven noterats på tre träd. Svenljunga kommun avsåg med sin översiktsplan 
att utveckla området Karken genom att varsamt komplettera befintlig bebyggelse. 
Länsstyrelsen ansåg inte att området uppfyllde kraven för LIS och är olämpligt då det sker 
på i stort sätt oexploaterad mark som dessutom ligger långt från servicefunktioner. 
Däremot ansåg Länsstyrelsen att Stora kvarnsjön var lämpligt som LIS eftersom 
utvecklingen av bostäderna sker på redan ianspråktagen mark. Länsstyrelsen nämner i 
granskningsyttrandet att det negativa med området är att det ligger långt från 
servicefunktioner. 
 
Länsstyrelsen motiverade i sitt granskningsyttrande över LIS-området Simmesjö, i 
Svenljungas översiktsplan, att ny bostadsbebyggelse inte bör lokaliseras till oexploaterade 
områden eftersom det i regel påverkar strandskyddets syfte för mycket. Länsstyrelsen 
hänvisar dessutom i yttrandet till Länsstyrelsens riktlinjer för LIS. Vidare skriver 
Länsstyrelsen att området kan vara lämpligt att utveckla med uthyrningsstugor för att öka 
besöksnäringen. Bostäder ansåg Länsstyrelsen dock inte var lämpligt eftersom området är 
oexploaterat. 
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För LIS-området Sandsjön planerar Svenljunga kommun att komplettera befintlig 
bebyggelse med ytterligare bostäder. I området bor idag cirka 50 personer vilket 
Svenljunga, enligt motiveringen i översiktsplanen, avser att fördubbla. Länsstyrelsen ansåg 
att Sandsjön var lämpligt att utveckla eftersom området redan är ianspråktaget. 
Länsstyrelsen skrev dessutom i sitt granskningsyttrande att hänsyn ska tas till sjöns unika 
naturvärden vid eventuellt anläggande av bryggor. Sjön är dessutom av riksintresse för 
naturvården. 
 
I området Strömfors vill Svenljunga kommun komplettera befintlig bebyggelse med enstaka 
hus ovan vägen och påpekar att skredriskerna bör studeras i detalj innan byggnation. 
Länsstyrelsen bedömde området som lämpligt eftersom området redan är ianspråktaget och 
ligger 8 km från samhällsservice. 
Fäxhult är ett område som Svenljunga kommun planerar att utöka och förtäta. 
Länsstyrelsen ansåg att området var lämpligt som LIS-område då exploatering sker på 
redan ianspråktagen mark. Området har höga friluftsvärden. 
 
Lilla Hallången pekades ut som LIS-område i Svenljungas översiktsplan med syftet att 
fortsätta raden med villor. Länsstyrelsen ansåg att området med den föreslagna inriktningen 
var lämpligt som LIS eftersom villor planeras intill den befintliga bebyggelsen. Vidare skrev 
Länsstyrelsen att det är viktigt att fortsatt hänsyn tas till den biotopskyddade skogen, 
nyckelbiotopskyddade skogen samt lövskogen med naturvärdeklass 3 som angränsar till 
området. Den oexploaterade delen av området anser Länsstyrelsen bör sparas för det 
rörliga friluftslivet. 
 
Andra exempel från Svenljunga kommun där Länsstyrelsen motiverat sitt ställningstagande 
med hänsyn till ifall området är tidigare exploaterat eller inte är Assembro, Göjeholm och 
Stora Kvarnsjön. Dessa områden har Länsstyrelsen bedömt som lämpliga att utveckla med 
motiveringen att områdena redan är ianspråktagna. Ytterligare ett exempel är Skyarp, ett 
område som Länsstyrelsen inte ansåg var lämpligt som LIS med motiveringen att området 
är oexploaterat idag. 
 

4.2 Detaljplaner med upphävt strandskydd inom LIS-områden 
Studien berör 8 detaljplaner där kommunerna upphävt strandskyddet med hänsyn till LIS. 
Av dessa 8 planer har Länsstyrelsen upphävt 2 av planerna och 5 planer har vunnit laga 
kraft. Herrljungas detaljplan för Bröderna, Sämsholm 2:1 m.fl. är pågående och har nyligen 
varit på samråd. 
 
De fem planer som vunnit laga kraft möjliggör allt från 5 stycken nya tomter inom 
strandskyddsområde (Högsbyn 1:62 m.fl, Bengtsfors kommun) till 38 nya tomter (Vita 
Sannar, Mellerud). Mariestad har en laga kraft vunnen detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. 
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Laxhall, inom vilken det planeras för 20 stycken nya fritidshus, 13 stycken 
övernattningsstugor, restaurang, konferenslokaler samt båthamnar. Samtliga av dessa 5 
detaljplaner har det gemensamt att bebyggelsen planeras i anslutning till befintlig 
bebyggelse. 
 
Detaljplanerna som berörs i studien finns sammanställda i Bilaga A. Bilagan redogör en 
sammanställning av kommunernas motivering till att upphäva strandskyddet i planen. För 
de två detaljplaner som Länsstyrelsen överprövat har dessutom Länsstyrelsens motiveringar 
till besluten sammanställts i bilagan. 

4.2.1 Koppling mellan detaljplan och översiktsplan 
 

Backebolet 1:30, Mariestad 
I granskningsyttrandet till översiktsplanen anser Länsstyrelsen att LIS-området Laxhall- 
Brommösund, i Mariestads översiktsplan, är synnerligen olämplig för LIS på grund av 
områdets riksintresse för friluftsliv. Maristad kommun har nu tagit fram en detaljplan över 
området vilken har vunnit laga kraft.  
 
Ekåsen, Säm, Herrljunga 
Länsstyrelsen påpekar endast i granskningsyttrandet till LIS-området Säm-Sjöhagen att det 
vid bebyggelse bör tas hänsyn till odlingslandskapet. Herrljunga kommun har nu upprättat 
en detaljplan i området där sex nya tomter ska uppföras på åkermark. Kommunen har 
beaktat Länsstyrelsens yttrande och har i sitt planarbete visat hänsyn till att området gränsar 
till odlad åkermark som klassats som ”speciellt naturområde”. Detaljplanen har vunnit laga 
kraft. 
 
Vita Sannar-Örnudden, Mellerud 
Länsstyrelsen såg, enligt granskningsyttrandet över LIS-området Vita Sannar i Melleruds 
översiktsplan, positivt på en utveckling inom Vita Sannars camping för att utveckla 
besöksnäringen. Däremot var Länsstyrelsen mycket tveksam till lämpligheten att ianspråkta 
ytterligare strandområden på Örnudden och ansåg att det finns bättre förutsättningar att 
förtäta i anslutning till befintliga detaljplaneområden. 
 
Mellerud kommun har nu upprättat en detaljplan inom LIS-området där 38 nya 
bostadstomter planeras uppföras på just Örnudden. Kommunen skriver i detaljplanen att 
friluftslivets tillgång till stränderna kvarstår trots exploateringen. Detaljplanen för Vita 
Sannar – Örnudden har nu vunnit laga kraft. 
  
Bröderna, Sämsholm, Herrljunga 
I granskningsyttrandet påpekade Länsstyrelsen endast att frågan om att LIS-området Säm-
Sjöhagen ligger inom ett regionalt värdefullt odlingslandskap ska hanteras vid bebyggelse i 
en eventuell planprocess. I samrådsyttrandet för den nu pågående detaljplanen för området 
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påpekar Länsstyrelsen att ett par av de föreslagna bostäderna är olämpliga med hänsyn till 
strandskyddet. En av de 5 tomterna som är planerade inom strandskyddsområdet är inte 
belägen inom LIS-området. Länsstyrelsen anser att tomten motverkar strandskyddets syfte 
och att det inte finns några giltiga skäl för att upphäva strandskyddet på platsen. Tomten 
behöver därför tas bort från detaljplanen. Länsstyrelsen påpekade dessutom att en annan av 
tomterna inte anses lämplig då det ligger inom betesmark som är ett Natura2000-habitat. 
Exploateringen riskerar därför att motverka strandskyddets syften. 
 
Överlida camping, Svenljunga 
I granskningsyttrandet för LIS-området Överlida Camping i Svenljungas översiktsplan 
skriver Länsstyrelsen att campingen inte bör expanderas inom hela området utan att en del 
bör sparas för friluftslivet till förmån för de närboende. Kommunens tillämpar bland annat 
som särskilt skäl för upphävandet att strandskyddet sedan tidigare är upphävt i den idag 
gällande planen. Dessutom tillämpar Svenljunga kommun som särskilt skäl att platsen inte 
längre tjänar strandskyddets syfte på grund av redan utförda åtgärder samt delvis att 
området behövs för att utveckla en befintlig verksamhet. Svenljunga kommun hänvisar 
dessutom till de särskilda skäl som endast kan tillämpas inom LIS-områden i miljöbalken 7 
kap 18 d §. Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut då de befarade att syftet med 
strandskyddet kommer att åsidosättas med den nya planen. 
 
Sundet 5:1, Mariestad 
Länsstyrelsen var negativ till LIS-området Kryparetorp-Klippingberg bland annat med 
hänsyn till fornlämningarnas skydd samt att ett stort oexploaterat område tas i anspråk. 
Mariestad har upprättat en detaljplan över området där de beskrev i planbeskrivningen hur 
de kommer ta hänsyn till de två fasta fornlämningar som finns inom området. Kommunen 
beskriver att fornlämningarna är belägna uppe på ett berg och att detta område har sparats 
som naturmark. Länsstyrelsen upphävde detaljplanen med motiveringen att den 
huvudsakliga frågan är ifall planområdet kan anses ingå i ett LIS-område. Länsstyrelsen 
hänvisade till sitt tidigare ställningsantagande i granskningsyttrandet för översiktsplanen, 
där Länsstyrelsen ansåg att området var olämpligt som LIS. I beslutet att upphäva 
detaljplanen hänvisade Länsstyrelsen dessutom till det tidigare rättsfallet MÖD 2012:39 där 
mark- och miljööverdomstolen ansåg att en dispens inte kunde prövas med hänsyn till LIS. 
Eftersom kommunen och Länsstyrelsen inte var överens i översiktsplanen, innefattande 
granskningsyttrandet, kunde inte översiktsplanen anses vara en vägledning i frågan. För den 
nu aktuella detaljplanen ansåg Länsstyrelsen att denna princip borde gälla även för denna 
prövning. Länsstyrelsen har därför upphävt detaljplanen med motiveringen att 
Länsstyrelsen och kommunen inte var överens om detaljplanens lämplighet i 
översiktsplaneskedet. Vidare motiverade Länsstyrelsen sitt beslut med att ett i huvudsak 
oexploaterat område med stor betydelse ur strandskyddssynpunkt tas i anspråk för ett helt 
nytt bostadsområde. Exploateringen skulle även påverka de riksintressanta natur- och 
kulturvärdena och därmed friluftslivets intressen.  
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Högsbyn 1:62, Bengtsfors 
I granskningsyttrandet till LIS-området Högsbyn, i Bengtsfors översiktsplan, påpekade 
Länsstyrelsens endast att hänsyn till allmänhetens tillgänglighet ska tas i den fortsatta 
planeringen. Bengtsfors kommun har nu upprättat en detaljplan över området. 
Detaljplaneprocessen påbörjades innan den nya strandskyddslagstiftningen trädde i kraft 
vilket innebär att det är Länsstyrelsen som ska besluta om att upphäva strandskyddet. 
Länsstyrelsen beviljade strandskyddsupphävandet och detaljplanen Högsbyn 1:62 har 
vunnit laga kraft. 
 
Backebolet 1:29 och del av Backebolet 1:30 m.fl. Mariestad 
I granskningsyttrandet över LIS-området Laxhall – Brommösund ansåg Länsstyrelsen att 
området var synnerligen olämpligt som LIS med hänsyn till att området är av riksintresse 
för friluftslivet. Två detaljplaner har nu vunnit laga kraft inom området, där båda 
detaljplanerna innebär hög exploatering.  

4.2.2 Redogörelse för hur kommunerna tillämpar LIS vid detaljplanering 
För att kommunen ska upphäva strandskyddet i en detaljplan krävs det alltid ett särskilt skäl 
för upphävandet. De särskilda skälen finns angivna i miljöbalken 7 kap 18 c §. För områden 
som är utpekade som LIS tillkommer ytterligare två särskilda skäl som kan åberopas för 
upphävande av strandskyddet, dessa skäl anges i miljöbalken 7 kap 18 d §. Studien visar på 
att de flesta kommunerna i Västra Götalands län har redovisat giltiga särskilda skäl för 
upphävandet av strandskyddet i detaljplanerna. Det mest återkommande skälet i de 
detaljplaner studien berör är att ny bebyggelse avses att uppföras i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Detta är ett av de extra skälen som endast är tillämpbara inom LIS-områden.   
 
För att upphäva strandskyddet krävs dessutom en konsekvensbeskrivning över hur strand-
skyddets syfte bedöms påverkas av åtgärden inom området. Konsekvensbeskrivningen ska 
grunda sig på kunskapsunderlag i form av exempelvis inventeringar av området. I fall 
kommunerna har tagit fram en konsekvensbedömning för respektive område har inte 
framkommit på ett tydligt sätt. Däremot har samtliga kommuner som studien berör, 
förutom Svenljunga, i sina detaljplaner redogjort med någon kommentar hur strandskyddet 
bedöms påverkas av den planerade åtgärden. Redogörelsen är dock på de flesta håll 
bristfällig. Intressant är redogörelsen i Mariestads detaljplan för Backebolet 1:29 där 
kommunen skriver att planförslaget innebär att bebyggelse och anläggningar ökar på 
bekostnad av skogsmark. Vidare skriver kommunen att detta skapar förutsättningar för att 
omgivande naturområden kan undantas från bebyggelse och sparas för framtiden. För 
detaljplanen del av Backebolet 1:30 m.fl. skriver Mariestads kommun att planförslaget 
innebär att avverkad skogsmark bebyggs med villor.  
 

4.2.3 Redogörelse för hur Länsstyrelsen tillämpar LIS vid detaljplanering 
Länsstyrelsen har upphävt 2 detaljplaner inom LIS-områden av totalt 8 detaljplaner inom 
Västra Götalands län. Studien kan inte visa på något mönster i Länsstyrelsen tillämpning av 
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LIS i samband med att kommunerna upphäver strandskyddet i detaljplan. De motiveringar 
Länsstyrelsen framlägger för besluten att överpröva kommunernas detaljplaner säger i vissa 
hänseenden emot några de detaljplaner som vunnit laga kraft.  
 
Länsstyrelsen upphävde Mariestads kommuns detaljplan del av Sundet 1.5 med 
motiveringen att Länsstyrelsen redan i granskningsyttrandet till kommunens översiktsplan 
var negativ till områdets lämplighet som LIS. Länsstyrelsen hänvisar dessutom till MÖD 
2012:39 där mark- och miljööverdomstolen ansåg att om kommunen och Länsstyrelsen inte 
är överens om ett områdes lämplighet som LIS i översiktsplanen, kan inte översiktsplanen 
anses vara en vägledning i frågan. Däremot har två andra detaljplaner i Mariestads kommun 
vunnit laga kraft, där Länsstyrelsen i granskningsyttrandet till översiktsplanen ansåg att det 
aktuella LIS-området var synnerligen olämpligt som LIS. Den ena av dessa planer, 
Backebolet 1:29 m.fl. möjliggör för etablering av 20 stycken nya fritidshus, 13 stycken 
övernattningsstugor, restaurang, konferenslokaler samt båthamnar. Dessutom innebär 
planförslaget att bebyggelse uppförs på bekostnad av skogsmark.  
 
Backebolet 1:30 m.fl. är den andra av de planer i Mariestads kommun som nu vunnit laga 
kraft trots att Länsstyrelsen ansåg att området var synnerligt olämpligt som LIS. 
Detaljplanen möjliggör en exploatering som delvis breder sig utanför LIS-områdets gränser 
men fortfarande befinner sig inom strandskydd. Länsstyrelsen har inte överprövat denna 
detaljplan. Detaljplanen är intressant att jämföra med Herrljungas pågående detaljplan 
Bröderna Sämsholm där Länsstyrelsen i samrådsyttrandet ansåg att en av de planerade 
tomterna bör tas bort från planförslaget. Länsstyrelsen motiverar sitt ställningstagande till 
att tomten ligger utanför LIS-områdets gränser men innanför strandskydd. Vidare skriver 
Länsstyrelsen att byggnationen därmed motverkar strandskyddens syften både vad det 
gäller djur och växtlivet och allmänhetens tillgänglighet till platsen.  
  
Svenljunga kommun upprättade en detaljplan för Överlida Camping, ett område där 
strandskyddet redan är upphävt i befintlig plan. I och med att den befintliga planen ersätts 
med en ny detaljplan återinträder strandskyddet och lämpligheten att upphäva 
strandskyddet måste därför prövas på nytt i den nya planen. En del av det område där 
strandskyddet i den tidigare planen var upphävt ansåg kommunen att strandskyddet skulle 
återinträdas. Länsstyrelsens upphävde detaljplanen för Överlida Camping med 
motiveringen att strandskyddtes syfte inte tillgodoses i en del av planen.  
 
Detaljplaneprocessen för Högsbyn 1:62, Bengtsfors kommun, påbörjades med 
planprogram 2008, innan nu gällande strandskyddslagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2009. 
Det medför att den äldre lagstiftningen ska tillämpas i denna planprocess och att det 
därmed är Länsstyrelsen som fattar beslut om upphävande av strandskydd inom 
detaljplanen. Detaljplanen är belägen uppe på en höjd i ett område där ingen befintlig 
bebyggelse finns. Länsstyrelsens skäl till att upphäva strandskyddet i planområdet var att 
topografin och växtligheten bidrar till avskildhet mellan bebyggelsen och stranden. Vidare 
skriver Länsstyrelsen i sitt beslut att särskilda skäl för ianspråktagandet finns eftersom 
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värdefulla områden för växt- och djurlivet inte tas i anspråk och att strandskyddets syfte 
fortsatt tillgodoses genom att det finns gott om orörda stränder i närheten. Länsstyrelsen 
motivering till upphävandet är inte i enlighet med de särskilda skälen för att upphäva 
strandskyddet. Ett särskilt skäl för upphävandet av strandskyddet ska alltid finnas. Att 
påvisa att strandskyddets syfte inte motverkas räcker inte utan ett av de specifikt angivna 
skälen i miljöbalken måste vara uppfyllda. 
 
Länsstyrelsen motiverade dessutom sitt beslut med att området redan är väl avskilt från 
strandområdet genom topografi och växtlighet. Enligt handboken Strandskydd – en 
vägledning för planering och prövning får avskiljningar som inte beror på exploateringar 
orsakade av människor, som exempelvis branter, räknas som avskiljande med skäl för 
dispens eller upphävande. Topografi och växtlighet får inte räknas som avskiljande. 

4.3 Analys av strandskyddsdispenser inom LIS-områdena 
Studien berör 9 stycken strandskyddsdispenser som kommunerna medgett med hänsyn till 
LIS. För 4 av dessa dispenser har Länsstyrelsen upphävt kommunens beslut att medge 
dispens. De 5 dispenser som Länsstyrelsen inte har överprövat avser åtgärder som 
fritidshus och enskilda bostadshus 
 
Samtliga dispenser som berörs i studien finns sammanställda i Bilaga B. I bilagan redogörs 
en sammanställning av kommunernas motiveringar till besluten att medge 
strandskyddsdispens. För de dispenser som Länsstyrelsen överprövat redogörs dessutom en 
sammanställning av Länsstyrelsens motiveringar till beslut i bilagan.  
 

4.3.1 Koppling mellan dispenser och översiktsplan 
Tåtorp 1:8, Töreboda 
Länsstyrelsen yttrade sig inte om LIS-området Tåtorp och Sörboda i översiktsplanen. Den 
nu aktuella dispensen avser att uppföra två uthyrningsstugor inom strandskyddsområdet. 
Kommunen har en mer ingående motivering till på vilket sätt strandskyddet syfte ska 
bevaras. I dagsläget är dispensen på överprövning hos Länsstyrelsen. 
 
Svaravane 1:1, Färgelanda 
Länsstyrelsen påpekade redan i granskningsyttrandet över Färgelandas översiktsplan att de 
ansåg att LIS-området Svarvane var olämpligt som LIS. Motiveringen var att området var 
litet samt att det förekommer värdefull lövskog och hasselsnok i området. Färgelanda 
kommun har sedan meddelat en dispens för området, vilken avsåg ett enbostadshus. Som 
särskilt skäl för dispensen angav kommunen att en mindre väg avgränsar tomtplatsen från 
strandområdet. Länsstyrelsen var av en annan mening, då de ansåg att en mindre väg inte 
kan anses som avskiljande, och upphävde kommunens beslut. Länsstyrelsen motiverade 
dessutom sitt upphävande med att de redan i översiktsplanen uttalat att området inte är 
lämpligt som LIS. Vidare skriver Länsstyrelsen att det inte finns någon nära befintlig 
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bebyggelse samt att kommunen inte har angett vilket av styckena i 7 kap 18 d § miljöbalken 
som ger stöd för dispensen. Länsstyrelsen ansåg att inget särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 
miljöbalken föreligger.  
 
Dispensen har sedan vart uppe för prövning i Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen 
fick rätt i frågan om att LIS-området inte kunde anses som LIS då Länsstyrelsen och 
kommunen inte var överens om området i kommunens översiktsplan.  
 
Järns Storm 1:11, Mellerud 
Frågan om att uppföra ny bebyggelse på den nu aktuella platsen har varit uppe för 
prövning hos Länsstyrelsen tidigare. År 2011 hade kommunen påbörjat ett planprogram 
för att möjliggöra ny bebyggelse på platsen och att i planen upphäva strandskyddet. 
Länsstyrelsen var då redan i samrådsskedet negativa till förslaget och ansåg att kommunen 
inte beaktat Länsstyrelsens uttalande om LIS-området i översiktsplanen. 
 
I Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen ansåg Länsstyrelsen att LIS-
området Järns Sannar hade begränsade förutsättningar för en försiktig förtätning bakom 
befintlig bebyggelse och att detaljerad avgränsning och motivering kommer behövas vid 
kommande detaljplanering. Den nya bebyggelsen enligt planen planerades norr om befintlig 
bebyggelse, på samma plats där kommunen nu meddelat dispens. 
 
Dispensen avsåg nybyggnation av två enbostadshus i anslutning till befintligt bostadshus 
med det särskilda skälet att enbostadshus får uppföras i anslutning till befintligt bostadshus. 
Länsstyrelsen upphävde dispensen med hänvisning till att de nya husen avses att uppföras 
norr om befintlig bebyggelse, istället för bakom den befintliga bebyggelsen såsom 
Länsstyrelsen rekommenderade i sitt granskningsyttrande. Därmed anser inte Länsstyrelsen 
att platsen ska omfattas av LIS och det särskilda skälet kan därför inte åberopas för 
dispensen. Länsstyrelsen påpekar dessutom att området är av stor betydelse för friluftslivet 
och att området inte stegvis bör tas i anspråk för bebyggelse. Dessutom skriver 
Länsstyrelsen att då Melleruds kommun hade markerat sina LIS-områden schematiskt i 
form av cirklar med cirka 1,5 kilometers diameter så fanns inga preciserade avgränsningar 
som Länsstyrelsen kunde ta ställning till. 
 
Mölnerud 1:1, Dals-Ed 
Länsstyrelsen ansåg i granskningsyttrandet över Dals-Eds översiktsplan att LIS-området 
Mölnerud, var mindre lämpligt som LIS-område. Länsstyrelsen påpekade att det kan bli 
svårt att hålla sig inom gällande miljökvalitetsnormer vid en exploatering. Den nu medgivna 
strandskyddsdispensen avsåg nybyggnation av fyra bostadshus. Som särskilt skäl angav 
kommunen att området är utpekat som LIS i kommunens översiktsplan. 
 
Länsstyrelsen upphävde dispensen med motiveringen att Länsstyrelsen redan ställt sig 
negativa till områdets lämplighet som LIS i sitt granskningsyttrande över Översiktsplanen. 
Vidare motiverar Länsstyrelsen sitt beslut med att området anses mindre lämpligt som LIS 
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eftersom bebyggelsen kommer ske på en oexploaterad udde. Det är enligt Länsstyrelsen 
direkt olämpligt med nybyggnation av bostadshus på oexploaterade uddar. 
 
Sundsören 1:13, Mariestad 
I granskningsyttrandet över Mariestads översiktsplan skriver Länsstyrelsen att LIS-området 
Sundsören – Ekenäs kan accepteras under förutsättning att exploateringen genomförs i 
enlighet med den beskrivning som anges i utställningshandlingen för området. I 
utställningshandlingen för översiktsplanen skriver Mariestad att området ska utvecklas till 
en ny ”tätort” med fler permanentbostäder, utökad service samt rika möjligheter till bad- 
och båtliv.  
 
Mariestads kommun har nu medgett en strandskyddsdispens för området som avser 
byggnation av ett fritidshus. Som särskilt skäl angav kommunen att huset avses att uppföras 
i anslutning till befintlig bebyggelse. Angående den tomtplatsavgränsning som alltid ska 
bestämmas i samband med beslut om dispens skriver kommunen att ett beslut om 
tomtplatsavgränsning kommer tas i samband med framtida detaljplan. Med hänvisning till 
den omständigheten att kommunen inte tagit ett beslut om tomtplatsavgränsning beslutade 
Länsstyrelsen att upphäva kommunens beslut om att medge dispens.  
 
Håbols-Näs 1:23, Håbols-Näs 1:48 och Valsebo 1:54. Dals-Eds kommun 
Dals-Eds kommun har medgett tre strandskyddsdispenser med hänsyn till LIS. Två av 
dessa strandskyddsdispenser är belägna inom LIS-området Håbols-Näs. Den tredje 
strandskyddsdispensen är belägen inom LIS-området Valsebo-Tödlien. Dispensen på 
Håbols-Näs 1:23 avsåg nybyggnad av ett bostadshus och som särskilda skäl angavs att 
platsen är väl avskild från stranden genom en allmänväg samt att byggnaden avses att 
uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse. Dispensen på Håbolsnäs 1:48 avsåg 
förlängning av en dispens för nybyggnad av fritidshus. Även här angavs de särskilda skälen 
att platsen är väl avskild från stranden genom en allmänväg samt att byggnaden avses att 
uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse. Dispensen på Valsebo-Töliden avsåg 
förlängning av en tidigare dispens för nybyggnad av bostadshus, som särskilt skäl angavs att 
platsen är avskild från stranden genom en allmän väg.  
 
Vid utpekandet av dessa LIS-områden i Dals-Eds översiktsplan ansåg Länsstyrelsen i sitt 
granskningsyttrande att båda dessa LIS-områden var mindre lämpliga. Vidare skriver 
Länsstyrelsen att det vid eventuell fortsatt planering av området krävs att en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. De tre meddelade dispenserna har inte överprövats 
av Länsstyrelsen. 
 
Vårviks-Näs 1:61, Bengtsfors 
Länsstyrelsen ansåg i sitt granskningsyttrande över Bengtsfors översiktsplan att Vårviks-
Näs var ett lämpligt LIS-område med motiveringen att det är rimligt att åstadkomma en 
viss kompletteringsbebyggelse. Bengtsfors kommun har nu beviljat en strandskyddsdispens 
i området som avser byggnation av ett fritidshus, vilket dessutom ska ersätta ett äldre hus. 
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Bengtsfors kommun motiverar i sitt beslut till strandskyddsdispensen att byggnaden avses 
att uppföras på redan ianspråktagen mark. Det särskilda skälet enligt miljöbalken 7 kap 18 c 
§ punkt 1 är däremot inte tillämpligt eftersom hemfridszonen inom området suddats ut då 
det befintliga bostadshuset inte vart i bruk den senaste tiden. Däremot är åtgärden förenligt 
med ett av de särskilda skälen som endast kan tillämpas inom områden som är utpekade 
som LIS. Miljöbalken 7 kap 18 d § möjliggör uppförande av ny bebyggelse i anslutning till 
befintlig bebyggelse inom ett LIS-område.  
 

4.3.2 Redogörelse för hur kommunerna tillämpar LIS vid medgivande av 
strandskyddsdispenser 

Vid beslut om dispens från strandskyddet ska det alltid anges ett särskilt skäl för beslutet. 
Dessutom ska åtgärdens påverkan på strandskyddets syfte bedömas. Studien visar på att 
kommunerna brister i sin motivering kring hur strandskyddets syfte kan komma att 
påverkas. En genomgående motivering är att åtgärden inte bedöms påverka friluftslivet eller 
växt- och djurlivet. Vidare motivering saknas.  
 
Töreboda kommun har däremot skrivit en tydlig redogörelse för hur kommunen bedömer 
att strandskyddets syfte kan påverkas av den tänkta åtgärden. Den aktuella dispensen avser 
uppförande av två uthyrningsstugor inom fastigheten Tåtorp 1:8. I motiveringen kring hur 
strandskyddets syfte förväntas påverkas av åtgärden skriver Töreboda kommun att området 
består av gles granskog med endast ett litet inslag av lövträd. Vidare skriver kommunen att 
liknande naturtyp finns väl representerad i området. Områden av denna naturtyp kan vara 
känsliga för slitage men detta kan med fördel kanaliseras via lämpligt anlagda gångstigar. 
Inga områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet såsom lövskogar med höga 
naturvärden, strandskog eller strandängar berörs. Slutligen skriver kommunen att eftersom 
dispensen endast omfattar byggnaderna påverkas inte allmänhetens rätt att fritt röra sig i 
området.  
 
Däremot angav Töreboda kommun som särskilt skäl för dispensen att åtgärden är av 
angeläget intresse för att utveckla turistverksamheten. Enligt handboken Strandskydd – en 
vägledning för planering och prövning anses ett angeläget allmänt intresse sådana åtgärder 
som behövs för att tillgodose ett allmänt intresse. Exempel är transformatorstationer och 
infrastrukturanläggningar. Ett annat mycket angeläget intresse avser enligt handboken 
endast väldigt speciella fall som kan anses som unika. Skälet tillämpas sällan då 
strandskyddet ofta bedöms väga tyngre.  
 
Ett vanligt förkommande särskilt skäl som tillämpats i de strandskyddsdispenser som 
berörs i studien är att byggnationen avses att uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Ett annat särskilt skäl som tillämpats är att området är väl avskilt från stranden genom en 
allmän väg.  
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Dals-Ed kommun har medgett strandskyddsdispenser för fastigheterna Håbols-Näs 1:23 
och 1:48, belägna inom LIS-området Håbols-Näs, och Valsebo 1:54, beläget inom LIS-
området Valsebo-Töliden. Länsstyrelsen lämnade en samlad bedömning för dessa LIS-
områden i sitt granskningsyttrande över den tematiska översiktsplanen, där Länsstyrelsen 
ansåg att LIS-områdena var mindre lämpliga eftersom det kan bli svårt att hålla sig inom 
gällande miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen påpekade dessutom att en 
miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas vid fortsatt planering över området. Studien kan 
inte visa på ifall någon miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för åtgärderna.  
 
Mariestads kommun medgav en strandskyddsdispens inom fastigheten Sundsören 1:13. 
Dispensen avsåg nybyggnad av ett fritidshus. Kommunen har inte bestämt någon 
tomtplatsavgränsning omkring fritidhuset utan avser att besluta om detta i en framtida 
översiktsplan. Kommunen skriver dessutom i beslutet att tomtplatsavgränsningen 
tillsvidare ska utgöras av det område som byggnadens bottenarea inklusive altan upptar. En 
tillsvidare tomtplatsavgränsning strider mot miljöbalken 7 kap 18 f  §. Paragrafen innebär 
att det vid dispensbeslut ska anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk. 
Länsstyrelsen har upphävt kommunens beslut att medge dispensen och skriver bland annat 
i beslutet att det inte är rimligt att ha ett fritidshus utan trädgård och att den mark som 
troligtvis kommer tas i anspråk för tomtändamål kommer inskränka på passagen längs 
stranden och dessutom strida mot strandskyddets syfte. 

4.3.3 Redogörelse för hur Länsstyrelsen tillämpar LIS vid prövning av 
strandskyddsdispenser 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upphävt 4 dispenser inom LIS-områden av 
hitintills 9 medgivna dispenser. En av dessa dispenser upphävdes på grund av att 
kommunen inte hade angett någon tomtplatsavgränsning. Tre av dispenserna upphävdes av 
Länsstyrelsen med hänvisning till att Länsstyrelsen varit negativa till LIS-områdena redan i 
granskningsyttrandena. 
 
En av dessa dispenser är inom Melleruds kommun. Kommunen medgav en 
strandskyddsdispens för fastigheten Järns Stom 1:11. Dispensen avser uppförande av två 
bostadshus och kommunen har som särskilt skäl åberopat att byggnaderna kommer 
uppföras i anslutning till befintligt bostadshus inom ett LIS-område. I granskningsyttrandet 
till LIS-området Järns Sannar skriver Länsstyrelsen att området har begränsade 
förutsättningar för en försiktig förtätning bakom befintlig bebyggelse samt att ny detaljplan 
och dispenser från strandskyddet kommer krävas för nya permanentbostäder som främst 
planeras kring furusand. Vidare skriver Länsstyrelsen att vatten och avlopp kan anordnas 
med ett nytt mindre reningsverk för ny och befintlig bebyggelse och att tillfartsvägarna 
kommer förbättras och på så vis öka möjligheterna för allmänheten att ta sig till stränderna. 
Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut att medge dispens och konstaterar att platsen 
för dispensen innebär en utvidgning av den bebyggelse som finns runt Furusand och 
därmed inte tillgodose Länsstyrelsens synpunkter i granskningsyttrandet över 
Översiktsplanen. Länsstyrelsen anser bland annat att platsen inte ska omfattas av LIS och 
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att 7 kap 18 e § miljöbalken därför inte kan åberopas som särskilt skäl för dispens. 
 

4.4 Länsstyrelsens promemoria  
År 2010 tog Länsstyrelsen i Västra Götalands län fram en promemoria (PM) med egna 
riktlinjer för hur den nya strandskyddslagstiftningen bör tillämpas vid hantering av 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i översiktsplaner. Promemorian 
innehåller synpunkter på förhållningssätt och tillvägagångssätt för att underlätta arbetet 
med lagstiftningen både internt och externt. 
 
Lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är enligt Länsstyrelsens 
promemoria: 
 
 ”Områdena bör vara sådana som helt eller delvis redan är ianspråktagna. 
 I oexploaterade områden kan LIS pekas ut för åtgärder som stärker det rörliga 

friluftslivet. 
 För verksamheter med inriktning på turism kan med fördel områden väljas där det 

finns befintliga etablerade turismverksamheter. 
 I odlingslandskapet är LIS särskilt lämpligt för naturturismsatsningar som gynnar 

en fortsatt djurhållning för att medverka till miljömålet ett rikt odlingslandskap. 
 I områden i anslutning till mindre tätorter och bebyggelseansamlingar som redan 

har service kan LIS pekas ut med inriktning på bostäder med målet att kunna stärka 
och utöka servicen. Sådan service kan vara skola, affär och kollektivtrafik. Utgå från 
miljömålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö som alla 
manar till ökad kollektivtrafik och minskad mängd transporter. I bedömningen bör 
även hänsyn tas till om det är områden där det finns infrastruktur och VA eller om 
det kan ordnas på ett ekonomiskt och bra sätt. Utgå från komplettering av 
exploateringar gärna kopplat till infrastrukturen som förstärker en allsidig och 
robust struktur. Beakta behovet av närrekreationsområden.”   

    
Områden som är olämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt Länsstyrelsens 

promemoria är: 
 

 ”Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken och områden med dokumenterat 
höga naturvärden enligt olika inventeringar är i regel inte lämpliga för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Undantag kan finnas för 
vattenskyddsområden där lämpligheten beror på vilken inriktning LIS-området ska 
ha och hur skyddsföreskrifterna ser ut. 

 Uteslut eller undvik riksintresseområden för framförallt naturvård och friluftsliv 
enligt 3 kap. MB när det finns en koppling till vattenmiljöer i värdebeskrivningen. 

 Ianspråktagande av strandnära land- och vattenområden kan medföra bland annat 
kemisk och fysisk påverkan på vattenmiljön. I exempelvis ett kraftigt exploaterat 
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område kan vattenmiljön vara utsatt för hård belastning och ytterligare 
ianspråktagande kan då medföra överträdelse av kvalitetskraven (MKN) för berört 
vatten. Men även i ett sedan tidigare mindre påverkat vattenområde kan ökat eller 
ändrat nyttjande av land- och vattenområden medföra att MKN inte kan nås på 
grund av vattenförekomstens känslighet. Detta måste beaktas. 

 Områden som kan drabbas av skred, ras eller översvämning ska i princip inte pekas 
ut. 

 Strandområden som är viktiga närrekreationsområden eller utgör viktiga 
stråk/passager i naturen för växt- och djurliv. 

 Ny bostadsbebyggelse får inte lokaliseras till oexploaterade områden eftersom det i 
regel påverkar strandskyddets syften för mycket. 

 Ny bostadsbebyggelse ska inte lokaliseras så att det bildas en spridd gles bebyggelse 
i strandnära områden. 

 Bedömningen om vad som är landsbygd och vad som är landsbygdutveckling är 
enligt propositionen och vägledningen en fråga som kommunen har stort utrymme 
att tolka, det ges inga tydliga riktlinjer. Frågeställningen har regionala skillnader och 
många komplex samband. Det är därmed en viktig fråga för kommunen att 
beskriva och analysera i samband med sin översiktsplanering. Länsstyrelsen 
bedömer att strandområden i och i anslutning till region- och delregionala centra 
samt större kommuncentra som också är orter med en stadig positiv 
befolkningsutveckling inte skall anses som landsbygdsområden. För utveckling av 
dessa orter är det lämpligt att använda det särskilda skälet ”angeläget allmänt 
intresse (= tätortsutveckling)” i de fall det är tillämpbart. Tätortsutveckling kan bara 
användas om det inte finns andra alternativ. I orter med vikande befolkningsmängd 
kan dock LIS vara en fördel. Den tätortsnära strandzonen är extra viktig och måste 
tillmätas stort värde”. Vissa centralorter i Västra Götaland bedömer Länsstyrelsen 
inte som landsbygd, bland annat Göteborg, Borås, Mariestad och Vänersborg”.  

 
Analys av Länsstyrelsens tillämpning av promemorian. 
Länsstyrelsen har i sin promemoria skrivit att LIS-områden bör lokaliseras till områden 
med närhet till befintlig service samt i viss mån redan ianspråktagna områden. Vidare står 
det att oexploaterade områden inte bör utpekas som LIS-områden. De 
granskningsyttranden som studien berör påvisar flera exempel där Länsstyrelsen tillämpat 
denna princip vid sina bedömningar. Exempel på sådana LIS-områden är Kårud i 
Bengtsfors översiktsplan, Kryparetorp – Klippingberg i Mariestads översiktsplan, Örum i 
Herrljungas översiktsplane samt Myskedalen i Åmåls översiktsplan.  
 
I Länsstyrelsens granskningsyttrande över Svenljungas översiktsplan återfinns flera exempel 
på där Länsstyrelsen hänvisat sina bedömningar till om området är exploaterat sedan innan 
eller inte. Ryasjön, Simmesjö, Karken, Draglycke, Mjöbäck och Skyarp är alla områden som 
Länsstyrelsen ansett är olämpliga som LIS, med motiveringen att områdena är 
oexploaterade. Detta kan jämföras med Sandsjön, Strömfors, Asenbro, Stora Kvarnsjön, 
Göjeholm, Hållsljunga samhälle och Fäxhult som alla är områden som Länsstyrelsen har 
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varit positiva till och motiverat att områdena är ianspråktagna sedan innan. I Länsstyrelsens 
granskningsyttrande över Svenljungas översiktsplan anges det dessutom att en hel del 
områden som anses mindre lämpliga. Inom dessa områden finns en hel del naturvärden 
såsom flodkräfta, regionalt värdefullt odlingslandskap, våtmark inventerad under VMI, 
betesmark inventerad i Äng- och betesmarksinventeringen, lövskog med naturklass 3, 
rödlake, strandlummer, flodpärlmussla samt lövskog klass 2. Exempel på dessa LIS-
områden är Ljungsjön/Kyrkbyn, Håvsjön, Kalvs kanotupptagningsplats. Länsstyrelsen har 
därmed, i granskningsyttrandet, bedömt att områden som är oexploaterade sedan innan är 
olämpliga LIS-områden medan områden med flera naturvärden endast har bedömts vara 
mindre lämpliga. 
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5 Diskussion  
 

5.1 Översiktsplaner 
Reflektioner kring hur kommunerna tillämpar LIS vid översiktsplanering 
Studien visar på att många kommuner brister i sin motivering vid utpekandet av LIS-
områden, främst över hur strandskyddet påverkas men även över hur de anser att åtgärden 
kommer bidra till landsbygdsutveckling. Många kommuner skriver endast vilka åtgärder de 
planerar att utföra inom områdena men vidare motivering av hur dessa åtgärder kommer 
bidra till landsbygdsutveckling saknas. Ett vanligt exempel är att kommunerna motiverar 
sina LIS-områden med att de vill möjliggöra för ett antal nya permanentbostäder. Vi anser 
inte att detta är en tillräcklig motivering, kommunerna borde beskriva på vilket sätt fler 
permanentbostäder förväntas bidra till en utveckling av landsbygden. 
 
Några av de kommuner som studien granskat har goda exempel på motiveringar som vi 
bedömer är tydliga och tillräckliga. Värt att nämna är Mariestad som motiverade ett LIS-
område med att fler permanentbostäder i Sjötorps attraktiva miljö skulle locka fler 
åretruntboende och på så vis öka underlaget för service och skolan. Det finns dessutom 
exempel på kommuner som motiverar sina LIS-områden mer detaljerat och kan beskriva att 
specifika närbutiker med mera kommer gynnas av exploatering inom LIS-områdena. 
 
De mest förekommande motiveringarna till varför LIS-områdena förväntas bidra till 
landsbygdsutveckling är ökat underlag för service, ökad befolkning samt fler arbetstillfällen. 
Vi bedömer att en sådan motivering är tillräcklig för att visa på den förväntade 
utvecklingen. Kommunen redogör då tydligt varför de anser att åtgärden inom LIS-
området förväntas bidra till en utveckling av landsbygden. 
 
Gällande bedömningen av vilken påverkan LIS-områdena förväntas få på strandskyddets 
syfte visar studien att kommunernas motiveringar är bristfälliga även då det gäller påverkan 
på strandskyddets syfte. Endast ett fåtal kommuner har vägt in detta i planbeskrivningen. 
Strandskyddets syfte är att bevara de goda livsvillkoren för växter och djur samt att hålla 
stränderna tillgängliga för allmänheten och friluftslivet. För att ett område ska anses vara 
lämpligt för strandnära utveckling krävs det att strandskyddets syfte inte avsevärt motverkas 
och att strandskyddets syfte fortsatt kan tillgodoses långsiktigt i området runt omkring. Det 
är därför viktigt att kommunerna beskriver för respektive LIS-område vilka effekter en 
åtgärd inom området förväntas få på strandskyddet samt hur kommunerna anser att 
strandskyddets syfte fortsatt kan tillgodoses långsiktigt. 
 
Vi anser att det är viktigt att kommunerna motiverar sina LIS-områden väl. I ett bra 
motiverat LIS-område visar kommunen att de har tänkt till och samlat sig kunskap av 
området, vilket inte minst kan innebära en fördel inför Länsstyrelsens granskning. En 
utförlig motivering till LIS-områdena i översiktsplanen kan dessutom vara till fördel för 
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kommunerna vid en eventuell framtida överprövning i Mark- och miljödomstolen vid ett 
senare skede.  
 
Reflektioner kring hur Länsstyrelsen tillämpar LIS vid översiktsplanering 
Studien visar på att även Länsstyrelsen brister i många av sina motiveringar och ibland kan 
dessutom bedömningarna vara svårtolkade. Vi anser att det är lika viktigt för Länsstyrelsen, 
som för kommunerna, att vara tydliga i sina motiveringar över de LIS-områden de anser 
vara olämpliga alternativt mindre lämpliga. Detta främst eftersom Länsstyrelsens 
bedömning i granskningsskedet kan komma att påverka en eventuell framtida prövning av 
detaljplaner eller dispenser inom LIS-området. Det är då viktigt att Länsstyrelsen kan visa 
att den bedömning de gjort i granskningsskedet är rättvis, noggrant övervägd och baserad 
på kunskap om området. Länsstyrelsens bedömningar kan, om de är väl motiverade, 
dessutom fungera som vägledande för kommunerna då de i ett senare skede planlägger 
området. Kommunerna kan då utläsa vad Länsstyrelsen tyckte var mindre lämpligt inom 
området och därefter ta ställning till om platsen kan exploateras samtidigt som de 
eventuella natur-, kultur-, eller friluftsvärdena kan bevaras. 
 
Ett exempel på en sämre motiverad bedömning är Länsstyrelsens motivering över LIS-
området Stockenäs i Melleruds kommun. I granskningsyttrandet över området skriver 
Länsstyrelsen att Stockenäsudden har mycket stora bevarandevärden och bör värnas från ny 
bebyggelse. Länsstyrelsen nämner inte i granskningsyttrandet vad det är för 
bevarandevärden som finns inom området. Är det skyddsvärda djur, fornlämningar, 
kulturvärden eller friluftsvärden? Vi anser att det är viktigt att detta specificeras. 
  
I granskningsyttrandet över LIS-området Mjölbäck i Svenljungas översiktsplan skriver 
Länsstyrelsen att området ser ut att vara oexploaterat i Web-GIS. Vidare skriver 
Länsstyrelsen att ny bostadsbebyggelse i oexploaterade områden påverkar strandskyddets 
syfte för mycket och att LIS-området därför är olämpligt. Vi anser att det hade känts mer 
trovärdigt att Länsstyrelsen gjort en rimlig bedömning om de hade haft mer kännedom av 
platsen än genom Web-GIS. När kommunen sedan tar fram en detaljplan över området kan 
Länsstyrelsen upphäva detaljplanen lika obesvärat genom att hänvisa till rättsfallet MÖD 
2012:39. Med den hänvisningen räcker det sedan att Länsstyrelsen motiverar upphävandet 
med att Länsstyrelsen var negativa till området redan i granskningsyttrandet och att 
området därför inte kan räknas som LIS. 
 
Naturvärden 
Efter att studerat Länsstyrelsens granskningsyttranden över kommunernas LIS-områden 
har vi lagt märke till Länsstyrelsens kommentarer gällande de naturvärden som påträffats 
inom områdena. Länsstyrelsen kan exempelvis nämna att området är av riksintresse för 
naturvård eller att vissa skyddsvärda arter finns inom området. Liknande påpekanden 
förekommer i både LIS-områden som Länsstyrelsen bedömt som lämpliga och olämpliga. 
Vi ställer oss därför frågande till om förekomsten av dessa naturvärden verkligen är något 
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som påverkat Länsstyrelsens bedömning eller ifall det endast är att betrakta som en 
upplysning från Länsstyrelsen. 
 
Ett exempel på detta är Länsstyrelsens kommentarer i granskningsyttrandet över Tranemos 
översiktsplan, där Länsstyrelsen upprepade gånger skriver ”storlom finns vid sjön”. 
Kommentaren finns för både lämpliga och olämpliga områden och Länsstyrelsen har inte 
motiverat detta vidare i granskningsyttrandet. I granskningsyttrandet över Herrljungas LIS-
område Örum skriver Länsstyrelsen istället att storlommen har pekats ut som särskilt 
skyddsvärd och att en exploatering inte bör stå i konflikt med artskyddet. Vi anser detta 
visar på att skillnader förekommer i Länsstyrelsen prövningar då Länsstyrelsen vid ett 
tillfälle påpekar hur värdefull storlommen är medan de i ett annat tillfälle skriver ”Området 
är lämpligt som LIS. Storlom finns vid sjön”, utan tillägg om att storlommen ska beaktas. 
 
Friluftsliv och kulturvärden 
Vid bedömningen av ett områdes lämplighet som LIS ska man enligt Regeringens 
proposition 2008/09:119 2009 kolla på ett större område än just det område som berörs. I 
ett stort område med liknande naturtyper kan ett större ingrepp accepteras än vad som kan 
accepteras i ett område där naturtypen är mer unik för omgivningen. Detta motiveras av att 
det fortfarandes finns områden kvar som innehar dessa värden. En avgörande faktor i 
bedömningen bör vara hur stor andel av ett större tillgängligt område som tas i anspråk 
samt hur stor andel som blir kvar till förmån för friluftslivet. Även områdets attraktivitet 
bör bedömas det vill säga hur välbesökt området är. Vår uppfattning, utifrån de 
granskningsyttranden som studerats, är däremot att Länsstyrelsen i många bedömningar 
endast kollat på just den berörda platsen.   
 
Denna uppfattning har vi bland annat skaffat oss då vi studerade Länsstyrelsens 
granskningsyttrande över Färgelandas översiktsplan. Länsstyrelsen har enligt 
granskningsyttrandet ansett att många av Färgelandas LIS-områden är olämpliga på grund 
av att området är viktigt för friluftslivet. Färgelanda är en kommun som består av mycket 
skog och stränder som är av intresse för friluftslivet. Vi anser därför att kommunen är av 
ett sådant slag att ett mindre område kan tas i anspråk för utveckling utan att 
strandskyddets syfte påverkas i allt för hög grad. Stora områden med liknande naturtyp 
kommer fortfarandes finnas kvar i de angränsade områdena. Färgelanda är dessutom, likt 
andra orter i Dalsland, lågt befolkat. 
 
Sjöar i Dalsland är inte unikt och inte heller är strandnära friluftsområden något som är 
unikt i Dalsland. Dalsland är dessutom inget område där det råder hög exploaterings-
konflikt och med dagens befolkningsmängd finns det väldigt mycket tillgängliga stränder 
per invånare i detta landskap. Det var områden av den här karaktären som fanns i åtanke då 
den nya strandskyddslagstiftningen gällande LIS infördes, som möjliggör lättnader i 
strandskyddet. Tidigare strandskyddslagstiftning gjorde ingen skillnad på högt exploaterade 
områden med lite tillgängliga stränder och lågt exploaterade områden med många 
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tillgängliga stränder. Syftet med LIS var därför att underlätta för glesbebyggda orter att 
utvecklas genom en möjlighet att uppföra bebyggelse i attraktiva strandnära miljöer.  
 
Glesbebyggelse 
Det är inte lämpligt att bebyggelse uppförs så att det bildas spridd bebyggelse inom 
strandområden. Vid uppförande av ett enstaka bostadshus bör huset uppföras i anslutning 
till befintlig bebyggelse. Studien visar på att Länsstyrelsen har tillämpat lagstiftningen i 
enlighet med de här grunderna. I de granskningsyttranden som studien berör återfinns flera 
exempel där Länsstyrelsen bedömt LIS-områden som olämpliga med hänsyn till att det inte 
bör bildas spridd bebyggelse. 
 
Intressant är däremot två LIS-områden i Svenljungas översiktsplan där kommunen avsåg 
att bilda en spridd bebyggelse med inriktning på hästgårdar. Länsstyrelsen bedömde båda 
dessa LIS-områden som lämpliga med den föreslagna inriktningen. Det innebär att det 
enligt Länsstyrelsen är lämpligt att exploatera så det bildas en spridd bebyggelse i 
strandnära lägen om avsikten är hästhållning. 
 
En hästgård kan visserligen anses lämplig med avseendet att betande djur håller landskapet 
öppet. En annan synvinkel är ifall en hästgård kan anses motverka strandskyddets syfte. Vi 
anser inte att en hästgård medför någon negativ påverkan för djur och växter. Däremot 
anser vi att stängslade hästhagar kan medföra att området känns privatiserat vilket kan 
avhålla allmänheten från platsen, vilket i sin tur innebär en negativ påverkan på 
allmänhetens tillträde. 
 
Ett resonemang som kan föras är ifall exempelvis 5 nya glesbebyggda hästgårdar med 
tillhörande bostadshus och stall innebär en mindre negativ påverkan på strandskyddet än 5 
glesbebyggda bostadshus. Det handlar om samma antal hus och kanske även samma 
avstånd mellan byggnaderna. Skillnaden är endast att områdena mellan byggnaderna fylls 
upp med hagar och betande hästar i det ena exemplet. Frågan är ifall en hästgård kan anses 
bidra till en sådan utveckling av landsbygden att det överväger strandskyddets intresse. 
 
Sedan tidigare exploaterade eller oexploaterade områden   
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en promemoria med egna riktlinjer över 
hur LIS bör tillämpas. Vi anser att några av de punkter som tas upp i promemorian inte är 
förenliga med syftet med LIS. Länsstyrelsen skriver i promemorian att ny bebyggelse bör 
lokaliseras till områden som i viss mån redan är ianspråktagna samt ligger i närheten av 
befintlig service. Vidare står det att oexploaterade områden inte bör utpekas som LIS. 
Studien visar på många exempel där Länsstyrelsen tillämpar den här principen, att bedöma 
områden som inte är exploaterade sedan innan som olämpliga med motiveringen att 
området är just orört. I en del av Länsstyrelsens motiveringar står det dessutom att området 
är lämpligt eftersom det är ianspråktaget sedan innan. Ett exempel på detta är Svenljungas 
LIS-område Sandsjön, där kommunen avser att fördubbla de 50 bostäder som finns där 
idag. Länsstyrelsen skriver i granskningsyttrandet att området är lämpligt som LIS och att 
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det redan är ianspråktaget. Vidare skriver Länsstyrelsen att sjöns unika naturvärden och att 
sjön är av riksintresse för naturvården bör tas i beaktande. 
 
Vi anser att då en ny sammanhållen bebyggelse ska komma till stånd bör denna kunna 
lokaliseras till ett område även fast området är oexploaterat sedan innan. Förutsatt att 
området inte har höga naturvärden eller utgör god livsmiljö för skyddsvärda arter. Att en ny 
sammanhållen bebyggelse lokaliseras till ett strandnära läge kan bidra till utvecklingen då 
den attraktiva miljön kan locka ny befolkning till orten. Genom ökad befolkning ökar 
kommunens skatteintäkter och därmed underlaget för service. Dessutom samlas 
bebyggelsen då till ett område vilket innebär att övriga strandområden kan bevaras. 
 
Att vi anser att ny sammanhållen bebyggelse kan uppföras inom tidigare oexploaterad mark 
innebär inte att vi anser att alla strandområden ska kunna tas i anspråk för exploatering. Vi 
vill istället knyta an till det faktum att hänsyn bör tas till den omkringliggande omgivningen. 
Bedömningen av ifall ett område är lämpligt för en ny sammanhållen bebyggelse bör 
grunda sig på ifall det finns många tillgängliga stränder i närheten där den oexploaterade 
karaktären kan bevaras. Ställer man sig den här frågan och svaret är att de tillgängliga 
stränderna är fåtaliga, då bör ytterligare exploatering anses synnerligen olämplig. Är svaret 
istället att tillgängliga stränder som kan bevaras finns väl representerade, då anser vi att en 
exploatering som kan bidra till att orten utvecklas är lämplig. 
 
Vi har fått uppfattningen av att Länsstyrelsen lägger större vikt på om området är 
exploaterat sedan innan eller inte vid sina bedömningar, än vad de lägger vikt på de 
naturvärden som finns inom områdena. Exempel förekommer där Länsstyrelsen bedömt 
att områden kan anses lämpliga som LIS trots att naturvärden såsom flodkräfta, rödlake, 
strandlummer, flodpärlmussla, storlom, regionalt värdefullt odlingslandskap, våtmark 
inventerad under VMI, betesmark inventerad i Äng- och betesmarksinventeringen och 
värdefull lövskog finns inom områdena, med motiveringen att området är exploaterat sedan 
innan. I varje LIS-område, som studien berör, där marken är oexploaterad sedan tidigare 
har Länsstyrelsen bedömt att området inte är lämpligt med hänsyn till just det faktum att 
marken är orörd. Exempelvis kan LIS-området Simmesjö i Svenljunga kommun nämnas 
där Länsstyrelsen skriver följande ”Enligt Länsstyrelsens riktlinjer ska ny bostadsbebyggelse 
inte lokaliseras till oexploaterade områden eftersom det i regel påverkar strandskyddets 
syften för mycket.”  
 
Vi tycker detta är anmärkningsvärt med tanke på att Regeringens proposition 2008/09:119 
2009 lägger stor vikt på att en konsekvensbedömning ska utföras för de naturvärden som 
kan finnas inom LIS-områdena. Vi anser inte att Länsstyrelsen generellt kan bedöma att alla 
oexploaterade områden är olämpliga för utveckling. Detta anser vi eftersom bedömningen 
ska grunda sig på ett större område än just det berörda. Dessutom var syftet med 
införandet av LIS att områden med många tillgängliga stränder och lågt exploateringstryck 
skulle ges en möjlighet till att utvecklas. I dessa områden kanske det inte finns så mycket 
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områden som redan är ianspråktagna tillräckligt mycket för att Länsstyrelsen inte ska 
bedöma området som oexploaterat. 
 
5.2 Detaljplaner med upphävt strandskydd inom LIS-områden 
Reflektioner kring kopplingen mellan detaljplan och översiktsplan 
Studien visar på att Länsstyrelsens ställningstagande i granskningsskedet över LIS-
områdena inte alltid överensstämmer med den senare prövningen av detaljplaner med 
upphävt strandskydd inom områdena. Ett exempel är LIS-området Vita Sannar i Melleruds 
översiktsplan där Länsstyrelsen i granskningsyttrandet ansåg att området överlag var 
lämpligt som LIS. Däremot var Länsstyrelsen mycket tveksam till exploatering i delområdet 
Örnudden. Melleruds kommun har nu tagit fram en detaljplan över Örnudden där 
strandskyddet är upphävt. Detaljplanen har dessutom vunnit laga kraft.  
 
Ett annat exempel är LIS-området Laxhall-Brommösund i Mariestad kommun där 
Länsstyrelsen ansåg att området var synnerligen olämplig som LIS. Inom området har nu 
Mariestads kommun tagit fram två detaljplaner avseende hög exploatering samt upphävt 
strandskyddet i området. Även dessa detaljplaner har vunnit laga kraft. För LIS-området 
Kryparetorp-Klippingsberg har däremot Länsstyrelsen stått fast vid sitt ställningstagande 
då de var negativa till LIS-området i granskningsyttrandet och har dessutom upphävt den 
detaljplan som kommunen upprättat för området. Länsstyrelsen stod även fast vid sitt 
ställningstagande i granskningsyttrandet för LIS-området Ekåsen i Herrljunga kommun. 
 
Reflektioner kring hur kommunerna tillämpar LIS vid detaljplanering 
Studien visar på att de vanligaste särskilda skälen som kommunerna tillämpat är de två skäl 
som endast kan tillämpas inom LIS-områden. Ett av dessa särskilda skäl är att åtgärden 
kommer bidra till en utveckling av landsbygden. I de detaljplaner där kommunerna 
tillämpat det här skälet anser vi att de har motiverat på ett tydligt sätt hur åtgärden 
förväntas bidra till utveckling. Det är den här typen av motivering vi saknat i många 
översiktsplaner. Vi har dessutom uppmärksammat oss på att kommunerna behöver bli 
bättre på att motivera hur strandskyddet förväntas påverkas av de planerade åtgärderna.  
 

Reflektioner kring hur Länsstyrelsen tillämpar LIS vid detaljplanering 
I granskningsyttrandet över LIS-området Kryparetorp–Klippingberg i Mariestads 
översiktsplan ansåg Länsstyrelsen att området var olämpligt som LIS på grund av att 
skyddet för fornlämningarna inte kunde säkerställas. Mariestad har nu upprättat en 
detaljplan över området, Sundet 1:5, där de beskriver hur fornlämningarnas skydd ska 
säkerställas. Länsstyrelsen har nu upphävt detaljplanen. I beslutet att upphäva detaljplanen 
skrev Länsstyrelsen att den huvudsakliga frågan är om planområdet kan anses ingå i ett 
LIS-område och hänvisade till MÖD 2012:39. Rättsfallet innebär att då Länsstyrelsen och 
kommunen inte var överens om ett LIS-område i översiktsplanen bör inte utpekandet av 
LIS-området vara vägledande i senare prövningar. Vi anser att Länsstyrelsens tillämpning av 
MÖD 2012:39 i detta fall bortser från kommunens hänsynstagande till fornlämningarna. 
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Vi anser att rättsfallet MÖD 2012:39 bör vara tillämpbart inom de LIS-områden som 
ansetts helt olämpliga av Länsstyrelsen samt i de fall där kommunerna inte visat någon 
hänsyn till Länsstyrelsens bedömning. Men i de fall där kommunen har anpassat planen så 
att de värden som Länsstyrelsen bedömt skyddsvärda kan bevaras bör Länsstyrelsen göra 
en ny bedömning. I ett sådant läge anser vi inte att det känns rimligt att enbart hänvisa till 
MÖD 2012:39. Länsstyrelsen borde väga in det faktum att kommunerna har tagit hänsyn 
till Länsstyrelsens tidigare bedömning av LIS-områdena. I annat fall kan tillämpningen av 
rättsfallet leda till att kommunerna får det svårt att utföra några åtgärder inom dessa 
områden i framtiden. 
 
Det är intressant att Mariestads detaljplaner över Backebolet 1:30 och Backebolet 1:29 har 
vunnit laga kraft. Länsstyrelsen var negativ till LIS-området Laxhall – Brommösund i 
granskningsskedet. Området är beläget vid Vänern och i granskningsyttrandet skriver 
Länsstyrelsen att en del av området skiljer sig från andra områden vid Vänern genom att 
även utgöra riksintresse för friluftslivet. Området bedömdes som olämpligt som LIS med 
motiveringen att oexploaterade områden ej bör pekas ut som LIS vilket särskilt gäller vid 
Vänern. De två detaljplaner som nu vunnit laga kraft innebär en hög exploatering inom ett 
område med karaktär av oexploaterad mark. Genom att jämföra dessa två detaljplaner med 
detaljplanen över Sundet 1:5 åskådliggörs viss skillnad i Länsstyrelsens hantering. 
Detaljplanen över Sundet 1:5 upphävdes med hänvisning till MÖD 2012:39 medan 
detaljplanerna över Backebolet vunnit laga kraft, trots att Länsstyrelsen tidigare ansåg 
områdena som olämpliga LIS-områden i översiktsplanen. Båda områdena är belägna vid 
Vänern i Mariestads kommun och innebär en hög exploateringsgrad.    
 
I Bengtsfors detaljplan Högsbyn 1:62 var det Länsstyrelsen som beslutade om 
strandskyddet kunde upphävas i planen. Det var intressant att se vilka argument 
Länsstyrelsen tillämpade för upphävandet av strandskyddet, då de särskilda skäl som 
Länsstyrelsen tillämpade saknar stöd i lagstiftningen. Att området är avskilt från 
strandlinjen genom vegetation och topografi saknar lagligt stöd då endast avskiljningar som 
orsakats av mänsklig exploatering får räknas som avskiljande. I naturvårdsverkets handbok 
”Strandskydd – En vägledning för planering och prövning” står det uttryckligen att 
avskiljningar som beror på topografi och växtlighet inte får anses som avskiljande. Det 
andra skälet som Länsstyrelsen angav, att åtgärden inte påverkar strandskyddets syfte får 
inte räknas som särskilt skäl då endast de skäl som anges i miljöbalkens 7 kap får tillämpas. 
Åtgärdens påverkan på strandskyddets syfte ska visserligen bedömas men vid sidan av 
denna bedömning ska det alltid finnas ett särskilt skäl. 
 
En annan detaljplan som är intressant är Svenljungas detaljplan för Överlida Camping. 
Strandskyddet är i en idag gällande detaljplan upphävt inom området. Kommunen har nu 
för avsikt att göra om planen dels för att anpassa planen till campingens utbredning idag 
men dessutom för att utöka campingverksamheten med fler campingstugor. Kommunen 
hade dessutom för avsikt att låta strandskyddet återinträda för vissa delar av området. I och 
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med att kommunen nu upprättar en ny detaljplan över området upphävs den gamla planen 
vilket innebär att strandskyddet återinträder och att lämpligheten för att upphäva 
strandskyddet ska prövas på nytt i den nya detaljplanen. I granskningsyttrandet över LIS-
området skriver Länsstyrelsen endast att en del av området bör sparas till förmån för 
friluftslivet. Länsstyrelsen har nu upphävt kommunens nya detaljplan av området med 
motiveringen att strandskyddets syfte påverkas för mycket. Det är intressant hur 
strandskyddets syfte kan påverkas för mycket då strandskyddet redan är utsläckt i området. 
Den pågående markanvändningen inom planområdet kommer dessutom inte förändras. 
Ärendet ligger nu för överprövning hos mark och miljödomstolen. I fall kommunen inte 
får igenom den nya planen kan de välja att ha kvar den nu gällande planen, i vilken 
strandskyddet är upphävt. Vi ställer oss därmed frågande till vilken effekt den nya planen 
kan antas få på strandskyddet. Dels då området inte omfattas av strandskydd i den idag 
gällande planen och dels då pågående markanvändning inte kommer förändras inom 
området. 
 
5.3 Strandskyddsdispenser 
Reflektioner kring kopplingen mellan dispenser och översiktsplan 
Studien har inte kunnat visa på huruvida Länsstyrelsen vid prövning av 
strandskyddsdispenser står fast vid deras tidigare ställningstaganden i 
granskningsyttrandena över LIS-områdena. De dispenser som berörs i studien är unika i 
förhållande till varandra och är inte rimliga att jämföra med Länsstyrelsens yttrande över 
översiktsplanerna. Exempelvis medgav Mariestads kommun en strandskyddsdispens för 
fastigheten Sundsören 1:13, där kommunen avsåg att besluta om tomtplatsavgränsning i en 
framtida detaljplan. Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut med hänsyn till att ett 
beslut om tomtplatsavgränsning alltid ska ingå i dispensbeslutet. Dals-Eds kommun har 
medgett fyra strandskyddsdispenser varav Länsstyrelsen upphävt en av dessa. I 
Länsstyrelsen granskningsyttrande över dessa LIS-områden ansåg Länsstyrelsen att 
områdena var mindre lämpliga och att områdenas lämplighet som LIS får prövas vid en 
senare åtgärd. Med denna motivering i granskningsyttrandet kan Länsstyrelsen 
ställningstagande i en senare dispensprövning anses förenligt med granskningsyttrandet 
oavsett om Länsstyrelsen beslutar att överpröva dispensen eller inte. Törebodas dispens för 
fastigheten Tåtorp 1:8 upphävdes av Länsstyrelsen på grund av att särskilt skäl för 
dispensen saknades. Dispensen ligger just nu för överprövning hos Länsstyrelsen. Utifrån 
de omständigheter som finns kring dessa dispenser kan det inte anses rimligt att jämföra 
Länsstyrelsens ställningstaganden i granskningsyttrandena för respektive LIS-område där 
dispens nu medgetts. 
 
Reflektioner kring hur kommunerna tillämpar LIS vid medgivande av strandskyddsdispenser 
Ett av vanligaste särskilda skälen som tillämpats för de strandskyddsdispenser som studien 
berör är att byggnationen uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse. Detta är ett av de 
skäl som endast kan tillämpas inom LIS-områden. Totalt har skälet tillämpats för 5 
medgivna dispenser vilket visar på att LIS har fått ett visst genomslag.  
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Töreboda kommun medgav en dispens för fastigheten Tåtorp 1:8, vilken för tillfället ligger 
hos Länsstyrelsen för överprövning. Intressant är att reflektera kring det särskilda skäl som 
kommunen angav för åtgärden. Kommunen skriver först att som särskilt skäl för att medge 
dispensen är att åtgärden är i form av angeläget intresse. Det första vi funderar över här är 
ifall kommunen menar att åtgärden är av ett angeläget allmänt intresse eller ett annat 
mycket angeläget intresse enligt miljöbalkens 7 kap. Dessa två särskilda skäl har nämligen 
två helt olika innebörder och frågan är ifall kommunen är medveten om dessa betydelser. 
 
Kommunen fortsätter dessutom sin motivering med att skälet bedöms som tillämpligt då 
åtgärden sker i ett område med utvecklad turistverksamhet och i så nära anslutning till det 
etablerade vandrarhemmet. Frågan vi ställer oss här är ifall kommunen dessutom tillämpar 
de särskilda skälen ”att området behöver tas anspråk för att utveckla befintlig verksamhet” 
och ”att bebyggelsen avses att uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse” eller menar 
kommunen det som de uttrycker sig som, nämligen att åtgärden är angelägen på grund av 
att den uppförs inom utvecklad verksamhet och i anslutning till befintlig bebyggelse. 
 
Reflektioner kring hur Länsstyrelsen tillämpar LIS vid prövning av strandskyddsdispenser 
Vi har uppmärksammat oss på LIS-området Järn Sannar, där Mellerud nu har medgett en 
dispens. Vi anser att det särskilda skäl som Mellerud angav för åtgärden att ”ett bostadshus 
avses att uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse inom ett LIS-område” är ett bra skäl. 
Dessutom har Mellerud har beskrivit på ett bra sätt hur de bedömer att allmänhetens 
tillträde fortsatt kommer kunna bevaras inom området. Länsstyrelsen har upphävt denna 
dispens med motiveringen att området inte kan anses som LIS-område och att 18 e § 
därför inte är tillämplig. Länsstyrelsen påpekande endast i granskningsyttrandet över 
översiktsplanen att LIS-områdets lämplighet får prövas i en detaljplan. Länsstyrelsen har 
alltså inte tidigare bedömt att området skulle vara olämpligt. Nu skriver Länsstyrelsen att 
området inte kan räknas som LIS. Vi ställer oss frågande till om Länsstyrelsen kan styrka 
sitt beslut att i efterhand anse att området inte ska räknas som LIS och att kommunen 
därför inte kan tillämpa de särskilda skäl som kan tillämpas inom LIS-områden. Vi kan 
visserligen anse att det fanns skäl för Länsstyrelsen att upphäva dispensen eftersom 
området är beläget vid Vänern samt består av ett rikt friluftsliv. Däremot anser vi att det är 
felaktigt av Länsstyrelsen att inte godta området som ett LIS-område. Länsstyrelsen borde 
ha motiverat beslutet på andra grunder. 
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6 Slutsats 
Studien visar på att många kommuner brister i motiveringen kring LIS-områdena i 
samband med översiktsplaneringen. Främst brister motiveringarna kring hur 
strandskyddets syfte förväntas påverkas, brister förekommer dessutom när det gäller hur 
LIS-området förväntas bidra till en utveckling av landsbygden. Studien visar dessutom på 
att vanligt återkommande tydliga motiveringar till hur LIS-området förväntas bidra till 
landskapsutvecklingen är fler arbetstillfällen, ökat underlag för service samt ökad 
befolkning.  
 
I samband med upphävandet av strandskyddet i detaljplaner inom LIS-områden visar 
studien på att det vanligaste skälet som tillämpats är att den nya bebyggelsen avses att 
uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse. I de flesta detaljplanerna saknas en 
motivering kring hur strandskyddets syfte förväntas påverkas. 
 
Vid medgivande av strandskyddsdispens inom LIS-områden är även här det vanligaste 
skälet till beslutet att byggnaden kommer uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Studien visar även på att kommunerna brister i sin motivering över hur strandskyddets 
syfte bedöms påverkas. 
 
Studien kan inte visa på något tydligt mönster över hur Länsstyrelsen tillämpar LIS i 
samband med översiktsplanering. Skillnader förekommer i hur mycket vikt som läggs på de 
naturvärden och kulturmiljövärden som kan förekomma inom vissa LIS-områden. 
Länsstyrelsen behöver dessutom bli tydligare i sina motiveringar i granskningsyttrandena 
över kommunernas översiktsplaner.  
 
Länsstyrelsen behöver bli bättre på att bedöma områdenas lämplighet som LIS utifrån en 
helhetssyn av ett större omkringliggande område än just den berörda platsen. En värdering 
av hur mycket liknande naturvärden och tillgängliga stränder som finns i närområdet bör få 
en större vikt i Länsstyrelsens bedömningar. Dessutom bör en bedömning göras utifrån 
hur unikt platsens aktuella värde är inom kommunen.  
 
I Länsstyrelsen i Västra Götalands läns promemoria har riktlinjer ställts upp som innebär 
att ny bebyggelse ej bör tillåtas inom oexploaterade områden. Den här tillämpningen 
innebär fortsatta problem för glesbebyggda orter, med god tillgång på tillgängliga stränder, 
att utvecklas. Med Länsstyrelsens tillämpning av den här principen uppfylls därmed inte 
syftet med LIS, det vill säga att underlätta utveckling för lågt exploaterade landsbygder i 
strandnära lägen.  
  
Den bristande motiveringen hos många kommuner och Länsstyrelsen kan bero på 
okunskap. Studien visar på att det behövs ett bättre kunskapsunderlag dels för 
kommunerna och vad de behöver motivera i sina bedömningar, men även för 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen behöver utvidga sina bedömningar och väga in ett större 
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område än det berörda samt bedöma hur unika platsens värden är inom kommunen. Ökad 
kunskap om hur lagstiftningen bör tillämpas kan vara en väg för att hitta lämpliga områden 
för LIS inom vilka kommunerna kan växa. 

6.1 Framtida studier 
Vi tycker det skulle vara intressant med en framtida studie som jämför hur olika 
Länsstyrelser tillämpar LIS beroende på områdenas tidigare exploateringsgrad. Studien 
skulle kunna vara en intervjustudie som berör Länsstyrelsens ställningstagande till 
exploaterade och oexploaterade områden. Studien skulle dessutom kunna undersöka hur 
naturvårdsverket och kommunerna ser på dessa områden och vad de anser om 
tillämpningen.  
 
En annan studie skulle kunna vara att undersöka om de åtgärder som utförts inom LIS-
områdena med stöd av strandskyddsdispenser eller upphävanden i detaljplaner med 
hänvisning till LIS hade varit möjliga att genomföra om lagstiftningen om LIS inte hade 
kommit till. Syftet med den här studien skulle vara att utforska vilken egentligen inverkan 
den nya lagstiftningen gällande LIS har.  
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Länsstyrelsens granskningsyttranden över LIS-områden 
 
Bengtsfors  Diarienummer: 401-20959-2013  
Dals-Ed   Diarienummer: 401-27767-2011  
Färgelanda  Diarienummer: 401-14422-2010 
Gullspång  Diarienummer: 401-10201-2013 
Herrljunga  Diarienummer: 401-14156-2011 
Karlsborg  Diarienummer: 401-4907-2014  
Mariestad  Diarienummer: 401-684-2011   
Mellerud  Diarienummer: 401-3699-2010 
Munkedal  Diarienummer: 401-1630-2010 
Skövde  Diarienummer: 401-35269-2011  
Svenljunga  Diarienummer: 401-33181-2011 
Tibro  Diarienummer: 204-28714-2011 
Tranemo  Diarienummer: 401-32574-2011 
Trollhättan  Diarienummer: 401-31178-2013 
Töreboda  Diarienummer: 401-37549-13 
Åmål   Diarienummer: 401-32797-2013 
 
Kommunernas översiktsplaner 
 
Bengtsfors  ÖP Vann laga kraft: 2013-11-27  
Dals-Ed   TÖP Vann laga kraft: 2012-05-21  
Färgelanda  TÖP Vann laga kraft: 2011-11-19  
Gullspång  TÖP Vann laga kraft: 2014-01-31  
Herrljunga  TÖP Vann laga kraft: 2011-11-08 
Karlsborg   ÖP Vann laga kraft: pågående 
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Mariestad  TÖP Vann laga kraft: 20 juni 2011 
Mellerud  ÖP Vann laga kraft: 2010-07-16   
Munkedal  ÖP Vann laga kraft: 2010-08-04   
Skövde  ÖP Vann laga kraft: 2012-06   
Svenljunga  TÖP Vann laga kraft: 2012 
Tibro  ÖP Vann laga kraft: 2012-04-21  
Tranemo  TÖP Vann laga kraft: 2012-06-18 
Trollhättan  ÖP Vann laga kraft: 2014-02-10 
Töreboda  TÖP Vann laga kraft: 2014-03 
Åmål   TÖP Vann laga kraft: 2013 
   
Länsstyrelsens beslut angående upphävande av strandskydd med hänvisning till 
LIS 
 
Kommun: Detaljplan:  Diarienummer: 
Bengtsfors Högsbyn 1:62  511-4798-214 
Herrljunga Sämsholm 2:1 m fl. 402-6923-2014 
Mariestad Sundet 5:1 m fl. 404-19716-2013 
 
 
 
Länsstyrelsens beslut angående strandskyddsdispens med hänvisning till LIS 
 
Kommun: Berörd fastighet: Diarienummer: 
Dal-Ed Mölnerud 1:1  526-37424-2013 
Färgelanda Svarvane 1:1  526-40252-2012 
Mariestad Sundsören 1:13 526-20069-2012 
   526-21350-2012 
Mellerud Järns Storm 1:11 526-34783-2011 
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A. Upphävda strandskydd med hänvisning till LIS  
 
Antagna detaljplaner med upphävt strandskydd inom LIS 

Herrljunga kommun 
Detaljplan: Ekåsen, Säm 3:1 m.fl. Antagen 2013 
Diarienummer: 2012.B093 
Området är beläget inom LIS-området ”Ekåsen” i kommunens tematiska översiktsplan 
”Sämsjöplanen” 

Ändamål Medge bostadsbebyggelse för permanent boende inom LIS-område. 

Möjlighet till omvandling av fritidshus till permanentboende. 

 Möjlighet att avstycka ytterligare 6 fastigheter som byggbara tomter. 

Tillkommande bebyggelse ligger som närmast 125 meter från strandlinjen. 

Övriga 
Omständigheter 

Utökat strandskydd 200 meter 

Befintlig sammanhållen fritidsbebyggelse 

Platsen där sex nya fastigheter möjliggörs är beläget på åkermark. 

Särskilda skäl Befintliga fritidshus med en täthet motsvarande sammanhållen bebyggelse. 

Ett ökat inslag av permanentboende vid sjön kommer ge ett bidrag till invånarantalet. 

Skatteintäkterna stärks samt underlaget för lokal service. 

Möjlighet att behålla små landsbygdsskolor. 

Gynnar den sociala hållbarheten även om etableringen inte sker i direkt anslutning till servicecentra 

Påverkan på 
strandskyddets 
syfte 

Befintlig bebyggelse är till övervägande delen belägen i direkt anslutning till stranden. Inom dessa 
områden är allemansrätten utsläckt i och med att strandlinjen befinner sig inom hemfridszonen. 
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Mariestad kommun 
Detaljplan: Backebolet 1:29 m.fl. Antagen 2012 
Diarienummer: Dp487 
Området är beläget inom LIS-området ”Laxhall – Brommösund” i kommunens tematiska tillägg 
till översiktplanen. 

Ändamål Inom området planeras bl.a. utveckling av restaurang 
och båthamnar, nybyggnad av fritidshus, 
övernattningsstugor, hotell, konferenslokaler samt 
förbättring av trafikföring och parkering. 

Skogsmark kommer successivt tas ner för att ge plats åt 
fritidshus.  

Mellan de nya fritidshusen sparas huvuddelen av 
befintlig vegetation utanför en föreslagen gångväg. 

Övriga  
omständigheter 

Området är beläget vid Vänern vilket innebär att 
strandskyddet är utökat till 300 m från strandlinjen. 
 
Inom planområdet finns befintlig restaurang med 
bryggdäck för uteservering samt en gästhamn samt ett 
befintligt fritidshus.  

Gles barrskog med företrädesvis tall. 

Särskilda skäl Det synes inte rationellt att bibehålla strandskyddet 
inom områden som ska bebyggas eller där 
anläggningsarbeten ska ske enligt lagakraftvunnen 
detaljplan och/eller andra tillstånd. 

Planförslaget innebär som helhet att Laxhall kan 
utvecklas till en mer intressant mål- och utgångspunkt 
för fritid- och friluftsliv i Torsöskärgården. Det skapar 
bättre förutsättningar att bedriva verksamhet inom 
besöksnäringen. 

Påverkan på strandskyddets syfte Planförslaget innebär att bebyggelse och anläggningar 
ökar på bekostnad av skogsmark inom det begränsade 
detaljplaneområdet, vilket skapar förutsättningar för att 
omgivande naturområden kan undantas från bebyggelse 
och sparas för framtiden. 
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Mariestad kommun 
Detaljplan: Del av Backebolet 1:30 m.fl. Antagen 2012 
Diarienummer: Dp485 
Området är beläget inom LIS-området ”Laxhall – Brommösund” i kommunens tematiska tillägg 
till översiktplanen. 

Ändamål Möjliggöra avstyckning av tomtmark och att på de nya tomterna uppföra 
bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus. 

Va-anläggning hamnar inom det strandskyddade området, alternativa lägen som 
utretts har bedömts orimliga. 

Övriga  

omständigheter 

Området ligger vid Vänern vilket innebär att strandskyddet är utökat till 300 meter. 

Området består i sin helhet av avverkad skogsmark med främst hällar och berg i dagen. 

Intill planområdet finns befintlig bebyggelse. 

I omgivningarna finns god tillgång på både skogsmark och stränder. 

Vissa servicefunktioner som förskola och fritidshem finns på Torsö 

Särskilda skäl Med exploateringen ökar underlaget till kollektivtrafik, till skolor och till annan service 
på närmare håll, vilket i sig är gynnsamt och kan komma andra sedan tidigare boende 
på Torsö till del. 

Påverkan på 
strandskyddets syfte 

Planförslaget innebär att avverkad skogsmark bebyggs med villor.  

 

Melleruds kommun 
Detaljplan: Vita Sannar-Örnudden. Antagen 2013.  
Diarienummer: Saknas 
Området är beläget inom LIS-området ”Vita Sannar” i kommunens översiktsplan. 

Ändamål 38 nya permanenttomter 
Möjlighet till omvandling från fritidsboende till permanentboende. 

Övriga  
omständigheter 

Området består av blandad skog av björk, gran och tall 
Befintlig bebyggelse i form av fritidshus. 

Särskilda skäl Lokal utveckling genom ökat underlag för service 
 

Påverkan på 
strandskyddets syfte 

Friluftslivets tillgång till stränderna kvarstår och i viss mån förtydligas då stigar ska förbättras. 
Nuvarande livsvillkor för djur och växter bevaras i stort sätt. 
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Bengtsfors kommun 
Detaljplan: Högsbyn 1:62 mm. Utställningshandling 2013-12-17 
Diarienummer: Saknas 
Området är beläget inom LIS-området ”Högsbyn” i kommunens översiktsplan. 

Kommunen påbörjade detaljplanen för” Högsbyn 1:62 mm” innan den nya plan- och 
bygglagstiftningen började gälla. Planprocessen ska därför ske enligt gamla PBL. Enligt gamla 
PBL har inte kommunen möjlighet att upphäva strandskyddet i detaljplan utan kommunen ska 
ansöka hos Länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet. Däremot har reglerna kring LIS-
områden varit indirekt tillämpliga i det här planarbetet. 
 

Ändamål Möjliggöra byggandet av en 
semesterby med tillhörande 
hotellbyggnad och samlad 
bebyggelse med semesterstugor i 
fyra husgrupper. 

Planen medger badmöjligheter, 
och tillgänglighetsanpassad 
kanotbrygga i viken, dels en 
brygganläggning längs utsidan av 
näset, där vatten djupet är 
större. Här planeras en 
gästbrygga för fritidsbåtar och 
även för större turistbåtar. 

Strandzonen utformas för 
rekreation och görs tillgänglig för 
allmänheten 

Endast delar av bebyggelsen 
planeras ligga inom 
strandskyddsområdet. 

 

Övriga 
omständigheter 

Den planerade semesterbyn är 
placerad uppe på höjden och ej i 
direkt anslutning till stranden. 

Stranden i övrigt är svårtillgänglig 
men nåbar i ett par lägen.  

Inom området finns två 
registrerade formlämningar. En 
hällristning och en trolig 
bronsåldersboplats.  

Ingen befintlig bebyggelse finns 
inom planområdet. 
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Särskilda skäl Enligt detaljplan Semesteranläggningen utgör ett viktigt tillskott till 
besöksnäringen på en strategisk viktig plats. 

En förtätning av den turistiska infrastrukturen utmed 
kanalen är angelägen. Anläggningen kommer att bli en 
viktig servicepunkt och ett besöksmål både från land 
och från vattnet. För båt- och kanotturister kan hotellet 
vara ett uppskattat boendealternativ och en god 
middag blir en viktig del i den totala upplevelsen. 

För utvecklingen av turistnäringen i Dalslands är det av 
stor vikt att denna typ av anläggningar, med boende 
och matmöjligheter av hög kvalitet kan komma till 
stånd.  

Byggnation och drift av anläggningen ger 
arbetstillfällen till kommunen och uthyrningskonceptet 
ger ett större underlag för lokal service än enskilt ägda 
fritidshus. 

För att anläggningen ska vara attraktiv och nå sitt syfte 
behöver den ha ett naturskönt och vattennära läge. 

 

 Enligt kommunens ansökan om 
upphävande av strandskyddet till 
Länsstyrelsen 

Planprocessen påbörjades med planprogram 2008, 
innan nu gällande strandskyddslagstiftning trädde i 
kraft den 1 juli 2009. Det medför att den äldre 
lagstiftningen ska tillämpas i denna planprocess och att 
det är Länsstyrelsen som fattar beslut om upphävande 
av strandskydd inom detaljplanen. Det innebär även att 
nu gällande regler om LIS-områden, vilka är 
behandlade i kommunens nya översiktsplan, inte är 
direkt tillämpbara, men det kan ändå vara viktigt att 
beakta att området utgör ett fastställt LIS-område.  

I kommunens översiktsplan utgör planområdet ett av 
kommunens utpekade LIS-områden.  

LIS-området Högsbyn syftar till att utveckla 
besöksnäringen runt och på Dalslands kanal. Motivet 
till detaljplanen, och till utpekandet som LIS-område, är 
att turismanläggningen innebär nya arbetstillfällen och 
är ett viktigt tillskott till besöksnäringen på en 
strategisk viktig plats mitt emellan Håverud och 
Baldersnäs.  

Som särskilt skäl åberopas att semesteranläggningen 
utgör ett viktigt tillskott till besöksnäringen på en 
strategisk viktig plats mitt emellan Håverud och 
Baldersnäs. En förtätning av den turistiska 
infrastrukturen utmed kanalen är angelägen. 
Anläggningen kommer att bli en viktig servicepunkt och 
ett besöksmål både från land och från vattnet. För båt- 
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och kanotturister kan hotellet vara ett uppskattat 
boendealternativ och en god middag blir en viktig del i 
den totala upplevelsen.  

 

 

 

För utvecklingen av turistnäringen i Dalsland är det av 
stor vikt att denna typ av anläggningar, med boende 
och matmöjligheter av hög kvalitet kan komma till 
stånd. 

 Byggnation och drift av anläggningen ger 
arbetstillfällen till kommunen och uthyrningskonceptet 
ger ett större underlag för lokal service än enskilt ägda 
fritidshus.  

För att anläggningen ska vara attraktiv och nå sitt syfte 
behöver den ha ett naturskönt och vattennära läge.  

 Enligt Länsstyrelsens beslut Särskilda skäl för förordnandet föreligger, eftersom 
värdefulla områden för växt- och djurlivet i 
strandzonen inte tas i anspråk. Allmänhetens tillträde 
till de återstående strandområden, som inte har 
privatiserats sedan tidigare, inskränks inte utan tvärt 
om säkerställs genom planens utformning.  

Länsstyrelsen anser att planens syfte och inriktning 
med en utbyggnad av den turistiska infrastrukturen i 
ett strategiskt viktigt läge samt med kompletterande 
verksamheter och besöksmål i närheten medför att det 
finns ett angeläget allmänt intresse av att genomföra 
planen. En placering av samtliga byggnader utanför det 
utvidgade strandskyddet kan inte anses vara ett rimligt 
alternativ eftersom verksamheten i stor utsträckning 
bygger på båt- och kanotturismen i Dalslands sjö- och 
kanalsystem. 

Det aktuella området i Högsbyn finns utpekat som ett 
LIS-område och har enligt Länsstyrelsens 
granskningsyttrande bedömts som ett lämpligt LIS-
område. 

Påverkan på 
strandskyddets  
syfte  

Enligt detaljplan Bedömningen är att det finns gott om orörda stränder i 
närheten och att strandskyddets syfte kan tillgodoses 
långsiktigt. 

 Enligt kommunens ansökan om 
upphävande av strandskyddet till 
Länsstyrelsen 

Åtkomsten till stranden försämras inte genom planen. 
Den planerade semesterbyn är placerad uppe på 
höjden och ej i direkt anslutning till stranden, endast 
delar av bebyggelsen ligger inom 
strandskyddsområdet. Hotellet och anläggningens 
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gemensamma funktioner är planlagda med 
vattenkontakt men tillåter endast mindre 
komplementbyggnader närmast vattnet. Strandzonen 
utformas här för rekreation och görs tillgänglig för 
allmänheten.  

Hotellet får, även om det ligger på kvartersmark, en 
samlande central nytta av allmän karaktär. Med sin 
turistservice kan det bli en tillgång för båttrafiken, även 
de större turistbåtarna på Dalslands kanal. Stranden 
inom planområdet i övrigt är svårtillgänglig men nåbar i 
ett par lägen. Planen medför att allmänhetens 
möjlighet att nå stranden och röra sig i naturområdet 
nära vattenled förbättras. 

 

Bedömningen är att det finns gott om orörda stränder i 
närheten och att strandskyddets syfte kan tillgodoses 
långsiktigt. 

 

 Enligt Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen beslutade att upphäva strandskyddet i 
detaljplanen.  

Hotelldelen har en väl tilltagen passage mellan 
stranden och bebyggelsen.  

Topografi och växtlighet bidrar till avskildhet mellan 
bebyggelsen och stranden. 
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Pågående detaljplaner med upphävt strandskydd i planen.  

Herrljunga kommun 
Detaljplan: Bröderna, Sämsholm 2:1 m.fl. Samrådshandling  
Diarienummer: 2012.B094 
Området är beläget inom LIS-området ”Bröderna” i kommunens tematiska översiktsplan 
”Sämsjöplanen”  

Ändamål Medge omvandling av fritidsboende till permanentboende 

Möjliggöra avstyckning av 8 byggbara tomter, varav 5 av dessa ligger inom 
strandskyddsområdet. 

Tillkommande bebyggelse ligger som närmast 100 meter från strandlinjen. 

Vid varje fastighet/arrendetomt får högst en brygga om högst 12 m längd för högst 4 
båtar anläggas.  

Övriga  
Omständigheter 

För området gäller utökat strandskydd på 200 meter 

I planområdet ligger 17 bostadshus, de flesta fritidsboende, varav 9 av dessa är 
arrendetomter och 8 ligger på avstyckade fastigeter.  

Området utgörs av kuperad, skogsbevuxen terräng med centralt höjdparti. Inga särskilt 
värdefulla träd har hittats. 

Särskilda skäl Vid Sämsjöns norra ände finns ett flertal fritidshus med en täthet motsvarande 
sammanhållen bebyggelse. 

Ökat inslag av permanentboende finns redan idag 

Ett ökat inslag av permanentboende kommer bidra till invånarantalet och stärka 
skatteintäkterna och underlaget för lokal service däribland möjligheten att behålla små 
landsbygdsskolor och framtida kollektivtrafik. 

Utvecklandet av boende på landsbygden gynnar den sociala hållbarheten även om 
etableringen inte sker i direkt anslutning till servicecentra. 

Påverkan på 
strandskyddets syfte 

Befintlig bebyggelse är till övervägande delen belägen i direkt anslutning till stranden. 
Inom dessa områden är allemansrätten utsläckt i och med att strandlinjen befinner sig 
inom hemfridszonen. 

Sammanfattning av 
Länsstyrelsens 
samrådsyttrande 

De flesta av de föreslagna bostäderna är lämpliga och i linje med fördjupning av 
översiktsplan för Sämsjön, men ett par av de föreslagna bostäderna är olämpliga med 
hänsyn till strandskyddet. 

Den tomt som föreslås för nybyggnation precis vid sjön i sydost, ligger utanför utpekat 
område för landsbygdsutveckling (LIS). Där är således inte det särskilda skälet LIS 
tillämpbart, utan kommunen behöver visa på andra skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ 
miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att byggnation på platsen motverkar strandskyddets 
syften både vad det gäller djur- och växtlivet och allmänhetens tillgänglighet till platsen. 
Länsstyrelsen ser inga giltiga skäl för upphävande av strandskyddet på platsen, utan 
tomten behöver tas bort ur planförslaget.  
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En av de föreslagna nybyggnationerna, i norr mitt emot område för infiltrationsbädd, 
ligger på en betesmark som ingår i äng- och betesmarksinventeringen. Enligt 
inventeringen innehåller området ett Natura 2000- habitat. Det har även noterats en 
stenmur i betesmarken. En del av tomtmarken ligger inom LIS-område och 
strandskyddsområde. En tomtplats i betesmarken på aktuell plats är inte lämplig och 
den riskerar att påtagligt motverka strandskyddets syften. Kommunen behöver titta på 
alternativ placering av tomten utanför strandskyddet och betesmarken.  

En tredje tomt som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger i en vägkorsning närmare än 
100 meter från stranden. Föreslagen tomtplats kan fungera, men det är dock av högsta 
vikt att en fri passage bibehålls mellan tomtplatsen och grannfastigheten så att 
allmänheten har möjlighet att ta sig ned till stranden. Detta kan säkerställas med krav på 
staket som avgränsning runt tomten.  

Enligt planförslaget får mindre bryggor anläggas i vattenområdet, men högst en brygga 
per tomt/fastighet med högst 12 meters längd, för högst fyra båtar. För fastigheter som 
saknar direkt vattenkontakt ges möjlighet till att anlägga brygga i anslutning till allmän 
plats/badstrand. Totalt sett tillåts väldigt många bryggor/båtplatser. Länsstyrelsen anser 
att det inte är nödvändigt eller förenligt med strandskyddets syften med en brygga per 
fastighet med plats för fyra båtar.  

Kommunen bör i ett första skede utföra tillsyn i området för att kartlägga vilka befintliga 
bryggor och byggnader som är lagliga. Inom vattenområde W1 bör endast befintliga 
lagliga bryggor vara kvar. Övriga fastigheters be-hov av båtplatser bör hänvisas till en 
gemensamhetsbrygga. Behovet av att planlägga för en större brygga vid badplatsen bör 
utredas och hur tillgängligheten vid badstranden påverkas. Föreslaget område bör 
inventeras och dokumenteras för bedömning av lämplighet. 
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Detaljplaner där Länsstyrelsen upphävt kommunens beslut att i detaljplan  
upphäva strandskyddet 
 
Mariestad kommun 
Detaljplan: del av Sundet 5:1 m.fl. Granskningshandling februari 2013 
Diarienummer: 2011/0040 
Området är beläget inom LIS-område ”Kryparetorp – Klippingsberg, delområde 6c Nolgården – 
 Nolgårdsängen” i kommunens tematiska översiktsplan ”LIS-planen” 
 
Ändamål 

 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av 22 tomtmarker och etappvis uppföra 
ny bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus. 

 
Övriga 
Omständigheter 

Området ligger vid Vänern och strandskyddet är därför utökat till 300 meter.  
 
Området består till största del av skogsmark med inslag av åkermark. I vissa delar är området 
mycket kuperat med berg i dagen och med utsikt i öster mot Östersundet (Vänern) och 
fastlandsidan. 
 
I området finns förekomst av färgginst, som är en rödlistad art.  
 
Två fasta fornlämningar finns inom området. Bägge lämningarna är stensättningar, gravar från 
bronsålder/järnålder. 

 
Särskilda skäl 

 
Bebyggelsen, både permanenta och fritidshus, ökar befolkningen i området och bidrar till 
landsbygdens utveckling genom att ge ett ökat underlag för olika typer av service och 
kollektivtrafik. Flera företag i området är beroende av det kundunderlag som bebyggelsen 
bidrar till, både under byggtiden och permanent. På lång sikt kan bebyggelsen även ge 
underlag till ny företagsamhet. 
 

 
Påverkan på 
strandskyddets 
syfte 

Planområdet består idag av relativt svårtillgänglig skogsmark och för att göra stranden 
tillgänglig för allmänheten har anläggning av en gång- och cykelväg varit en angelägen fråga 
för kommunen. Att området bebyggs är en förutsättning för att en gång- och cykelväg ska 
kunna genomföras. 
 
Vänern med strandområden utgör riksintresse för friluftsliv och turism enligt 4 kap. 
Miljöbalken. Planområdet består idag till största del av relativt otillgänglig skogsmark med 
inslag av åkermark, samt vattenområde. Planens genomförande bedöms kunna påverka 
möjligheterna för det rörliga friluftslivet i positiv riktning då området öppnas upp med gång- 
och cykelväg och den allmänna tillgången till strandområdet kan öka. 
 
Gällande förekomsten av den rödlistade färgginst som påträffats inom området så ska 
exploatören omplacera de eventuella växter som är i konflikt med exploateringen vid en 
utpekad plats.  
 
De två fasta formlämningar som finns inom området är belägna högst uppe på berget inom 
det större område som i planen sparats som naturmark. 
 

Sammanfattning av 
Länsstyrelsen 
beslut 

Länsstyrelsen upphäver Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslut den 27 maj 2013 § 
59 att anta detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl., Torsö. 
 
 
Den huvudsakliga frågan är om planområdet kan anses ingå i ett LIS-område. Länsstyrelsen 
har under alla skeden av kommunens arbete med att ta fram såväl LIS-planen som 
detaljplanen påtalat att område 6c är olämpligt som LIS-område, eftersom dels skyddet för de 
fornlämningar som finns i närheten inte kan säkerställas på ett tillfredställande sätt och dels 
att ett stort oexploaterat område tas i anspråk. 
 
Mark- och miljödomstolen har i ett mål om strandskyddsdispens uttalat att när kommunen 
och länsstyrelsen har olika uppfattning i fråga om platsen för den avsedda dispensen ligger 
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inom ett LIS-område eller inte, kan översiktsplanen, innefattande granskningsyttrandet, inte 
anses ge någon tydlig vägledning i frågan (se rättsfallet MÖD 2012:39). Denna princip torde 
gälla även när det handlar om upphävande av strandskydd i en detaljplan. Därmed får frågan 
om LIS bedömas samlat utifrån kända omständigheter. 
 
Det råder ett högt bebyggelsetryck på Torsö. För att ett område vid Vänern då ska kunna 
utgöra ett LIS-område krävs bl.a. att området har en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften. 
 
Detaljplanen reglerar förutsättningarna för ett helt nytt bostadsområde i en i huvudsak 
oexploaterad del av Torsö. Ett 20-tal nya bostadstomter i närheten av befintlig sammanhållen 
bebyggelse tar i anspråk mycket mark, som är av stor betydelse ur strandskyddssynpunkt. 
Vidare skulle ett plangenomförande påverka de riksintressanta natur- och kulturvärdena 
enligt 4 kap. MB, och därmed inverka menligt på friluftslivets intressen. 
 
Enligt Länsstyrelsens uppfattning uppfyller planområdet inte kriterierna för ett LIS-område vid 
Vänern. Några andra särskilda skäl för att upphäva strandskyddet finns inte. 
 

 
 
 
Svenljunga kommun 
Detaljplan: Överlida Camping. 
Diarienummer: 2012-1333 
Området är beläget inom LIS-området ”Överlida, delområde 7A Överlida camping” i 
kommunens fördjupade översiktsplan ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”. 
 
Ändamål Möjlighet att expandera verksamheten inom befintliga gränser 

Övriga 
Omständigheter 

Planområdet har idag två större byggnader; en reception med servering och en 
servicebyggnad med hygienutrymmen för gästerna.  
 
Flertal övernattningsstugor finns spridda över området. 
 
Campingplatsens servicebyggnad ger begränsad service med kiosk och lättare servering. 
 
Strandskyddet är idag upphävt genom den idag gällande planen. 
 
Rekreationsdelen av campingen är främst vid den västra stranden. 
 

 
Särskilda skäl 

Strandskyddet är i dag upphävt genom den idag gällande planen. När den slutar gälla 
genom att den ersätts av att detta planförslag vinner laga kraft återinträder strandskyddet 
och måste därmed hävas igen. Miljöbalken 7 kap ger flera stöd till hävningen, 18c§ p1 (till 
viss del) 18c§ p4 och 18d§.  

 
Påverkan på 
strandskyddets syfte 

- 

 
Sammanfattning av 
Länsstyrelsens 
 beslut 

 
Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL) att upphäva 
Svenljunga kommuns beslut att anta detaljplan för Överlida camping. 
 
Den 19 juli 2013 beslutade Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § att ta in den antagna 
detaljplanen för prövning. Skälet var att Länsstyrelsen befarade att strandskydd enligt 7 
kap. Miljöbalken upphävs i strid mot gällande bestämmelser och att syftet med 
strandskydd åsidosatt. 
 
Länsstyrelsen delgav den 4 september 2013 till kommunfullmäktige i Svenljunga kommun 
ett förslag till beslut, där delar av detaljplanen upphävdes, för att låta resten av planen 
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vinna laga kraft. Länsstyrelsen ansåg att strandskyddet skulle återinträda på två platser 
inom planområdet. Samhällsnämnden i Svenljunga kommun beslutade den 24 oktober 
2013 att inte acceptera att del av planområdet undantas och kvarstår därmed vid sitt 
tidigare beslut om antagande. Svenljunga kommun anger att de kommunicerat ärendet 
med Överlida camping AB som äger marken och driver verksamheten inom planområdet 
och att de ansett att Länsstyrelsens förslag till beslut allvarligt skulle hindra dess möjlighet 
att utveckla verksamheten och nå långsiktig hållbarhet. 
 
Länsstyrelsen angav i detaljplanens samrådsyttrande, daterat 2013-05-17, att detaljplanen 
i sin nuvarande utformning inte har säkerställt tillgängligheten för allmänheten och för 
djur- och växtlivet. Att ny bebyggelse som t.ex. campingstugor och husvagnsuppställningar 
inte bör tillåtas så nära stranden och befintliga stigar runt uddarna att de att uppfattas 
som privat zon. Länsstyrelsen angav vidare att expansionen av verksamheten behöver 
anpassas till naturmiljöns biologiska värden så att slitage, föroreningsrisker och annan 
påverkan minimeras. 
 
När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom 
strandskyddsområdet, så ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten, minst några 
tiotals meter bred. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast 
strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas 
funktion. 
  
Länsstyrelsen anser inte att campingens planerade byggnader eller anläggningar har en 
sådan funktion att de måste ligga närmast strandlinjen eller att en utveckling av 
campingen blir omöjlig om de ej tillåts expandera sin verksamhet närmare stranden.  
 
Att strandskyddet upphävs på delar av udden anser Länsstyrelsen är godtagbart då det här 
finns en tydlig vall mellan campingen och strandkanten som säkerställer fri passage för 
allmänheten och bevarar goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 
 
Länsstyrelsen anser dock att strandskyddet behöver utökas för den badstrand som finns i 
planområdets västra del, så att strandskyddet utökas till minst 30 meter från vattenlinjen 
för att strandskyddet syfte ska vara tillgodosett. Enligt plankartan i den här med upphävda 
planen är strandskyddet endast 10 meter på denna plats. Att badstranden hålls fri för 
växt- och djurlivet är viktigt men också att badstranden inte upplevs som privatzon för de 
som promenerar längs eller vistas på badstranden och strandängen vare sig de är 
ortsbefolkning eller campinggäster. 
 
Länsstyrelsen anser också att strandskyddets syfte inte tillgodoses för den i planområdets 
nordöstra udden. Denna del av planområdet är upphöjt med en brant slänt ner mot 
vattenkanten. Fri passage är därmed inte möjlig inom den nu föreslagna 
strandskyddsgränsen på 10 meter. Området har en fin utsiktsplats med utsikt över hela 
sjön och kan anses ha högt värde för de som promenerar längs udden samt för resterande 
campinggäster som inte hyr sin stuga på just den platsen. Det finns idag upptrampade 
stigar på denna höjd. En exploatering av området med byggnader anses därmed bli 
olämpligt och kan upplevas som en privat zon. Strandskyddsgränsen bör därav gå vid de 
stugor som redan finns placerade där. 
 
 

Svenljunga kommun har överklagat Länsstyrelsens beslut till socialdepartementet där 
ärendet ligger just nu.  
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B. Strandskyddsdispenser med hänvisning till LIS 
 

Beviljade dispenser från strandskyddet 

Bengtsfors kommun 
Diarienummer: 2014.006.235 
Fastigheten: Vårviks-Näs 1:61, Bengtsfors 
Fastigheten är belägen inom LIS-område 2, ”Vårviks-Näs” i kommunens översiktsplan. 

Ändamål Ansökan avser byggnation av fritidshus. 
Fritidshuset ersätter ett äldre bostadshus. 

Övriga 
omständigheter 

Vårviks-Näs är en gammal odlingsbygd söder om 
Bufjorden, en grund vik i Västra Silen.  
 
För västra Silen gäller 200 meter strandskydd. 
Idag finns sju permanentboenden samt ett femtontal 
fritidshus i området. 
 
Fastigheten är ett skifte till Vårviks-Näs 1:61 och består 
av en gårdsmiljö. 
 
Fritidshuset kommer uppföras ca 80 meter från 
stranden, bakom den större ekonomibyggnaden och i 
anslutning, ca 30 meter, till det andra bostadshuset på 
fastigheten. Även på grannfastigheten, ca 50 meter 
söder ut, ligger ett befintligt bostadshus. 

Särskilda skäl Strandskydd beviljas för nybyggnad av fritidshus, om ca 
45 m2, med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 d §. 
 
Det nya fritidshuset ersätter ett äldre bostadshus. I 
samma gårdsmiljö finns även ett ytterligare bostadshus 
och en större ekonomibyggnad. 
 
Det befintliga bostadshuset har inte varit i bruk på 
senare tid vilket gjort att hemfridszonen med tiden 
suddats ut och att det inte heller finns någon tydlig 
hävdat tomtmark kvar. Placeringen av ett nytt fritidshus, 
med tillhörande tomtplatsavgränsning, på samma plats 
bedöms dock lämplig med tanke på omgivningen.  
 
Fritidshuset uppförs i ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge och kommer 
uppföras i anslutning till befintliga bostadshus.  

Påverkan på strandskyddets syfte Passagen mellan strandlinjen och bebyggelsen påverkas 
inte av den sökta åtgärden då fritidshuset placeras med 
ett längre avstånd från stranden än befintlig 
ekonomibyggnad vilket gör det väl avskilt.  
 
Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påverkas av 
åtgärden. 
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Dals-Eds kommun 
Diarienummer: 2014/D0016.231 
Fastigheten: Håbols-Näs 1:23, Ed 
Fastigheten är belägen inom LIS-område 13, ”Håbols-Näs” i kommunens tematiska 
översiktsplan för LIS. 

Ändamål Nybyggnad av enbostadshus på avstyckning från fastigheten Håbols-Näs 1:23 
Övriga 
omständigheter 

Strandskyddet inom området är utökat till 200 meter. 
 
Mellan tomtplatsen och sjön går allmän väg 2193. Tomtplatsen är väl avskild från 
strandområdet. 

Särskilda skäl Som särskilt skäl för att medge dispens är att området är utpekat som LIS-område i 
tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 
 
Området är redan ianspråktaget och det nya huset kommer uppföras mellan befintlig 
bebyggelse. 
 

Påverkan på 
strandskyddets syfte 

Den planerade bebyggelsen bedöms inte påverka friluftslivet eller växt- och djurlivet. 

 

Dals-Eds kommun 
Fastigheten: Håbols-Näs 1:48, Ed 
Diarienummer: 2013/D0030.234 
Fastigheten är belägen inom LIS-område 13, ”Håbols-Näs” i kommunens tematiska 
översiktsplan för LIS. 

Ändamål Förlängning av dispens för nybyggnad av fritidshus. 
Övriga 
omständigheter 

Strandskyddet är inom området utökat till 200 meter. 

Särskilda skäl Som särskilt skäl för att medge dispens är att området är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen av väg 2193 samt befintlig bebyggelse (7 kap 18 c ½ punkt 2). Området är 
även utpekat som LIS-område i det tematiska tillägget till översiktsplanen. 

Påverkan på 
strandskyddets syfte 

Varken tillgängligheten eller livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas av att dispens för 
nybyggnad av fritidshus på den redan avstyckade fastigheten ges. 

 

Dals-Eds kommun 
Diarienummer: 2012.D0116.231 
Fastigheten: Valsebo 1:54, Skåpafors 
Fastigheten är belägen inom LIS-område 9, ”Valsebo - Töliden” i kommunens tematiska 
översiktsplan för LIS. 

Ändamål Förnyelse av dispens för nybyggnad av bostadshus. 
Övriga 
omständigheter 

Strandskyddets omfattning inom området är 100 meter. 

Särskilda skäl Som särskilt skäl för att medge dispens är allmän väg 2149 går mellan tomtplatsen och 
sjön och att området ligger med som LIS-område i tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Påverkan på 
strandskyddets syfte 

Varken tillgängligheten för allmänheten eller livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas 
av att dispens ges för nybyggnad av bostadshus. 
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Beviljade dispenser från strandskyddet där Länsstyrelsen upphävt kommunens 
beslut. 

Dals-Eds kommun 
Diarienummer: 2013/D0044.231 
Mölnerud 1:1, Ed 
Fastigheten är belägen inom LIS-område 19 ”Mölnerud” i kommunens tematiska tillägg till 
översiktsplanen gällande LIS-områden. 

Ändamål Nybyggnad av 4 bostadshus. 
Tillkommande bebyggelse placeras så att stränderna kring udden är tillgängliga.  

Övriga 
omständigheter 

Strandskyddet omfattar 200 meter från strandlinjen. 
 
Området består av skogsmark och är obebyggt så när som på en liten stuga vid 
nordspetsen.  
 
Området bedöms hysa allmänna värden för djur- och växtliv.  

Särskilda skäl Som särskilt skäl för att medge dispensen är att området är utpekat som LIS-område i 
tematiskt tillägg till översiktsplan. 
 
Utbyggnaden ger ett förbättrat underlag för service och motverkar bygdens avfolkning. 

Påverkan på 
strandskyddets syfte 

Skogspartiet på udden berörs men bedöms vara av mindre intresse för det rörliga 
friluftslivet. 
 
Utbyggnaden bedöms inte påverka berörda intressen (skyddade vattendrag, fiskevård) 
negativt under förutsättning att VA-frågan löses med beaktande av sjöns status. 
 
En utbyggnad enligt förslaget bedöms kunna genomföras utan större konsekvenser för 
växt- och djurlivet. 
 

Sammanfattning av 
Länsstyrelsens motivering 
till att upphäva 
kommunens beslut. 

Länsstyrelsen upphäver plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommuns beslut på 
fastigheten Mölnerud 1:1. 
 
Platsen för de planerade tomterna med bostadshusen utgörs av en oexploaterad 
skogsbevuxen udde i Mellan-Kornsjön. Den fria passagen mellan vattnet och den 
nordöstra tomten är endast 20 meter och den nordvästra tomten planeras endast 30 
meter från en lokal badplats. 
 
Strandområdet öster och väster om udden utgörs av sumpskogar. Sjön är utpekat som 
nationellt särskilt värdefullt vatten och ingår i riksintresset för vattendrag 
Enningdalsälven (4 kap 6 § MB) 
 
Länsstyrelsen har i granskningsyttrandet över översiktsplanetillägget uttalat att 
området Mölnerud bedöms mindre lämpligt som LIS-område. I det här fallet har 
kommunen meddelat dispens för ny bebyggelse ute på en oexploaterad udde. Det är 
direkt olämpligt att placera flera bostadshus på med tillhörande tomter ute på en 
oexploaterad udde. Uddar är särskilt värdefulla för det rörliga friluftslivet. Med de 
snäva passagerna hindras allmänheten att nyttja området. Länsstyrelsen har övervägt 
den aktuella dispensen mot bakgrund av gällande lagstiftning och omständigheterna i 
ärendet.  
 
Nämnden har som skäl för dispens åberopat att platsen är belägen inom LIS-område. 
Enligt kommunens LIS-plan bedöms området ha förutsättningar för utbyggnad av 4-7 
bostadshus. Förbättrad tillfartsväg krävs, liksom gemensam lösning för vatten- och 
avlopp som inte påverkar sjöns vattenkvalitetet negativt. Detaljplan med VA-utredning 
krävs. 
 
Det förhållandet att dispensen avser fyra bostadshus innebär att endast andra stycket 
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7 kap 8 d § MB kan vara tillämpligt.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att de fyra föreslagna bostadshusen inte kommer att 
placeras i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Den befintliga bebyggelsen som 
finns i området är söder om aktuell udde.  

 

 

Färgelanda kommun 
Diarienummer: 2012.F0032-5 
Fastigheten: Svaravane 1:1, Ellenö 
Fastigheten är belägen inom LIS-område 9, ”Svarvane” i kommunens tematiska översiktsplan 
för LIS. 

Ändamål Nybyggnad av enbostadshus ca 90 meter från strandlinjen. 
 

Övriga 
omständigheter 

Östersjön omfattas av 200 meters strandskydd. 
En mindre väg avskiljer den tänkta tomtplatsavgränsningen från strandområdet. 
 

Särskilda skäl Den nu aktuella lokaliseringen ligger inom av kommunen utpekat LIS-område vilket 
enligt miljöbalken kan anses utgöra särskilt skäl för strandskydds dispens. 
 
Särskilt skäl för dispensen är att tomtplatsen är utpekad som LIS-område i 
kommunens översiktsplan. 
 

Påverkan på 
strandskyddets syfte 

Den tänkta byggnaden med tomtplatsavgränsning påverkar inte den allemansrättsliga 
tillgången till strandområdet eller livsvillkoren för växt- och djurliv negativt 

Sammanfattning av 
Länsstyrelsens motivering 
till att upphäva 
kommunens beslut. 

Länsstyrelsen upphäver Myndighetsnämnden i Färgelanda kommuns beslut om 
strandskyddsdispens på fastigheten Svarvane 1:1 i Färgelanda kommun. 
 
Byggnadsplatsen är belägen cirka 90 meter från stranden av Östersjön, i kanten av en 
mindre inäga och i närheten av två befintliga bostadshus, belägna på fastigheterna 
Svarvane 1:2 respektive 1:2. Närmaste bostadshus i övrigt på den aktuella sidan av 
Östersjön är belägna mer än en kilometer från platsen. Området mellan platsen och 
stranden utgörs av lövskog, där hasselsnok noterats. Två uthus finns inom den i 
dispensen avgränsade tomtplatsen. Tomtplatsen sammanfaller med ett i 
översiktsplanen redovisat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-
område). 
 
Länsstyrelsen har i såväl samrådet som i granskningsyttrandet över 
översiktsplanetillägget uttalat att området Svarvane inte bedöms lämpligt som LIS-
område. 
 
Nämnden har som skäl för dispens åberopat att platsen är belägen inom LIS-område. 
Man har inte angett vilket av styckena i 7 kap 18 d § miljöbalken som ger stöd för 
dispensen. 
 
Det förhållandet att dispensen avser ett enstaka bostadshus innebär att endast andra 
stycket i 7 kap 18 d § miljöbalken kan vara tillämpligt. En förutsättning är dock att 
området är lämpligt som LIS-område. 
 
Länsstyrelsen har övervägd den aktuella dispensen mot bakgrund av gällande 
lagstiftning och omständigheterna i ärendet. Länsstyrelsen vidhåller att området inte 
är lämpligt som område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Området är så 
litet att det bara kan inrymma en enstaka ny byggnad. 
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Eftersom området inte är lämpligt som område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, kan dispensgrunderna i 7 kap 18 d § inte tillämpas. Något särskilt skäl för 
dispens enligt 7 kap 18 c § miljöbalken föreligger inte heller. 
 

 
Färgelanda kommun överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen 
som har prövat ärendet.  
 

Mariestads kommun 
Diarienummer: 2011.Ma0643 
Fastigheten: Sundsören 1:13, Mariestad 
Fastigheten är belägen inom LIS-område 5, ”Sundsören-Ekenäs” i kommunens fördjupade 
översiktsplan för LIS. 

Ändamål Byggande av fritidshus 
 
Tomtplatsavgränsningen ska tillsvidare utgöras av det område som byggnaden upptar 
d.v.s. byggnadens bottenarea inkl. altaner. Slutgiltigt beslut om tomtplatsen kommer 
att tas när den kommande detaljplanen är fastställd, om inte strandskyddet upphävs. 

Övriga  
Omständigheter 

Området är beläget vid Vänern, strandskyddet är därmed utökat till 300 meter. 
 
I området håller en detaljplan dessutom på att tas fram. 

Särskilda skäl Huset avses att uppföras inom ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära lägen, 
LIS-område, i anslutning till befintligt bostadshus.  
 
Det är förvaltningens bedömning att den sökta åtgärden uppfyller de krav som 
handboken anger avseende avstånd från befintligt hus, förutsättningarna för en 
samlad bebyggelse samt möjligheterna att tillgodose behovet av samhällsservice av 
olika slag. 

Påverkan på 
strandskyddets syfte 

Påverkan på friluftlivets möjligheter och växt- och djurlivet är acceptabelt.  
 
Det är förvaltningens bedömning att åtgärden inte medför någon ändring av 
nuvarande förhållanden. 
 
Byggnaden kommer att uppföras i närheten av ett på kartan markerat fornminne. 
Förvaltningen har frågat Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i Mariestad om byggnaden 
kan uppföras så som sökanden anger. Förvaltningen har fått besked per telefon att 
kulturmiljöenheten inte har något emot att byggnaden uppförs som ansökan anger 
dock får den inte placeras närmare tomtgränsen mot norr än vad som angavs vid den 
gemensamma inspektionen av området. 

Länsstyrelsen motivering 
till att upphäva 
kommunens beslut 

Mariestads kommun har i sitt beslut, som den omständighet som utgör särskilt skäl för 
strandskyddsdispens, angivit att huset ska uppföras inom ett 
landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge och i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Kommunen gör tomtplatsavgränsningen att tillsvidare ska tomtplatsen 
utgöras av den yta som byggnaden upptar. De anger att slutligt beslut om tomtplats 
kommer att tas när den kommande detaljplanen är fastställd.  
 
Länsstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som anges inte är tillämpligt om 
kommunen inte följer de förutsättningar som har villkorats i arbetet med LIS-planen. I 
samband med detaljplaneläggningen av området ska det utredas vilka ytor som är 
lämpliga för bebyggelse och vilka som är av värde för friluftslivet m.m. i området. När 
en detaljplan tas fram ges utrymme för olika intressen att komma till tals vid samråd 
och utställning av planen samt Länsstyrelsens granskning. Detta är en demokratisk 
process som stöds av Plan- och bygglagen (PBL). Genom att ge lov till det aktuella 
fritidshusetföregår man detaljplaneprocessen samt undanröjer möjligheten till 
diskussion kring allemansrättsligt stråk längst med och fram till stranden. 
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Även om man finner att det finns omständigheter som skulle kunna utgöra grund för 
dispens i ett ärende måste byggnationen även vägas mot strandskyddets syften. Den 
aktuella byggnaden är avsedd för boende, vilket genererar en zon kring byggnaden där 
allmänheten avhålls från att vistas. I det här fallet kan denna zon komma att sträcka 
sig ända ned till stranden, alternativt mycket nära stranden beroende på hur 
tomtplatsen avgränsas. Detta skulle medföra att möjligheten till passage längs, och 
vistelse på stranden vid Östersundets allra sydligaste del allvarligt inskränks. 
Länsstyrelsen anser att detta skulle bli en väsentlig negativ påverkan på 
strandskyddets syften. 
 
Länsstyrelsen bedömer att ett beslut om tomtplatsavgränsning inte kan tas för sig 
självt. I 7 kap 18 f § anges att ”I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning 
mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet.” Ett 
separat beslut om tomtplatsavgränsning är alltså inte giltigt för sig självt utan måste 
tas i samband med ett beslut om dispens. Därmed skulle sökanden tvingas in i en ny 
dispensprövning för att ta mark i anspråk som trädgård. Det är inte rimligt att tänka sig 
att ett fritidshus kan existera utan en trädgård runt om sig eller en zon där 
allmänheten avhålls från att vistas. Det är även svårt att se att byggnationen skulle 
kunna genomföras utan att en större yta tas i anspråk än byggnadens bottenarea 
under byggtiden. Kommunens beslut saknar därför relevanta aspekter som måste 
bedömas vid en prövning av en strandskyddsdispens. 
 
Länsstyrelsen bedömer därav att det inte finns några sådana särskilda skäl som avses i 
7 kap. 18 c och 18 d § § MB och att kommunens beslut inte kan bedömas utifrån vilket 
ingrepp det verkligen kommer att medföra då tomtplats kring byggnaden saknas. 
Länsstyrelsen upphäver därför tidigare meddelad dispens.   

 

Melleruds kommun 
Diarienummer: 2011.M0242.226 
Järns Stom 1:11, Mellerud 
Fastigheten är belägen inom LIS-område ”Järns Sannar” i kommunens översiktsplan. 

Ändamål Nybyggnad av två stycken enbostadshus i direkt anslutning till befintligt bostadshus. 
Övriga 
omständigheter 

- 

Särskilda skäl Enligt 7 kap. 18 d §, uppförande av enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till 
befintligt bostadshus i LIS-område. 

Påverkan på 
strandskyddets syfte 

De tänkta tomtplatserna placeras minst 75 meter från strandlinjen varför den fria 
passagen utmed stranden ej påverkas av sökta åtgärden. 

Sammanfattning av 
Länsstyrelsens motivering 
till att upphäva 
kommunens beslut. 

Länsstyrelsen upphäver Melleruds kommuns beslut om strandskyddsdispens för två 
enbostadshus på fastigheten Järns Stom 1:11. 
 
Platsen där de två bostadshusen är tänkta att uppföras är belägna i skogsmark cirka 80 
meter från Vänerns strand och i anslutning till ett enskilt beläget bostadshus. Området 
är lättillgängligt via stigar och mindre vägar som bland annat förbinder området med 
badplatsen Vita Sannar och Melleruds tätort. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att ett område vid Järns Sannar, där platsen är belägen, i 
översiktsplanen för Melleruds kommun antagen den16 juni 2010, anges som ett 
möjligt område för landsbygdsutveckling (LIS-område) enligt 7 kap 18 e §. 
 
LIS-områdena är i översiktsplanen för Melleruds kommun schematiskt markerade i 
form av cirklar med cirka 1,5 kilometers diameter. Länsstyrelsen har i 
granskningsyttrandet över planen angett preciseringar i fråga om i vilka delar eller 
avseenden Länsstyrelsen anser att områdena är lämpliga som LIS-området. För det 
aktuella området vid Järns Sannar anförde Länsstyrelsen följande: 
”Området kring Järns Sannar har idag endast mycket gles och spridd bebyggelse. Länsstyrelsen 
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ser endast begränsade förutsättningar för en försiktig förtätning bakom den befintliga 
bebyggelsen i förhållande till Vänern. I översiktsplanen saknas en mer detaljerad och tydlig 
avgränsning varför lämplig placering och omfattning av tillkommande bebyggelse får 
detaljstuderas och anpassas i kommande detaljplanering.” 
 
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i fråga om lämpligheten av ny bebyggelse på 
platsen. I ett samrådsyttrande den 15 april 2011 över ett detaljplaneprogram för Järns 
Sannar uttalade Länsstyrelsen att programförslaget inte följer intentionerna i 
översiktsplanen och inte beaktar Länsstyrelsens uttalande i granskningsyttrandet om 
försiktig förtätning bakom befintlig bebyggelse. Programförslaget innebär inte en 
sådan förtätning av området runt sommargården Furusand utan den föreslagna 
nybebyggelsen ligger som närmast cirka 200 meter norr om Furusand. Länsstyrelsen 
har därför påpekat att förslaget till detaljplanprogram behöver omarbetas. 
 
 
Platsens läge i förhållande till Furusand och till de obebyggda strandområdena norrut 
åskådliggörs på en karta. Länsstyrelsen konstaterar att platsen för dispensen, på 
motsvarande vis som i det ovan nämnda programmet, innebär en utvidgning av den 
bebyggelse som finns runt Furusand och därmed inte tillgodoser Länsstyrelsen 
synpunkter i granskningsyttrandet i Översiktsplanen. Länsstyrelsen anser att platsen 
inte ska omfattas av LIS-området och att 7 kap 18 e § miljöbalken därför inte kan 
åberopas som särskilt skäl för dispens. 
 
Det oexploaterade promenadstråket utmed sanden mellan Furusand och 
stugbebyggelsen vid Vita Sannar måste tillmätas stor betydelse för allmänhetens 
friluftsliv, inte minst med hänsyn till närheten till badplats och till Melleruds tätort. 
Det är viktigt att detta område inte stegvis tas i anspråk för bebyggelse. LIS-området 
bör därför avgränsas så att det obebyggda stråket bibehåller sitt skydd och endast 7 
kap 18 c § miljöbalken kan tillämpas vid prövning av strandskyddsdispenser.  
 
Länsstyrelsen anser sammanfattningsvis inte att 7 kap. 18 d § miljöbalken i detta fall 
kan åberopas som särskilt skäl för dispens, och inte heller att något annat särskilt skäl 
föreligger, och upphäver därför den meddelade dispensen. 

 

Töreboda kommun 
Diarienummer: 2014.Tö0073 
Fastigheten: Töreboda Tåtorp 1:8, Moholm 
Fastigheten är belägen inom LIS-område T5, ”Tårtorp och Sörboda” i kommunens tematiska 
översiktsplan för LIS. 

Ändamål Vandrarhemmet Tåtorps Café & Logi Göta kanal har ansökt om strandskydds dispens 
för uppförande av 4 uthyrningsstugor, varav två kommer uppföras inom 
strandskyddsområde. 
 

Övriga 
omständigheter 

Strandskyddet kring Göta Kanal är 100 meter. 
 
Området berörs av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten, 
vilket gäller områden utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp. 

Särskilda skäl Särskilda skäl i form av angeläget intresse bedöms tillämpligt i ärendet då det som 
sökanden vill utföra sker i ett område med utvecklad turistverksamhet och i så nära 
anslutning till det etablerade vandrarhemmet. 
 
Det är förvaltningens uppfattning att en turist- och friluftssatsning i en kommun med 
vikande befolkningsunderlag, som baseras på en mycket välkänd och viktig turistled, 
som Göta Kanal, har en utvecklingspotential som på lång sikt bedöms ge betydande 
fördelar för samhället. 

Påverkan på Det är förvaltningens bedömning att åtgärden inte medför en sådan påverkan på de 
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strandskyddets syfte nuvarande förhållandena att ansökan om dispens ska nekas. Området utgörs av en 
relativt gles granskog med ett litet inslag av lövträd. Liknande naturtyp finns väl 
representerad i området. Områden av denna naturtyp kan vara känsliga för slitage 
men detta kan med fördel kanaliseras via lämpligt anlagda gångstigar. 
 
Inga områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet såsom lövskogar med 
höga naturvärden, strandskog eller strandängar berörs. 
 
Genom att dispensen endast omfattar byggnaderna påverkas inte allmänhetens rätt 
att fritt röra sig i området i en sådan omfattning att det enligt förvaltningens 
bedömning strider mot intentionerna i strandskyddsbestämmelserna.  

Länsstyrelsen upphävde 
kommunens beslut 

Dispensen ligger för överprövning hos Länsstyrelsen 
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C. Sammanställning av LIS-områden i Västra Götaland 
Områdesbeteckning Kommunens motivering  LST anser lämplig LST anser olämplig  Oklart Berörs ej 

Bengtsfors kommun           

Gustavsfors delområde 1 Delområdena 1-2 kommer att ge 
ett ökat serviceunderlag för 
lanthandeln och de tre 
restauranger/caféer som finns i 
Gustavsfors men även för den 
service som finns i både Bengtsfors 
och Årjäng. Närmaste turistiska 
stödjepunkt norrut finns i 
Lennartsfors och söderut i 
Bengtsfors. 

Gustavsfors delområde 1 har nu fått en 
mer lämplig utbredning och en mer 
detaljerad avgränsning görs vid 
planläggning för att säkerställa en 
bekväm passage ut mot udden. 

    

  

Gustavsfors delområde 2 Delområdena 1-2 kommer att ge 
ett ökat serviceunderlag för 
lanthandeln och de tre 
restauranger/caféer som finns i 
Gustavsfors men även för den 
service som finns i både Bengtsfors 
och Årjäng. Närmaste turistiska 
stödjepunkt norrut finns i 
Lennartsfors och söderut i 
Bengtsfors. 

 För delområde 2 anser Länsstyrelsen 
att det med hänsyn till 
fågelskyddsområdet är olämpligt att 
anlägga bryggor i närheten av 
skyddsområdet. 

    

  

Gustavsfors delområde 3 Delområde 3 kan genom vidare 
utveckling ge fler arbetstillfällen 
inom besöksnäringen samtidigt som 
behovet av mer service till 
besökarna kan tillgodoses. 
Närmaste turistiska stödjepunkt 
norrut finns i Lennartsfors och 
söderut i Bengtsfors. 

      

x 

Bilaga B:1 



 
 

Vårviks-Näs Det är av avgörande betydelse för 
om en by som Vårviks-Näs ska 
kunna överleva, behålla bofast 
befolkning och kunna upprätthålla 
odlingslandskapet, att bebyggelsen 
kan utvecklas utifrån nya behov. En 
kompletterande turismanläggning 
kan bidra till försörjningen och öka 
möjligheterna till 
permanentboende samtidigt som 
det gynnar besöksnäringen med fler 
stödjepunkter utmed Dalslands 
Kanal. 

I området Vårviks-Näs anser 
Länsstyrelsen att det är rimligt att 
kunna åstadkomma viss 
kompletteringsbebyggelse som är väl 
avvägd mot strandskyddets syften så att 
till exempel viktiga passager från vägen 
till stranden kan bibehållas. 
Länsstyrelsen anser att ett helhetsgrepp 
för området i en planläggningsprocess 
är lämpligt att genomföra här.  

    

  

Krokfors delområde 1 Områdena skulle innebära en 
nödvändig förstärkning av den 
turistiska infrastruk-turen och 
möjliggöra en utveckling och 
kommersialisering av 
besöksnäringen i Dalslands kanal- 
och sjösystem. De skapar dessutom 
arbetstillfällen och underlag för 
service både i Bengtsfors, 
Gustavsfors och Årjäng. 

      

x 

Krokfors delområde 2 Områdena skulle innebära en 
nödvändig förstärkning av den 
turistiska infrastrukturen och 
möjliggöra en utveckling och 
kommersialisering av 
besöksnäringen i Dalslands kanal- 
och sjösystem. De skapar dessutom 
arbetstillfällen och underlag för 
service både i Bengtsfors, 
Gustavsfors och Årjäng. 

      

x 

Bilaga B:2 



 
 

Hökenäs delområde 1 Utbyggnad inom Hökenäs skulle 
innebära en nödvändig förstärkning 
av den turistiska infrastrukturen 
och möjliggöra en utveckling och 
kommersialisering av 
besöksnäringen i Dalslands kanal- 
och sjösystem. Det skapar 
arbetstillfällen och underlag för 
service i Bengtsfors, Gustavsfors 
och Årjäng. 

Hökenäs kan accepteras under 
förutsättning att det sker en varsam 
anpassning till naturmiljön och det 
rörliga friluftslivets behov. 
Beskrivningen bör kompletteras med att 
Östra Silen (i beskrivningen felskrivet 
Västra Silen) är av riksintresse för 
naturvård och att ett 
fågelskyddsområde runt ön Sjövägsölen 
angränsar. Området rimmar visserligen 
inte med de två första punkterna i de 
grundprinciper för utpekande som 
anförs av kommunen men kan vara 
godtagbar under förutsättning att den 
fria passagen blir generös. Anpassning 
till topografin på halvön är viktig. I LIS-
planen anförs att det sjönära läget är 
viktigt för att kunna nyttja stranden för 
grillplatser mm. Att själva bebyggelsen 
hålls tillbaka behöver inte äventyra den 
ambitionen. Vid eventuell prövning av 
bryggor måste fågelskyddsområdet och 
de arter som skyddet avser särskilt 
beaktas, liksom riksintressen för 
naturvård och friluftsliv.   

    

  

Bilaga B:3 



 
 

Hökenäs delområde 2 Utbyggnad inom Hökenäs skulle 
innebära en nödvändig förstärkning 
av den turistiska infrastrukturen 
och möjliggöra en utveckling och 
kommersialisering av 
besöksnäringen i Dalslands kanal- 
och sjösystem. Det skapar 
arbetstillfällen och underlag för 
service i Bengtsfors, Gustavsfors 
och Årjäng. 

Hökenäs kan accepteras under 
förutsättning att det sker en varsam 
anpassning till naturmiljön och det 
rörliga och det rörliga friluftslivets 
behov. Beskrivningen bör kompletteras 
med att Östra Silen (i beskrivningen 
felskrivet Västra Silen) är av riksintresse 
för naturvård och att ett 
fågelskyddsområde runt ön Sjövägsölen 
angränsar. Området rimmar visserligen 
inte med de två första punkterna i de 
grundprinciper för utpekande som 
anförs av kommunen men kan vara 
godtagbar under förutsättning att den 
fria passagen blir generös. Anpassning 
till topografin på halvön är viktig. I LIS-
planen anförs att det sjönära läget är 
viktigt för att kunna nyttja stranden för 
grillplatser mm. Att själva bebyggelsen 
hålls tillbaka behöver inte äventyra den 
ambitionen. Vid eventuell prövning av 
bryggor måste fågelskyddsområdet och 
de arter som skyddet avser särskilt 
beaktas, liksom riksintressen för 
naturvård och friluftsliv.   

    

  

Kårud LIS-området kommer skapa 
arbetstillfällen och bidrar till ett 
förbättrat underlag för 
besöksnäringen och kommersiell 
service i Bäckefors och övriga 
kommunen. 

  Länsstyrelsen anser sammantaget att 
Kårud inte utgör ett lämpligt LIS-
område eftersom det utgör ett relativt 
orört område med endast spridd 
bebyggelse. Alternativa lokaliseringar, 
som innebär en bättre hushållning med 
mark- och vattenresurser, bör kunna 
hittas.  

  

  

Bilaga B:4 



 
 

Kråkenäs Området kommer att ge ett ökat 
serviceunderlag för handel och 
övrig kommersiell service i 
Gustavsfors och Bengtsfors. 

  Länsstyrelsen anser att utpekande av 
Kråknäs delområde 2 som LIS-område 
inte är lämpligt i enlighet med det som 
framförts under samrådet. Området 
överensstämmer heller inte med de två 
första punkterna i grundprinciperna för 
utpekande som fastlagts av kommunen. 
Avsedd komplettering med enstaka nya 
bostadshus är inte möjligt, eftersom 
sådana bara får göras i anslutning till 
befintliga bostadshus.  

  

  

Ödskölt Utbyggnad inom området bidrar till 
ett förbättrat serviceunderlag för 
offentlig och kommersiell service i 
Bäckefors och kommunen i stort. 
Det är en fördel att kunna ansluta 
området till kommunalt vatten och 
avlopp istället för enskilda 
anläggningar. 

Ödskölt är lämpligt LIS-område i stort 
men där gränsen i öster får studeras 
närmare och läggas fast i samband med 
planläggning.  

    

  

Steneby delområde 1 Delområde 1: Dalslands Aktiviteter 
är en viktig motor i besöksnäringen 
och en utveckling av verksamheten 
innebär fler arbetstillfällen i 
företaget men även ett utökat 
serviceunderlag för övrig 
besöksnäring inte minst vad gäller 
förlängning av säsongen. För att 
kunna utvecklas behöver 
verksamheten utökas med fler 
boendemöjligheter och 
anläggningar vid sjön. 

En fortsatt utveckling av befintlig 
verksamhet i Steneby som säkerställer 
en turistisk inriktning och verksamhet 
med stor hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns på plats är 
översiktligt lämpligt LIS-område. I 
samband med åtgärder som kräver 
prövningar enligt plan- och bygglagen 
och miljöbalken behöver riksintresset 
för naturvård beaktas så att påtaglig 
skada inte riskerar att uppstå.  

    

  

Steneby delområde 2 Delområde 2: Bör kunna utvecklas 
för att vidga serviceunderlaget 
främst i Dals Långed och Billingsfors 
samtidigt som det kan stötta 
delområde 1 med samarbete om 
boende för både personal och 
besökare. 

En fortsatt utveckling av befintlig 
verksamhet i Steneby som säkerställer 
en turistisk inriktning och verksamhet 
med stor hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns på plats är 
översiktligt lämpligt LIS-område. I 
samband med åtgärder som kräver 
prövningar enligt plan- och bygglagen 
och miljöbalken behöver riksintresset 
för naturvård beaktas så att påtaglig 
skada inte riskerar att uppstå.  
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Norebyn Förbättrar serviceunderlaget för 
besöksnäringen samt kommersiell 
service både inom kommunen såväl 
som i grannkommunen Dals Ed. En 
turismanläggning bidrar till en ökad 
sysselsättning. 

  Länsstyrelsen anser att det föreslagna 
området Norebyn inte är lämpligt att ta 
i anspråk för landsbygdsutveckling med 
hänsyn till riksintresset för naturvård 
som motiveras av Ivägsjöns höga 
biologiska funktion.  

  

  

Högsbyn delområde 1 Turismanläggningarna innebär nya 
arbetstillfällen och är ett viktigt 
tillskott till besöksnäringen på en 
strategisk viktig plats mitt emellan 
Håverud och Baldersnäs. 

Med hänsyn till riksintressen i Högsbyn 
behöver man i den fortsatta 
planeringen ta stor hänsyn till 
allmänhetens tillgänglighet till det 
strandnära området och till 
kulturmiljövärdena.  

    

  

Högsbyn delområde 2 Turismanläggningarna innebär nya 
arbetstillfällen och är ett viktigt 
tillskott till besöksnäringen på en 
strategisk viktig plats mitt emellan 
Håverud och Baldersnäs. 

Med hänsyn till riksintressen i Högsbyn 
behöver man i den fortsatta 
planeringen ta stor hänsyn till 
allmänhetens tillgänglighet till det 
strandnära området och till 
kulturmiljövärdena.  

    

  

Knötsviken Utvecklingen stärker 
besöksnäringen och befintlig 
ridverksamhet. Servicen som 
kommer att gynnas av områdets 
utbyggnad är främst möjligheten 
för ridskolan att kunna utveckla sin 
verksamhet men också att den 
kommersiella servicen både i 
Billingsfors och Bengtsfors får ett 
ökat underlag. 

      

x 

Skåpafors Området möjliggör en utveckling av 
Skåpafors tätort och ligger i nära 
anslutning till infrastruktur i form 
av va och gator. Det bidrar till att 
stärka underlaget för befintlig 
barnomsorg på orten och bidrar till 
en förstärkning av 
serviceunderlaget för handeln i 
Bengtsfors och Billingsfors. Att 
kunna erbjuda attraktiva tomter är 
av stor betydelse för industrins 
möjligheter att locka arbetskraft. 
Bebyggelse i området är att 
betrakta som en naturlig utveckling 
av samhället Skåpafors. 

      

x 
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Furnäs Utbyggnad av området bidrar till ett 
förbättrat serviceunderlag för 
offentlig och kommersiell service i 
Bengtsfors tätort samtidigt som det 
kan dra nytta av utbyggd teknisk 
infrastruktur i form av väg, vatten 
och avlopp. 

      

x 

Torrskog delområde 1 Torrskog är en livskraftig by som är 
strategiskt viktig för den nordvästra 
kom-mundelen. Byn ligger nästan 
uteslutande inom strandskydd, och 
det finns ett stort behov av 
utveckling av befintlig bebyggelse 
genom komplettering av enstaka 
nya bostäder. En turismanläggning 
kan ge arbetstillfällen och ny 
bostadsbebyggelse förstärker en 
strategisk by och ger ett ökat 
serviceunderlag för handel och 
övrig kommersiell service i 
Bengtsfors. 

      

x 

Torrskog delområde 2 Torrskog är en livskraftig by som är 
strategiskt viktig för den nordvästra 
kom-mundelen. Byn ligger nästan 
uteslutande inom strandskydd, och 
det finns ett stort behov av 
utveckling av befintlig bebyggelse 
genom komplettering av enstaka 
nya bostäder. En turismanläggning 
kan ge arbetstillfällen och ny 
bostadsbebyggelse förstärker en 
strategisk by och ger ett ökat 
serviceunderlag för handel och 
övrig kommersiell service i 
Bengtsfors. 

      

x 
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Herrenäs Herrenäs är en livskraftig by som till 
hälften ligger inom strandskydd, 
och det finns ett stort behov av 
utveckling av befintlig bebyggelse 
genom komplettering av enstaka 
nya bostäder. Inriktningen mot 
bostäder stärker serviceunderlaget 
för Bengtsfors tätort. 
Herrenäs ligger strategiskt mitt 
emellan de turistiska 
stödjepunkterna i Gustavs-fors och 
Bengtsfors. Det finns behov att 
förtäta infrastrukturen för 
besöksnär-ingen, t.ex. genom nya 
övernattningsmöjligheter, 
gästbryggor, besöksmål utmed 
Lelångs västra strand, lämpligtvis i 
Herrenäs. Inriktningen mot 
besöksnäringen ger fler 
arbetstillfällen. 

      

x 

Grean delområde 1 Offentlig service i form av vägar, 
vatten och avlopp finns i 
närområdet och områdena kan 
därför anslutas till och dra nytta av 
dessa anläggningar. Delområde 1 
skapar möjlighet för verksamheten 
med restaurang att utvecklas till 
förmån för både besöksnäring och 
lokalbefolkning. I övrigt bidrar 
förslaget till ett förbättrat 
serviceunderlag för offentlig och 
kommersiell service i Bengtsfors. 
Under förutsättning att området 
ansluts till kommunalt vatten och 
avlopp är det ett mycket lämpligt 
utbyggnadsområde. 

      

x 
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Grean delområde 2 Offentlig service i form av vägar, 
vatten och avlopp finns i 
närområdet och områdena kan 
därför anslutas till och dra nytta av 
dessa anläggningar. Delområde 1 
skapar möjlighet för verksamheten 
med restaurang att utvecklas till 
förmån för både besöksnäring och 
lokalbefolkning. I övrigt bidrar 
förslaget till ett förbättrat 
serviceunderlag för offentlig och 
kommersiell service i Bengtsfors. 
Under förutsättning att området 
ansluts till kommunalt vatten och 
avlopp är det ett mycket lämpligt 
utbyggnadsområde. 

      

x 

Dals-Ed kommun           
1 Ed: Bälnäs - Skansen Läget mellan tätortsbebyggelsen 

och Stora Le och goda 
kommunikationer gör att området 
har stor potential för utveckling av 
olika verksamheter med anknytning 
till turism och friluftsliv, som 
framför allt sommartid innebär 
ökad sysselsättning. Utbyggnad av 
bostäder, framför allt vid Skansen, 
kan ge ett påtagligt tillskott till 
underlaget för service i Eds 
centrum. 

Område 1, 3, 6 och 8 kan vara lämpliga 
LIS-områden under förutsättning att en 
noggrann avvägning görs mellan ny 
exploatering, befintlig markanvändning, 
tillgänglighet och upplevelsevärden. 
Område 1 bör utredas avseende 
förorenad mark. 

    

  

2 Ed: Timmerdalen, 
Bergslätt 

En utbyggnad av bostäder vid Stora 
Sågtjärnet och Timmertjärnet 
bedöms kunna ge ett påtagligt 
tillskott till underlaget för service i 
Eds tätort. Utbyggnaden beräknas 
ta ett antal år och under denna tid 
ge lokala arbetstillfällen. 

Område 2, 15, 16, 17, 18 och 20 kan 
vara lämpliga som LIS-områden, under 
förutsättning att en noggrann avvägning 
mellan ny exploatering, befintlig 
markanvändning, tillgänglighet och 
upplevelsevärden. I de fall 
bestämmelserna om lättnader i 
strandskyddet för landsbygdsutveckling 
tillämpas i LISområden måste det 
övervägas den aktuella planen eller 
projektet kan antas långsiktigt bidra till 
utveckling av landsbygden. 
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3 Nössemarks - Strand Nössemark har sedan en längre tid 
påverkats av sjunkande 
befolkningstal och därmed 
sammanhängande bortfall av 
servicefunktioner. Det är angeläget 
att orten med stöd av LIS kan 
erbjudas möjligheter till utveckling 
av bostäder i attraktiva lägen och 
servicefunktioner/arbetsplatser 
som riktar sig mot såväl den lokala 
befolkningen som turismen och det 
rörliga friluftslivet. Gällande FÖP 
har samma målsättning. 

Område 1, 3, 6 och 8 kan vara lämpliga 
LIS-områden under förutsättning att en 
noggrann avvägning görs mellan ny 
exploatering, befintlig markanvändning, 
tillgänglighet och upplevelsevärden.  

    

  

4 Rörviken Ytterligare bebyggelse vid Rörviken 
kan ge ett tillskott till 
serviceunderlaget i Nössemark. 

    Område 4 och 5 ingår i gällande FÖP för 
Nössemark vars riktlinjer behöver beaktas.   

5 Sparsnäs En utbyggnad av föreslagen 
omfattning bedöms kunna ge ett 
betydande tillskott till 
serviceunderlaget i Nössemark. 
Under byggtiden skapas därtill 
lokala arbetstillfällen. Den 
kumulativa effekten av föreslagna 
åtgärder i områdena 3, 4, 5, 6, 7 
och 9 kan bli påtaglig. 

    Område 4 och 5 ingår i gällande FÖP för 
Nössemark vars riktlinjer behöver beaktas. 

  

6 Nässemarks - Dalen En utbyggnad av bostäder och 
servicefunktioner i området 
bedöms kunna utveckla området 
med både arbetsplatser och 
underlag för lokal service i 
Nössemark. 

Område 1, 3, 6 och 8 kan vara lämpliga 
LIS-områden under förutsättning att en 
noggrann avvägning görs mellan ny 
exploatering, befintlig markanvändning, 
tillgänglighet och upplevelsevärden.  

    

  

7 Lilla Säm Ytterligare bostäder inom området 
innebär en förstärkning av 
underlaget för lokal service i 
Nössemark. Bebyggelsen vid 
Sämsjön bedöms kunna 
kompletteras med enstaka hus i 
anslutning till befintliga enligt MB 
7:18d.  

    Område 7, 9, 10, 12, 13, 14 och 19 är 
mindre lämpliga som LIS-områden. Om 
fortsatt planering krävs MKB mm. Ökat 
eller ändrat nyttjande av land och 
vattenområden kan medföra att MKN inte 
kan nås på grund av vattenförekomstens 
känslighet, vilket måste beaktas. 

  

Bilaga B:10 



 
 

8 Sund Området erbjuder förutsättningar 
för en utveckling av såväl viss 
bostadsbebyggelse som 
servicefunktioner med anknytning 
till friluftslivet och båttrafiken på 
Stora Le och Dalslands kanal. 
Härigenom förbättras underlaget 
för lokal service i Nössemark och 
lokala arbetstillfällen kan skapas vid 
Sund. 

Område 1, 3, 6 och 8 kan vara lämpliga 
LIS-områden under förutsättning att en 
noggrann avvägning görs mellan ny 
exploatering, befintlig markanvändning, 
tillgänglighet och upplevelsevärden.  

    

  

9 Valsebo - Töliden En komplettering av områdets 
bebyggelse kan, tillsammans med 
område 10, Asslerud ge underlag 
för service i Håbol. Området 
erbjuder möjligheter till 
komplettering med enstaka hus i 
anslutning till befintlig bebyggelse 
enligt MB 7:18d. 

    Område 7, 9, 10, 12, 13, 14 och 19 är 
mindre lämpliga som LIS-områden. Om 
fortsatt planering krävs MKB mm. Ökat 
eller ändrat nyttjande av land och 
vattenområden kan medföra att MKN inte 
kan nås på grund av vattenförekomstens 
känslighet, vilket måste beaktas. 

  

10 Asslerud En komplettering av bebyggelsen i 
området med ytterligare 
bostadshus kan samverka med 
liknande åtgärder i område 10 och 
stärka underlaget för servicen i 
Håbol. 

    Område 7, 9, 10, 12, 13, 14 och 19 är 
mindre lämpliga som LIS-områden. Om 
fortsatt planering krävs MKB mm. Ökat 
eller ändrat nyttjande av land och 
vattenområden kan medföra att MKN inte 
kan nås på grund av vattenförekomstens 
känslighet, vilket måste beaktas. 

  

11 Stamnåra Friluftslivet bedöms gynnas genom 
att området tillgängliggörs i högre 
utsträckning och ett hotell 
möjliggör boende i området. 
Projektet kan, om det förverkligas, 
bli en unik anläggning med stor 
attraktivitet, som gör Dals-Ed känt i 
ett större sammanhang. Det kan 
innebära ett stort antal delvis 
kvalificerade arbetsplatser, både på 
hotellet och i olika 
servicefunktioner i kommunen. 

  Område 11 har ett hotellprojekt, 
Dalsland Lodge, föreslagits. 
Länsstyrelsen anser att det ar ett 
intressant projekt, däremot kan platsen 
diskuteras då Stamnåra är en unik plats 
vid Stora Le. Stamnåra ingår i Natura 
2000- område, SPA-fågeldirektiv, 
skogsområdena skyddas genom 
naturvårdsavtal. Länsstyrelsen 
bedömer att området ar olämpligt och 
ett tillstånd enligt 7:28a-b§§ MB synes 
inte vara möjligt. 
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12 Tenhögen - Henneviken En utbyggnad av området enligt 
förslag kan skapa arbetstillfällen 
inom olika servicefunktioner med 
anknytning till friluftsliv på och 
omkring Grannsjöarna. 
Kompletteringar med enstaka 
bostadshus, som även kan ske i 
område 14, innebär en förbättring 
av underlaget för service i Håbol. 

    Område 7, 9, 10, 12, 13, 14 och 19 är 
mindre lämpliga som LIS-områden. Om 
fortsatt planering krävs MKB mm. Ökat 
eller ändrat nyttjande av land och 
vattenområden kan medföra att MKN inte 
kan nås på grund av vattenförekomstens 
känslighet, vilket måste beaktas. 

  

13 Håbols - Näs Området bedöms ha 
förutsättningar att skapa 
arbetsplatser inom 
servicefunktioner med anknytning 
till det rörliga friluftslivet. Enstaka 
bostadshus kan ge underlag för 
service i Håbol. 

    Område 7, 9, 10, 12, 13, 14 och 19 är 
mindre lämpliga som LIS-områden. Om 
fortsatt planering krävs MKB mm. Ökat 
eller ändrat nyttjande av land och 
vattenområden kan medföra att MKN inte 
kan nås på grund av vattenförekomstens 
känslighet, vilket måste beaktas. 

  

14 Vassända - Lilla Grorud Komplettering med enstaka 
bostadshus kan förbättra 
underlaget för lokal service i Ed. 

    Område 7, 9, 10, 12, 13, 14 och 19 är 
mindre lämpliga som LIS-områden. Om 
fortsatt planering krävs MKB mm. Ökat 
eller ändrat nyttjande av land och 
vattenområden kan medföra att MKN inte 
kan nås på grund av vattenförekomstens 
känslighet, vilket måste beaktas. 

  

15 Loviseholm Närheten till väg 164 och 
vattendragen gör att området 
bedöms ha förutsättningar att 
skapa arbetsplatser inom 
servicefunktioner för trafik, turism 
och friluftsliv. 

Område 2, 15, 16, 17, 18 och 20 kan 
vara lämpliga som LIS-områden, under 
förutsättning att en noggrann avvägning 
mellan ny exploatering, befintlig 
markanvändning, tillgänglighet och 
upplevelsevärden. I de fall 
bestämmelserna om lättnader i 
strandskyddet för landsbygdsutveckling 
tillämpas i LISområden måste det 
övervägas den aktuella planen eller 
projektet kan antas långsiktigt bidra till 
utveckling av landsbygden. 
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16 Bästorp, Söder Utbyggnaden av planerad stugby 
mitt i området kan ge arbetsplatser 
både tillfälligt och på sikt i form av 
servicefunktioner med koppling till 
dansbana och badplats. 
Komplettering med enstaka hus i 
anslutning till befintliga i nordväst 
och sydost kan bidra till att 
motverka bygdens avfolkning. 

Område 2, 15, 16, 17, 18 och 20 kan 
vara lämpliga som LIS-områden, under 
förutsättning att en noggrann avvägning 
mellan ny exploatering, befintlig 
markanvändning, tillgänglighet och 
upplevelsevärden. I de fall 
bestämmelserna om lättnader i 
strandskyddet för landsbygdsutveckling 
tillämpas i LISområden måste det 
övervägas den aktuella planen eller 
projektet kan antas långsiktigt bidra till 
utveckling av landsbygden. 

    

  

17 Dals Högen Befintliga turism- och 
fritidsaktiviteter inom området som 
lägergård med camping, ångbåt 
mm bedöms kunna utökas eller 
utvecklas med ytterligare 
funktioner som innebär 
arbetsplatser. F d tullstationen bör 
också kunna användas för någon 
verksamhet inriktad mot turism och 
friluftsliv. 

Område 2, 15, 16, 17, 18 och 20 kan 
vara lämpliga som LIS-områden, under 
förutsättning att en noggrann avvägning 
mellan ny exploatering, befintlig 
markanvändning, tillgänglighet och 
upplevelsevärden. I de fall 
bestämmelserna om lättnader i 
strandskyddet för landsbygdsutveckling 
tillämpas i LISområden måste det 
övervägas 0111 den aktuella planen 
eller projektet kan antas långsiktigt 
bidra till utveckling av landsbygden. 

    

  

18 Norane Området bedöms ha goda 
förutsättningar för utveckling av 
stugby, camping mm med ekologisk 
inriktning. En utveckling av 
anläggningen enligt ägarens 
intentioner kan innebära ytterligare 
arbetsplatser. 

Område 2, 15, 16, 17, 18 och 20 kan 
vara lämpliga som LIS-områden, under 
förutsättning att en noggrann avvägning 
mellan ny exploatering, befintlig 
markanvändning, tillgänglighet och 
upplevelsevärden. I de fall 
bestämmelserna om lättnader i 
strandskyddet för landsbygdsutveckling 
tillämpas i LISområden måste det 
övervägas 0111 den aktuella planen 
eller projektet kan antas långsiktigt 
bidra till utveckling av landsbygden. 
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19 Mölnerud Tillsammans med LIS-området nr 16 
(Bästorp, Söder) på sjöns östra sida 
kan utbyggnaden ge ett förbättrat 
underlag för service och motverka 
bygdens avfolkning. 

    Område 7, 9, 10, 12, 13, 14 och 19 är 
mindre lämpliga som LIS-områden. Om 
fortsatt planering krävs MKB mm. Ökat 
eller ändrat nyttjande av land och 
vattenområden kan medföra att MKN inte 
kan nås på grund av vattenförekomstens 
känslighet, vilket måste beaktas. 

  

20 Högens Gård En utbyggnad av 
turistverksamheter inom området 
kan ge arbetsplatser på sikt och 
samordnas med planerade och 
befintliga verksamheter vid Dals-
Högen, område 17 (Dals Högen). 

Område 2, 15, 16, 17, 18 och 20 kan 
vara lämpliga som LIS-områden, under 
förutsättning att en noggrann avvägning 
mellan ny exploatering, befintlig 
markanvändning, tillgänglighet och 
upplevelsevärden. I de fall 
bestämmelserna om lättnader i 
strandskyddet för landsbygdsutveckling 
tillämpas i LISområden måste det 
övervägas den aktuella planen eller 
projektet kan antas långsiktigt bidra till 
utveckling av landsbygden. 

    

  

Färgelanda kommun           
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Håmule vildmarkscamping Området har goda förutsättningar 
för att skapa en vildmarkscamping 
enligt redovisade planer och 
bedöms långsiktigt kunna bidra till 
en utveckling av landsbygden med 
arbetsplatser och verksamheter. 
Strandängarna i områdets sydvästra 
del undantas från exploatering med 
hänsyn till redovisade naturvärden 
och risk för översvämning. För 
området upprättas detaljplan som 
redovisar områden för camping, 
servicebyggnader, bad, tillfart, 
parkering etc, och som redovisar 
hur vederbörlig hänsyn tas till 
regionala intressen som lövskog 
och ängs- och hagmark. 
Fornlämningar med tillhörande 
skyddsområden skall redovisas 
liksom planerad försörjning med 
vatten och avlopp. Berört 
markavvattningsföretag skall 
beaktas. Arkeologisk utredning eller 
förstudie kan behöva utföras. 

Kan vara ett lämpligt LIS-område 
förutsatt att det anpassas till lövskogen 
och befintlig strandäng samt att VA-
frågorna löses. Detaljplan bör 
upprättas. Anläggande av badstrand 
kan vara olämpligt p g a vattengrumlig. 
Kontakt måste tas med styrelsen för 
markavvattningsföretaget. LIS-området 
berör ytvatten som inte uppnår god 
ekologisk ytvattenstatus.  

    

  

Ellenö område 1 (västra) En utbyggnad av bostäder vid Nya 
Äng bedöms totalt kunna ge 15-17 
tomter för enfamiljshus, varav ett 
tiotal inom strandskyddsområdet. 
Bebyggelsen föreslås placeras i 
sänkan mellan två kullar, med 
beaktande av befintliga 
fornlämningar och det 
kulturhistoriskt värdefulla 
landskapet, och ges en karaktär 
som ansluter till den befintliga. 
Detaljplan erfordras. Arkeologisk 
utredning bör utföras. 
Skyddsavstånd till reningsverket, 
100 m, beaktas. Båda delområdena 
skall anslutas till kommunalt vatten 
och avlopp. 

  Det västra området är av riksintresse 
för kulturminnesvården. Utbyggnad 
inom området riskerar att påtagligt 
skada fornlämningar och rörliga 
friluftsliv. LIS-området berör ytvatten 
som inte uppnår statusklassningen god 
ekologisk ytvattenstatus på grund av 
övergödningsproblem. Området 
bedöms inte lämpligt som LIS-område.  
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Ellenö område 2 (östra) En camping öster om vägen tar en 
del av befintlig skogsmark i anspråk. 
Vegetationen bör delvis kunna 
bevaras. Områdets östra och norra 
del berörs ej. Skyddsavstånd till väg 
172 m a p transporter med farligt 
gods samt trafikbuller beaktas. Den 
fornlämning som ligger vid 
rastplatsen ska integreras i denna 
och lyftas fram genom 
informationsinsatser. Utformning 
och placering av ny bebyggelse och 
campingplats görs med beaktande 
av områdets 
kommunikationshistoriska värde. 
Båda delområdena skall anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp. 

  Det östra området rymmer stora 
rekreationsvärden för friluftsliv och är 
olämplig.  

  

  

Östersjön En utbyggnad av området innebär 
ett väsentligt tillskott för Ellenö 
samhälle. Detaljplan(er) måste 
upprättas. Hänsyn skall tas till 
befintliga vandringsleder. Området 
skall anslutas till kommunalt vatten 
och avlopp i Ellenö. Föreslagen 
lokalisering av bebyggelsen innebär 
att de branta stränderna mot 
Östersjön inte berörs. Erforderligt 
skyddsavstånd mot motorbanan 
söder om området måste utredas 
med hjälp av bullermätningar och -
utredning. Eventuell ras/skredrisk 
för området närmast Östersjön 
utreds i samband med kommande 
detaljplanering. Lämpligt läge för 
trafikanslutning till väg 172 
studeras i samråd med Trafikverket. 

  Detta område ingår i Dagsholms 
naturområde som har betydande 
värden för friluftslivet. Området anses 
inte lämpligt som LIS-område med 
tanke på att en exploatering medför 
negativa effekter för naturområdet. LIS-
området berör ytvattnet som inte 
uppnår statusklassning god ekologisk 
ytvattenstatus på grund av 
övergödningsproblem.  
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Stigen, Björkudden Området bedöms kunna 
exploateras i rimlig omfattning utan 
negativa konsekvenser för t ex 
naturvård och rörligt friluftsliv. 
Inför utbyggnad av området 
upprättas detaljplan, som belyser 
hur hänsyn tas till konstaterade 
naturvärden och förekomster av 
grus och grundvatten. Eventuell 
radonhaltig mark beaktas. 
Vattenföringen i bäcken mellan 
Nyckelvattnet och Bovattnet får 
inte påverkas. Området skall 
anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp i Stigen. 

Området nära Stigens tätort har 
förutsättningar för att bidra till 
utveckling av landsbygden, ett möjligt 
LIS-område förutsatt att den tätortsnära 
skogens värden tas tillvara. Området 
berörs av EU:s vattendirektiv och 
planeras delvis på större 
grusavlagringar. Hänsyn måste tas till 
infiltration i marken för skydd av 
grundvattnet. Kraftiga schaktningar och 
skärningar bör undvikas.  

    

  

Ragneruds camping 
område 1 (öster) 

Campingplatsen är välskött och 
välbesökt och har goda 
förutsättningar att utvecklas vidare 
utan att gällande riks- eller 
regionala intressen påverkas 
negativt. Långsiktigt innebär detta 
såväl lokala arbetstillfällen som 
ökat underlag för service i framför 
allt Högsäter. En detaljplan med va-
utredning skall upprättas för hela 
campingplatsen med 
utbyggnadsområden. Erforderliga 
skyddsområden omkring 
fornlämningarna beaktas. 
Arkeologisk utredning eller 
förstudie kan behöva utföras. 

Utvecklingen av campingen kan bidra 
till utveckling av landsbygden. Dock är 
området av riksintresse för naturvård 
samt bevuxet med värdefull 
ädellövskog. Korttidscamping, tält och 
uppställningsplatser för husvagnar (inga 
villavagnar) kan möjligen tillåtas inom 
det strandskyddade området, förutsatt 
att exploatering kan ske utan alltför 
negativa effekter på ädellövskog och 
dess arter. En detaljplan med 
inverteringar av ädellövskogen krävs 
före exploatering.  
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Ragneruds camping 
område 2 (väster) 

De högre liggande partierna av 
området i öster bör inte 
exploateras av hänsyn till 
landskapsbilden och friluftslivets 
intressen. Framtida 
permanentbebyggelse på udden 
väster om campingen berör ett 
område som redan är delvis 
ianspråktaget av fritidshus. 
Bebyggelsen placeras i en 
sammanhängande grupp på östra 
sidan av åsen och exponeras inte 
mot campingen. Även här krävs 
detaljplan som underlag för 
exploatering. Va-utredningen för 
campingen skall även inkludera 
föreslagen permanentbebyggelse. 
Erforderliga skyddsområden 
omkring fornlämningarna beaktas. 
Arkeologisk utredning eller 
förstudie kan behöva utföras. 

  Bostadsområdet bedöms inte vara 
lämpligt. Sjöns vattenkvalitet är viktig 
att upprätthålla och hänsyn måste tas 
till infiltration i marken för skydd av 
grundvattenet. LIS-området planeras 
delvis på större grusavlagringar där 
kraftiga schaktningar och skärningar 
bör undvikas.   

  

  

Runserud-Fälleviken 
område 1 (söder) 

Området erbjuder attraktiva lägen 
för bostadshus i en levande 
landsbygd. Föreslagen utbyggnad 
fördelas på två delområden, ett i 
norr på skogsmark och ett i söder 
på ömse sidor om befintlig väg. 
Detaljplan och gemensamma va-
lösningar för respektive område 
krävs. För det södra delområdet 
kan alternativt enstaka hus i 
anslutning till befintligt vara 
möjliga. Vatten och avlopp skall 
utföras enligt riktlinjer från 
Dalslands Miljönämnd och får inte 
påverka vattenkvalitén i Häresjön. 
Arkeologisk förstudie eller 
utredning kan bli aktuellt. 

  Ängs- och betesmarksinventering har 
gjorts 2002-2004. I samrådshandlingen 
står det felaktigt att ianspråktagen 
hagmark saknar värde som betesmark. 
Hagmark har dock kvar sitt värde som 
betesmark. Området bedöms inte 
innebära en så positiv effekt för 
landsbygden att det, sett i relation till 
den skada som uppkommer på 
strandskyddet, är motiverat att pekas 
ut som LIS-område. Sjöns vattenkvalitet 
är viktig att upprätthålla.  
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Runserud-Fälleviken 
område 2 (norr) 

Området erbjuder attraktiva lägen 
för bostadshus i en levande 
landsbygd. Föreslagen utbyggnad 
fördelas på två delområden, ett i 
norr på skogsmark och ett i söder 
på ömse sidor om befintlig väg. 
Detaljplan och gemensamma va-
lösningar för respektive område 
krävs. Det norra området förläggs 
så att skogsridå mot norr bevaras. 
Risk för störningar från 
angränsande jordbruksverksamhet 
beaktas. Vatten och avlopp skall 
utföras enligt riktlinjer från 
Dalslands Miljönämnd och får inte 
påverka vattenkvalitén i Häresjön. 
Arkeologisk förstudie eller 
utredning kan bli aktuellt. 

  Ängs- och betesmarksinventering har 
gjorts 2002-2004. I samrådshandlingen 
står det felaktigt att ianspråktagen 
hagmark saknar värde som betesmark. 
Hagmark har dock kvar sitt värde som 
betesmark. Hagmarken har dock kvar 
sitt värde som betesmark. Området 
bedöms inte innebära en så positiv 
effekt för landsbygden att det, sett i 
relation till den skada som uppkommer 
på strandskyddet, är motiverat att 
pekas ut som LIS-område. Sjöns 
vattenkvalitet är viktig att upprätthålla.  

  

  

Stuveryr Ett litet utbyggnadsområde som 
kan passa in i det småskaliga 
jordbrukslandskapet utan att 
rådande regionala intressen eller 
tillgängligheten till stranden 
påverkas negativt. Planutredning 
erfordras som underlag för 
exploatering. Vatten och avlopp 
måste lösas på plats med 
beaktande av problematiken med 
övergödning i Ellenösjön. 

  Området har naturvärden i form av 
strandängar och ett rikt fågelliv. Berörs 
av EU:s vattendirektiv. I relation till 
skadan på strandskyddet bedöms inte 
Stuveryr lämplig som LIS-område.  
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Rådanefors Komplettering med enstaka hus i 
anslutning till befintlig bebyggelse 
bedöms kunna ske 
utan negativa följder för berörda 
intressen eller tillgängligheten till 
stränderna. Eventuell inverkan på 
regionala intressen i form av 
odlingslandskap eller lövskog 
analyseras i samband med enskilda 
lokaliseringsprövningar. 
Planutredning erfordras. Vid fler än 
6 tillkommande hus krävs 
detaljplan. Delar av området ligger 
utanför strandskyddsområdet. 

Förutsatt att fri passage till stranden 
kan säkerställas, att negativ påverkan 
på ädellövskogen undviks och att VA-
frågan kan lösas på ett bra sätt så kan 
detta område vara lämpligt som LIS-
område. Sjöns vattenkvalitet är viktig 
att upprätthålla.  

    

  

Svarvane En utbyggnad med enstaka hus ger 
tillsammans med övriga LIS-
områden i närheten av Ellenö ett 
varaktigt tillskott till 
serviceunderlaget på orten. 
Avståndet till Ellenö är 1,5 km och 
påverkan på övriga intressen 
försumbar. Planutredning som även 
belyser va-frågan skall upprättas. 
Beroende på byggnadernas 
placering kan arkeologisk utredning 
behövas. 

  Området är litet, inom strandskydd 
med värdefull lövskog där Hasselsnok 
finns. Ett ianspråktagande kan innebära 
krav på siktröjning. I relation till skadan 
på strandskyddet bedöms inte området 
lämpligt som LIS-område.  

  

  

Gullspångs kommun           
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G1. Norra Askevik Området är attraktivt, tillgängligt 
och i viss utsträckning redan 
ianspråktaget för boende. Det 
ligger i anslutning till befintlig 
turismverksamhet. Kommunens 
bedömning är att området är 
lämpligt för fortsatt utveckling med 
boende och turismverksamhet, och 
på så vis kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen. 
Bebyggelse öster om väg 26 
förutsätter att trafiksäker passage 
kan ordnas. 

  När det gäller G1. Norra Askevik, har ett 
sankt område mitt i utredningsområdet 
lagts till som LIS-område. 
Våtmarksområden är generellt 
värdefulla naturmiljöer och att utföra 
markavvattning vid exploatering är i sig 
förbjudet. Det finns ingen särskild 
kommentar i utställningshandlingen om 
vad som är avsikten med detta område 
och varför det tillkommit. Det verkar 
högst olämpligt att förlägga bebyggelse 
till naturligt sanka områden ur flera 
aspekter; höga naturvärden, 
översvämningsrisk osv.                                               
”LIS i dessa tre områden inte är 
förenligt med bestämmelserna om LIS i 
7 kap. 18 e § MB; området ska endast 
ha liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften.” 

  

  

G2. Storön Området har en stark attraktivitet 
och tradition som sjönära 
semesteranläggning. Kommunens 
bedömning är att området är 
lämpligt för fortsatt utveckling med 
fritidsboende, 
turism/småföretagande och 
friluftslivsanknuten verksamhet i 
form av allmänt tillgänglig/a 
småbåtshamn/ar, och på så vis kan 
bidra till landsbygdsutvecklingen. 
Utvecklingens omfattning får vägas 
mot möjligheterna att ordna 
hållbara lösningar för VA och 
förbättrade förutsättningar för 
kollektivtrafiken inom ramen för 
kommande detaljplanering. 

      

x 
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G3. Otterbäcken Otterbäcken har ett attraktivt och 
tillgängligt läge vid Vänern, med 
boende samt etablerad service, 
turism och hamnverksamhet. 
Kommunens bedömning är att 
området är lämpligt för fortsatt 
tätortsutveckling med boende, 
service, turism, småföretagande 
och hamnanknuten verksamhet, 
och på så vis kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen i hela 
kommunen. Området i anslutning 
till Moelven Vänerply är till viss del 
redan ianspråktaget och 
kommunen bedömer att det lämpar 
sig väl för utveckling av industri. 
Det är viktigt för 
hamnverksamheten i Otterbäcken 
att företag i närområdet får goda 
möjligheter att utvecklas. 

  I LIS-område G3. Otterbäcken, har LIS 
för utveckling av industri utökats ända 
ner till vattnet. Länsstyrelsen anser att 
området närmast vattnet ska ha en fri 
passage och en skyddszon för 
industriverksamheten är också lämplig. 
Det stämmer inte med den övriga 
ambitionen i utredningsområdet, att 
bevara och se över tillgängligheten till 
vattnet i Otterbäcken, att göra LIS-
området för industri större.                                                       
”LIS i dessa tre områden inte är 
förenligt med bestämmelserna om LIS i 
7 kap. 18 e § MB; området ska endast 
ha liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften.” 

  

  

G4. Ålösund Området har ett attraktivt läge vid 
Vänern, med etablerat 
fritidsboende. Kommunens 
bedömning är att området kan vara 
lämpligt för fortsatt utveckling med 
boende, fritidsboende, 
turism/friluftsliv och 
småföretagande, och på så vis kan 
bidra till landsbygdsutvecklingen. 
Det är önskvärt att luckor mellan 
befintlig bebyggelse bevaras, vid 
planering av ny bebyggelse. 
Utvecklingens omfattning är 
beroende av möjligheterna att 
ordna hållbara VA-lösningar. Vad 
gäller permanentboende och 
personalintensiv verksamhet 
begränsas utvecklingsmöjligheterna 
även av förutsättningarna för att 
ordna god kollektivtrafik. 

      

x 
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G5. Runnäs Området har ett attraktivt läge vid 
Skagern, med etablerat 
fritidsboende. Kommunens 
bedömning är att området är 
lämpligt för utveckling med 
boende, fritidsboende, 
småföretagande och lantbruk, och 
på så vis kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen. 
Utvecklingens omfattning vad gäller 
permanentboende och 
personalintensiv verksamhet får i 
fortsatt planarbete vägas mot 
tillgången till kollektivtrafik.  

      

x 

G6. Hjulstanäs och 
Ribbingsfors 

Området har ett attraktivt läge vid 
Lilla Skagern, Noret och 
Gullspångsälven, nära service och 
kommunikationer. Kommunens 
bedömning är att Hjulstanäs är 
lämpligt för utveckling av 
Gullspångs tätort med bostäder och 
verksamheter, och på så vis kan 
bidra till landsbygdsutvecklingen i 
hela kommunen. Ribbingsfors 
bedöms lämpligt för fortsatt 
utveckling med turism och 
verksamheter som golf, hotell, 
konferens, båtliv och bastubrygga, 
och kan på så vis bidra till 
landsbygdsutvecklingen. 

      

x 
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G7. Delebäck Området har ett attraktivt läge för 
fritidsboende och friluftsliv vid 
Skagern. Kommunens bedömning 
är att området är lämpligt för 
fortsatt utveckling med 
fritidsboende och friluftsliv, och på 
så vis kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen. 
Lämpligheten av att utveckla 
området för bl.a. 
permanentboende får i fortsatt 
planarbete vägas mot möjlig 
tillgänglighet till kollektivtrafik. 
Utvecklingens omfattning är 
beroende av möjligheten att ordna 
hållbara VA-lösningar. 

    Länsstyrelsen videhåller synpunkten om att 
LIS-området. G/. Delebäck ska begränsas så 
att inte nyckelbiotoper med 
dokumenterade värden för fladdermus och 
fågel spolieras. Artskyddsförordningen 
gäller för fladdermöss. Det är onödigt att 
dras in i en sådan prövning i samband med 
detaljplaner och byggen.  

  

G8. Otterberget och Hulan Området har ett attraktivt läge för 
fritidsboende, friluftsliv, turism och 
småföretagande vid Skagern. 
Kommunens bedömning är att 
området är lämpligt för fortsatt 
utveckling med fritidsboende, 
friluftsliv, turism och 
småföretagande, och på så vis kan 
bidra till landsbygdsutvecklingen. 
Lämpligheten att utveckla området 
även för permanentboende får 
vägas mot framtida möjligheter att 
ordna goda kollektiva transporter. 
Utvecklingens omfattning är 
beroende av om det blir möjligt att 
ordna hållbara VA-lösningar. 

  I område G8. Otterberget och Hulan har 
LIS-området utökas väsentligt. En 
exploatering som helt fyller ut området 
mellan Otterberg och husgruppen 
alldeles vid läns- och kommungränsen 
skulle orsaka en mycket kraftig 
förändring av naturmiljön och områdets 
karaktär. Förslaget innehåller redan en 
utökning västerut samt en 
sammanläkning av Hulan och 
Otterberget, vilket redan där är en stor 
LIS-exploatering. Arkeologiska 
förhållanden inom utökade delen av 
LIS-området i G8, inte heller är 
klarlagda varför Länsstyrelsen kommer 
ställa krav på arkeologiska utredningar 
om området ska omfattas av LIS.                                                                              
”LIS i dessa tre områden inte är 
förenligt med bestämmelserna om LIS i 
7 kap. 18 e § MB; området ska endast 
ha liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften.” 
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G9. Åsebol Området har ett attraktivt läge för 
friluftsliv och naturturism vid 
Unden. Kommunens bedömning är 
att området är lämpligt för försiktig 
utveckling av fisketurism och 
småföretagande inom friluftsliv och 
naturturism, och på så vis kan bidra 
till landsbygdsutvecklingen. I 
gällande översiktsplan är hela 
Undens strand inom 
Gullspångs kommun markerat som 
område där etablering av 
bebyggelse ej bör tillåtas. I LIS-
planen görs bedömningen att 
enstaka sjöbodar/båthus för 
verksamhet inom frilufts- och 
turismändamål bör kunna prövas.  

      

x 

Herrljunga kommun           
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Örum Ny bostadsbebyggelse föreslås 
söder om Sämsjön inom fastigheten 
Örum 3:2, där 15 – 20 lägenheter i 
form av villabebyggelse kan upp-
föras söder om Lv 1847 utanför 
strandskyddszonen. Området kan 
ges en profil med inriktning mot 
häst- och ridintresse. Marken ut-
nyttjas idag som betesmark. 
Området kräver fortsatt utredning 
med hänsyn till 
strandskyddsreglerna. 

  Länsstyrelsen framförde i 
samrådsyttrandet 2010 flera skäl till varför 
Länsstyrelsen ansåg att Örum inte är 
lämpligt som LIS-område och Herrljunga 
kommun har nu inte längre med området 
som ett utpekat LIS-område. En del av 
området kvarstår dock som ett område för 
fortsatt utredning för bebyggelse inom 
ramen för FÖP för Sämsjön. Området är 
idag i princip helt oexploaterat och har 
höga naturvärden. Enligt Länsstyrelsens 
kartmaterial kommer också en del av 
området närmast vägen att hamna inom 
strandskydd. Området ligger utmed den 
nordvästra sidan av Örums mosse som i 
våtmarksinventeringen fått 
naturvärdesklass 1 för sina stora 
naturvärden i form av storlek, ornitologi, 
representativitet och relativ orördhet. I 
området som skulle påverkas av 
bebyggelsen finns skyddsvärda träd, 
troligen rödlistade fågelarter som storspov 
och smålom samt vid sjöstranden en 
värdefull lövskogslund/hagmarksskog. 
Örumsområdet är i övrigt präglat av 
kulturmarker, lövskogar, ängspartier och 
skyddsvärda, grova träd med rik lavflora 
samt nyckelbiotoper. Tidigare har i detta 
område vid Sämsjön noterats de 
rödlistade arterna stor-spov och smålom 
och i sjön finns noteringar om storlom. 
Alla Sveriges vilda fåglar är skyddade enligt 
Artskyddsförordningen. Storlommen finns 
med i Fågeldirektivets bilaga 1 vilken 
innebär att den pekas ut som särskilt 
skyddsvärd. Kommunen måste 
noggrannare undersöka särskilt om 
storlommen (eller andra rödlistade fåglar) 
häckar i området, i det fortsatta 
planskedet, så att exploatering inte står i 
konflikt med artskyddet. Med anledning av 
ovanstående kan det vara tveksamt om 
området är lämpligt för fortsatt 
utredning/planering. 

  

  

Bilaga B:26 



 
 

Säm-Sjöhagen Vid Sämsjöns norra strand föreslås 
att två nya områden för 
villabebyggelse planläggs: Ett vid 
Ekåsen, inom strandskyddsområde 
utmed infarten till befintligt 
fritidshusområde och ett vid Säm 
utanför strandskyddat område, 
öster om befintliga bostadshus norr 
om Lv 1839 mot Skölvene. 

Utanför strandskyddsområdet planläggs 
för ny bebyggelse vid Säm inom ramen 
för FÖP för Sämsjön. Bebyggelsen 
planeras på åkermark inom ett område 
som ligger i ett regionalt värdefullt 
odlingslandskap. Frågan får hanteras i 
en ev. kommande planprocess. 

    

  

Mollasjön Herrljunga kommun har som mål 
att vidmakthålla små 
landsbygdsskolor och vill därför 
verka för att det lokala 
befolkningsunderlaget kan behållas 
och stärkas. 

    Kommunen har nu noggrannare beskrivit 
anledningen till att man vill planera för ny 
bostadsbebyggelse vid Molla/Kyrke vilket 
Länsstyrelsen efterfrågade i 
samrådsyttrandet 2010. I 
utställningshandlingen anges att några 10-
tal bostadshus i form av villabebyggelse 
planeras, detta till skillnad från 
samrådshandlingen 2010 då det angavs att 
ett 50-tal bostadshus skulle rymmas inom 
området. De skäl kommunen framför är att 
man vill vidmakthålla underlag för skolan 
och kollektivtrafik. Avståndet till närmaste 
hållplats är ca 1,5 km från det planerade 
bostadsområdet. Marken som avses 
bebyggas är skogsmark som avverkades 
2010, området är oexploaterat och 
innehåller inga dokumenterade höga 
naturvärden. Det kan anses osäkert om 
några tiotal bostäder kommer att räcka för 
att öka befolkningsunderlaget tillräckligt 
för att trygga skola och kollektivtrafik? En 
ny bosättning här kommer troligen att 
medföra ökad biltrafik men samtidigt även 
ge ett visst nytt underlag för 
kollektivtrafiken. 

  

Karlsborgs kommun           

Bilaga B:27 



 
 

Sätra Kommunen har ambitionen att 
Sätra utvecklas till ett 
besökscentrum för den nordvästra 
delen av kommunen och i viss mån 
för Tiveden samt ingår i ett 
turismkluster i detta område. 
Konferenslokaler, 
övernattningsrum och restaurang 
finns men kan utvecklas ytterligare. 
Till detta föreslås kopplingar till 
båtlivet på sjön Viken och Göta 
kanal. Ridning och fiske kan vara 
andra verksamhetsgrenar. Vid sidan 
av denna verksamhet kan 
teknikutvecklingen medföra eff 
ektiviseringar av kraftverken. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans. Nedan 
beskriver Länsstyrelsen vad man inte 
avser vara lämpligt inom de respektive 
LIS-områdena. Det är inte lämpligt med 
boende som kan omvandlas till privat 
boende på sikt, ex. övernattningsstugor 
utmed Viken, söder om vägen. 
Detsamma gäller närmast vattnet 
utmed Edsån.  

    

  

Gammalruds brygga Kommunen ser gärna att 
verksamheten utvecklas och ingår i 
ett turismkluster för hela Tiveden 
och Göta kanal. Kompletterande 
lokaler, utökad hamn, fler 
parkeringsplatser och liknande kan 
bli aktuellt. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans. Nedan 
beskriver Länsstyrelsen vad man inte 
avser vara lämpligt inom de respektive 
LIS-områdena. LIS ska inte omfattas 
byggnader som kan omvandlas till 
enskilt boende. 

    

  

Näs Kommunen ser gärna att 
Näsområdet utvecklas till en 
målpunkt för besökare och ingår i 
ett större turismkluster för Tiveden 
och Göta kanal. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans. Nedan 
beskriver Länsstyrelsen vad man inte 
avser vara lämpligt inom de respektive 
LIS-områdena. Länsstyrelsen anser 
också att inget enskilt boende nedanför 
vägen. Det är viktigt med ”släpp” ned 
mot strandområdet uppåt genom 
skogen på ett antal platser. 

    

  

Bilaga B:28 



 
 

Brosundet Kommunen ser gärna att Brosundet 
utvecklas till en replipunkt för 
besökare och ingår i ett större 
turismkluster för Tiveden och Göta 
kanal. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans. Nedan 
beskriver Länsstyrelsen vad man inte 
avser vara lämpligt inom de respektive 
LIS-områdena. Inga övernattningsstugor 
på västra sidan och inte närmast vattnet 
på andra sidan heller.  

    

  

Strömsnäs camping Kommunen ser gärna att 
verksamheten förbättras och 
utvecklas samt ingår i ett större 
turismkluster för hela Tiveden och 
Göta kanal. Kompletterande 
servicelokaler, fler campingplatser, 
utökad hamn, och liknande kan bli 
aktuellt. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans. Nedan 
beskriver Länsstyrelsen vad man inte 
avser vara lämpligt inom de respektive 
LIS-områdena. Eventuella fasta platser 
för husvagnar, villavagnar, stugor inom 
campingen ska förläggas i de bakre 
delarna av campingen från sjön sett. 
Staket och andra markeringar kring 
husvagnar, villavagnar och stugor ska 
inte tillåtas.   

    

  

Forsvik Forsvik utgör ett av nyckelprojekten 
i ÖP:n. Forsvik bör utvecklas som 
besöksmål men också som 
bostadsort med fler arbetstillfällen. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans. Nedan 
beskriver Länsstyrelsen vad man inte 
avser vara lämpligt inom de respektive 
LIS-områdena. Byggnader för 
verksamheter och turism ska prioriteras 
i nära anslutning till vattnet. Privata 
boenden ska hållas ifrån de närmaste 
strandområdena.  

    

  

Bilaga B:29 



 
 

Skackan  Kommunen ser gärna att 
föreningsverksamheten vid 
Skackaområdet utvecklas och blir 
en målpunkt för både turister och 
kommunens egna invånare. 
Kommunen kommer att verka för 
en förbindelse för GC-trafik över 
sundet. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans. Nedan 
beskriver Länsstyrelsen vad man inte 
avser vara lämpligt inom de respektive 
LIS-områdena. Övernattningsstugor ska 
placeras med ordentlig fri passage till 
stranden, så att de inte eventuell 
överlåtelse till privat ägo kommer att 
medföra en privatisering av 
strandområdet.  

    

  

Breviks camping Kommunen har genom detaljplan 
förberett för en utökning av 
campingen och ser anläggningen 
som en viktig del av besöksnäringen 
i kommunen. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans. Nedan 
beskriver Länsstyrelsen vad man inte 
avser vara lämpligt inom de respektive 
LIS-områdena. Ska säkerhetställas att 
inte fasta platser för husvagnar, 
villavagnar o dyl. med ev. omgivande 
staket och markeringar hamnar närmast 
sjön. 

    

  

Klangahamn Kommunen ser gärna att 
Klangahamn utvecklas till ett mer 
intressant mål för turister och 
andra besökare samt ingår i ett 
större turismkluster för Tiveden och 
Göta kanal. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans. Nedan 
beskriver Länsstyrelsen vad man inte 
avser vara lämpligt inom de respektive 
LIS-områdena. Endast byggnader för 
verksamhet. Inga boenden. 

    

  

Lövåsen och Bygget Kommunen ser gärna att området 
utvecklas och ingår i ett större 
besöksnäringskluster för Tiveden 
och Göta kanal. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans. Nedan 
beskriver Länsstyrelsen vad man inte 
avser vara lämpligt inom de respektive 
LIS-områdena. Övernattningsstugor ska 
placeras så att det inte kan medföra 
avstängning av strandområdet vid ev. 
överlåtelse till privat ägo.  

    

  

Bilaga B:30 



 
 

Granvik Kommunen ser gärna att Granvik 
utvecklas till en attraktiv replipunkt 
med service för turister och andra 
besökare till Tivedenområdet samt 
ingår i ett större turismkluster för 
Tiveden och Göta kanal. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans.  

    

x 

Stenkällegården Kommunen ser gärna att 
Stenkällegården utvecklas som en 
viktig replipunkt för besökare och 
turister i turismklustret för Tiveden 
och Göta kanal. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans.  

    

x 
Boviken Kommunen ser gärna att 

rastplatsen utvecklas och 
kompletteras med toaletter, 
badbrygga mm och kan även tänka 
sig en förtätning av fritidshus i 
området söder om Viken. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var i huvudsak väl avvägda, 
väl motiverade och i balans. Nedan 
beskriver Länsstyrelsen vad man inte 
avser vara lämpligt inom de respektive 
LIS-områdena. Länsstyrelsen håller med 
om att lövskog med höga naturvärden 
och närmaste strandområdet ska hållas 
fritt från ny bebyggelse.  

    

  

Mariestad kommun           

Bilaga B:31 



 
 

Askervik En utveckling av befintlig 
verksamhet inom området bedöms 
kunna ge ett bättre underlag för att 
campingverksamhet, 
sommarservering, kioskbutik med 
mera ska kunna bestå och utvecklas 
och sommartid skapa ett antal 
arbetstillfällen i området. Fler 
turister kan fångas upp som då kan 
förväntas besöka andra 
näraliggande turistmål i kommunen 
och på så vis utöka 
serviceunderlaget på fler platser. 
Ett fritidsboende av den omfattning 
som området innehåller och avses 
utökas med innebär också ett 
påtagligt tillskott till 
serviceunderlaget i Sjötorp och 
även för Lyrestad och södra delen 
av Gullspångs kommun med 
Otterbäcken. Samtidigt skapas ett 
bärkraftigt underlag för en 
förbättrad VA-försörjning. 

    Länsstyrelsen anser att området 1d i 
Askervik är generöst tilltaget för 
exploatering inom strandskyddsområdet då 
hela den dramatiska kuststräckan mellan 
Moviken och kommunens norra gräns 
(förutom ett par mindre område) kommer 
att avhålla allmänheten från att röra sig 
obehindrat inom stranden med anledning 
av förslaget. Länsstyrelsen anser att LIS- 
området 1d ska begränsas till en betydligt 
mindre område söderut för att motverka 
detta. 

  

Moviken En måttlig förtätning av fritidshus 
bedöms kunna bidra till bättre 
förutsättningar för att driva 
gemensamma anläggningar som 
bad, båthamn och VA. Fler 
fritidsboende kan främst 
sommartid ihop med Askevik skapa 
ett bättre serviceunderlag i Sjötorp 
och Lyrestad men även i viss mån 
södra Gullspångs kommun. 

      

x 

Bilaga B:32 



 
 

Sjötorp Ökade möjligheter till boende i 
attraktiv miljö bedöms kunna locka 
fler invånare till orten. Detta skulle 
kunna vända utvecklingen som idag 
går mot en ökad andel 
sommarboende och istället bidra 
till att fler vill bo i området året om. 
Fler permanentboende i Sjötorp 
stärker underlaget för skolan i 
Lyrestad och innebär ett värdefullt 
tillskott för lokala servicefunktioner 
som butik o dyl som betjänar både 
turismen och de boende. En 
utveckling av verksamheter för 
turism och friluftsliv vid 
Timmerviken skulle komplettera 
möjligheterna till utkomst i 
området. 

      

x 

Lyrestad Lyrestad erbjuder med sitt läge 
med goda kommunikationer på väg 
och järnväg och miljön längs Göta 
Kanal goda förutsättningar för en 
utveckling av bostäder i attraktiva 
lägen, som kan ge ett påtagligt 
tillskott till underlaget för lokal 
service i form av skola, förskola, 
bibliotek, närbutik mm. 

      

x 

Bilaga B:33 



 
 

Sundsören - Ekenäs En utbyggnad inom området kan på 
sikt bidra till att det skapas en ”ny 
tätort” med rika möjligheter till 
bad- och båtliv och utökad service 
kring Torsöbron och Östersundet. 
En sådan utveckling skulle gynna 
både boende och besöksnäringen 
på hela Torsö och minska behovet 
av resor till Mariestad. Den 
sammanlagda effekten av 
utbyggnadsåtgärder inom 
områdena vid Östersundet och på 
Torsö (5, 6, 7 och 8) skulle kunna 
innebära att ytterligare 
servicefunktioner och arbetsplatser 
kan tillskapas på Torsö eller vid 
sundet. Fler permanentbostäder 
stärker underlaget för skolan i 
Hasselrör och Fredslunds 
äldreboende och hemtjänst och 
skapar möjlighet för en årenrunt-
öppen närbutik. 

Under förutsättning att exploateringen 
genomförs i enlighet med den 
beskrivning som anges i 
utställningshandlingen för område 5e i 
Sundsören-Ekenäs så kan Länsstyrelsen 
acceptera exploateringsförslaget. 

    

  

Kryparetorp – 
Klippingsberg 

En utbyggnad inom området kan på 
sikt bidra till att det skapas en ”ny 
tätort” med rika möjligheter till 
bad- och båtliv och utökad service 
kring Torsöbron och Östersundet. 
En sådan utveckling skulle gynna 
både boende och besöksnäringen 
på hela Torsö och minska behovet 
av resor till Mariestad. Underlaget 
för skolan och närbutiken förstärks. 

    Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att 
Område 6c i Kyparetorp-Klippingsberg, 
exploateras ytterligare då en förtätad 
bebyggelse kan innebära att 
fornlämningarnas skydd inte kan 
säkerhetsställas på ett tillfredställande sätt 
samt att ett stort oexploaterat område tas i 
anspråk. Ur kulturmiljösynpunkt bör 
gravarna ses i ett större sammanhang och 
bör bevaras, inte bara utifrån sin fysiska 
utbredning utan även utifrån det faktum 
att de har en visuell betydelse och bör 
kunna ses som en helhet för att deras 
vetenskapliga och visuella samband skall 
kunna förstås.  

  

Bilaga B:34 



 
 

Torsö bygdegård Komplettering av den befintliga 
anläggningen med bland annat 
ytterligare uthyrningsstugor 
bedöms kunna bidra till att öka 
serviceunderlaget för turism och 
friluftsliv, skapa arbetsplatser samt 
gynna föreningslivet lokalt. 
Framtida bostadsbebyggelse väster 
om vägen kan ge ett ökat underlag 
för lokal service i form av skola mm. 

      

x 

Bilaga B:35 



 
 

Laxhall - Brommösund Utveckling av Laxhall förbättrar 
möjligheterna till friluftsliv i den 
yttre skärgården. Fiskförädling, 
restaurang/konferens och 
fritidsstugor kan även ge 
möjligheter till flera arbetstillfällen 
på orten. Komplettering med 
bostäder eller fritidshus, enstaka 
eller i mindre grupper, bedöms 
möjlig främst vid Brommösund och 
kan bidra till en förstärkning av 
underlaget för lokal service. Det kan 
också bidra till ett ökat behov av 
förbättring av vägen mellan Torsö 
bygdegård och Brommösund. 

  Beträffande område 8 c i Brommösund-
Laxhall anser Länsstyrelsen att området är 
synnerligen olämpligt för LIS. Detta 
område skiljer ut sig från de andra 
föreslagna LIS-områdena vid Vänern 
genom att också utgöra riksintresse för 
friluftsliv, 3kap 6§ MB (förutom 
geografiska bestämmelser 4 kap 2 § MB). 
Området är enligt värdebeskrivningen till 
riksintresset intressant för båtsport, bad, 
strövande, bär- och svampplockning, 
fritidsfiske, naturs tudier m.m. Det finns 
särskilt goda förutsättningar för positiva 
upplevelser och naturstudier. Några av de 
förutsättningar som nämns för att bevara 
områdets naturvärden är att områdets 
karaktär som i huvudsak oexploaterat och 
opåverkat bevaras samt att 
tillgängligheten till stränder och andra 
attraktiva områden bibehålls. 
Länsstyrelsen har sedan lång tid tillbaka 
haft en obruten hållning att området norr 
om Jordkulan inte ska exploateras mer än 
vad som redan är i dagsläget. LIS i område 
8c norr om Jordkulan är inte förenligt med 
bestämmelserna om LIS i 7 kap. 18 e § MB; 
området ska endast ha en liten betydelse 
för att tillgodose strandskyddets syften. 
Det är inte heller förenligt med 
Länsstyrelsens råd om utpekande av LIS; 
"ej oexploaterat område. Detta gäller 
särskilt vid Vänern". Med anledning av vad 
som nämns här ovan anser Länsstyrelsen 
att exploatering inom delområde 8c inom 
LIS-område 8 Laxhall - Brommösund enligt 
kommunens förslag kan av Länsstyrelsen 
klassas som påtagligt skada på 
riksintresse. 
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Sjöhagen En förbättring av Sjöängsgården 
innebär att fler människor, inte 
minst ungdomar, kan få ta del av 
Vänerområdet med bad- och båtliv. 
En mer omfattande utbyggnad kan 
innebära ett tillskott av 
arbetsplatser. Tillkommande 
bostäder betyder närmast ett 
förbättrat underlag för service i 
Mariestad. Det betyder också ett 
utökat underlag för förbättrad 
bilväg och en ny gång- och cykelväg 
till området från Mariestad. 

      

x 

Mellerud kommun           
Vita Sannar Kommunen ser Vita Sannar som ett 

primärt utvecklingsområde. I 
området finns redan en omfattande 
bebyggelse inom 
strandskyddszonen och ytterligare 
bebyggelse kommer inte att bidra 
till att strandskyddets syften 
motverkas. Som påpekas i förslaget 
kommer hänsyn att tas till 
vattenskyddsområdet vid 
upprättandet av ny detaljplan. Thor 
Abelsens synpunkter lämnas därför 
utan bifall. 

En utveckling av Vita Sannars camping 
för att utveckla besöksnäringen och 
förstärka stråket hamnen, golfbanan 
och centralorten ser Länsstyrelsen som 
en mycket positiv inriktning och bör 
prioriteras. Länsstyrelsen är mycket 
tveksam till lämpligheten av att 
ianspråkta ytterligare strandområden 
på själva Örnudden. Det torde finnas 
bättre förutsättningar att förtäta och 
komplettera i anslutning till befintligt 
detaljplaneområde. 
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Järns Sannar Vid Järns Sannar, ca 7 km från 
Melleruds centrum, finns idag ett 
tiotal hus. Här planeras 
komplettering och förtätning av 
området, i form av 
småhusbebyggelse, med etablering 
av permanentboende. I första hand 
är det området runt sommargården 
Furusand som är tänkt att 
bebyggas. Det kan också bli aktuellt 
att skapa båtplatser för de boende. 
Ny detaljplan och dispens från 
strandskyddsbestämmelserna 
kommer att krävas. I området finns 
inget kommunalt vatten avlopp. 
Vatten- och avlopp skulle kunna 
anordnas med nytt mindre 
reningsverk för ny och befintlig 
bebyggelse. Kommunens 
bedömning är också att ny 
bebyggelse vid Järns Sannar 
kommer att ge ökat underlag för 
det sommarcafé SMU (Furusand) 
bedriver där. Likaså kommer 
tillfartsvägarna att förbättras vilket 
kommer att leda till ökade 
möjligheter för allmänheten att nå 
stränderna. 

    Området kring Järns sannar har idag endast 
mycket gles och spridd bebyggelse. 
Länsstyrelsen ser endast begränsade 
förutsättningar för en försiktig förtätning 
bakom den befintliga bebyggelsen i 
förhållande till Vänern. I översiktsplanen 
saknas en mer detaljerad och tydlig 
avgränsning varför lämplig placering och 
omfattning av tillkommande bebyggelsen 
får detaljstuderas och anpassas i 
kommande detaljplanering. 
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Näs Sannar Näs Sannar ligger ca 9 km sydost 
om Melleruds centrum. Området 
ligger i anslutning till byn Östra 
Järn. Här finns cirka 50 fritids- och 
bostadshus. Området består av 
kommunal och privat mark. Det 
finns en detaljplan för delar av 
denna bebyggelse. I anslutning till 
området finns kommunägd byggbar 
mark där utbyggnad kan ske av 
friliggande hus för hel- och 
delårsboende i en attraktiv miljö. 
Utbyggnaden ska i huvudsak ske 
mellan nuvarande bebyggelse och 
vägen. Vatten och avlopp kan 
anordnas med nytt mindre 
reningsverk för ny och befintlig 
bebyggelse. En ny detaljplan ska 
upprättas för exploateringen. 
Kräver dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

När det gäller området Näs Sannar ser 
Länsstyrelsen vikten av att bebyggelsen 
inte sprider sig norr respektive söder 
om befintligt detaljplaneområde. Det 
torde finnas utrymme för 
kompletterande bebyggelse bakom den 
befintliga bebyggelsen västerut mot 
vägen. 

    

  

Bilaga B:39 



 
 

Stockenäs Stockenäs ligger cirka 15 km sydost 
om Melleruds centrum. Här finns 
idag fritidshusbebyggelse, totalt ett 
30-tal hus. För området finns två 
detaljplaner. Detaljplanerna 
medger byggande av ytterligare ett 
tiotal bostadshus, både permanent- 
och fritidsboende. Planerna kan 
behöva kompletteras för ytterligare 
utbyggnad, och då inom idag 
strand-skyddat område, men utan 
att inkräkta på det skyddade 
området kring Hjortens Udde. Det 
kan också bli aktuellt att skapa 
båtplatser för boende i området. 
Även Stockenäs ligger längs 
skolskjuts-linjer som på sikt, med 
ett ökat befolkningsunderlag, kan 
utvecklas till linjetrafik. En 
utbyggnad kommer också att öka 
livskraften för landsbygden totalt i 
södra Mellerud, och öka 
elevunderlaget för Åsebro skola. 
Området utgör idag privat mark och 
exploatering ska grundas på privata 
markägarinitiativ avseende 
framtagande av detaljplaner. 

Det är viktigt att i första hand förtäta 
inom det södra planområdet i stället för 
att ta ny mark i anspråk. Den lucka, på 
nästan en kilometer, som finns mellan 
de två planområdena är viktig att 
bevara obebyggd. Även själva 
Stockenäsudden har mycket stora 
bevarandevärden och behöver därför 
värnas från ny bebyggelse. 

    

  

Bilaga B:40 



 
 

Vibergsön På Vibergsön finns, i enlighet med 
den fördjupade översiktsplanen, 
goda möjlig-heter att skapa ett 
område nära vatten och natur i 
anslutning till befintlig be-byggelse. 
Området kan enligt kom-munens 
bedömning klara en utbyggnad 
med enfamiljshushus för hel- och 
delårsboende. Kommunalt vatten- 
och avlopp kan anordnas med nytt 
mindre reningsverk, som även kan 
användas för bebyggelse på 
fastlandsidan. Vid ny bebyggelse 
måste hänsyn tas till höga 
radonhalter i området. En 
detaljplan ska upprättas. Den 
kommer att kräva dispens från idag 
gällande strandskyddsbestäm-
melser. 

Länsstyrelsen ser det positivt att 
Vibergsön avses detaljplaneläggas, 
vilket är nödvändigt för att klara ut 
lämplig bebyggelseutveckling i 
förhållande till de intressen som finns 
avseende kulturmiljövård, friluftsliv, 
naturvård och strandskydd. En annan 
viktig förutsättning för att kunna 
bebygga området är att en gemensam 
VA-lösning kan ordnas. Planerad 
bebyggelseutveckling är inte närmare 
preciserad i översiktsplanen varför 
Länsstyrelsen inte i nuläget kan ta 
ställning till bebyggelseutvecklingens 
lämplighet. Kommande 
detaljplanläggning får utvisa i vilken 
utsträckning Vibergsön tål en 
utbyggnad och Länsstyrelsen har då 
möjlighet att bedöma lämpligheten. 

    

  

Åsenbruk Det föreslagna området pekas ut 
som LIS-område, motiverat av 
vikten att stödja utvecklingen i 
Åsensbruk efter brukets 
nedläggning för att säkra tillgången 
till kommunal och lokal service. 

    Länsstyrelsen ser positivt på att skapa 
förutsättningar för ett ökat 
befolkningsunderlag i Åsensbruk. 
Länsstyrelsen är däremot tveksam till 
lämpligheten av placeringen av 
bebyggelsen öster om järnvägen som 
kommer att innebära en barriäreffekt och 
säkerhetsrisk om inte en planskildhet 
skapas. Det är även tveksamt utifrån 
strandskyddets syften att ett så tätortsnära 
strandområde tas i anspråk. Detta område 
är av stort friluftsvärde för invånarna i 
tätorten. I första hand bör alternativ väster 
om järnvägen prövas för att få en bättre 
koppling till tätorten. 

  

Bilaga B:41 



 
 

Håverud/Båttjärnet  Håverud var enligt definitionen en 
tätort fram till mitten av 1990-talet. 
1970 hade orten enligt SCB 304 
invånare, 2006 hade detta fallit till 
140. På orten finns bara 
småhusbebyggelse. I Håverud syns 
samma tendens som i Åsensbruk, 
att hus byggda för 
permanentboende köps för 
fritidsboende. Håverud är 
sommartid ett turistcentrum i 
Melleruds kommun med flera 
attraktioner, främst akvedukten, 
Dalsland Center och Kanalmuseet. 
Sommartid finns här flera 
restauranger. I Håverud finns även 
en campingplats, en gästhamn, ett 
vandrarhem, ett konferenshotell, 
en herrgård som kan utnyttjas som 
hotell- och konferens-anläggning 
samt en laxodling. Intill The Vistor 
planeras dessutom för ett antal 
övernattningsstugor. Fortsatt 
satsning på besöksnäringen, främst 
genom åtgärder i området runt 
akvedukten och Dalslands kanal. 
Det är kommunens bedömning att 
den tänkta satsningen på ekologisk 
stugby vid Båttjärnet kommer att 
ha positiv effekt på Håverud som 
samhället och underlätta 
möjligheterna att bibehålla servicen 
där på minst nuvarande nivå. 

    Området har lyfts in nu till utställningen 
och finns inte omnämnd i MKB och den 
påverkan området kan tänkas ha på till 
exempel riksintresset för friluftsliv. I 
samband med detaljplanläggning för 
området behöver exploateringen 
analyseras med avseende på risken för 
påtaglig skada på de riksintressanta natur- 
och friluftsvärden. 

  

Bilaga B:42 



 
 

Snäcke Vid Snäcke finns goda möjligheter 
att skapa ett område nära vatten 
och natur i anslutning till befintlig 
bebyggelsegrupp. Kommunen ser 
möjlighet till utbyggnad med 
småhus för hel- och delårsboende. 
Vatten- och avlopp kan anordnas 
med nytt mindre reningsverk för ny 
och befintlig bebyggelse. Idag finns 
skolskjutstrafik till området och den 
kan, med ett ökat reseunderlag, på 
sikt utvecklas till linjetrafik. 
Detaljplan ska upprättas. Den 
kommer att kräva dispens från 
strandskydds-bestämmelserna. Ny 
bebyggelse ska etableras med 
slussen som utgångspunkt och ska 
planeras på ett sådant sätt att den 
inte leder till intrång på de 
skyddade naturområden som finns 
runt om Snäcke. 

När det gäller området kring Snäcke 
kanal kan konstateras att området är 
mycket känsligt för påverkan på grund 
av höga natur-, kultur- och 
friluftsvärden. Området är också ganska 
begränsat i storlek vilket gör att 
utrymmet för nybebyggelse inte är så 
stort. Ett noggrant övervägande 
behöver ske om nyttan med en 
exploatering av ett fåtal byggnader 
verkligen överväger intrånget i den 
värdefulla miljön. Detaljplanearbetet får 
utvisa om det går att anpassa 
bebyggelsen utan att påtaglig skada 
behöver uppstå. 

    

  

Munkedals kommun           
Välserödvatten LIS-område, ca 0,4 km. Andel LIS-

område av strandskyddslinje/sjö 43 
% (inom Munkedals kn, mindre 
totalt) 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Kisterödvatten LIS-område, ca 0,2 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 22 
% (inom Munkedals kn, mindre 
totalt) 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Bilaga B:43 



 
 

Södra Bullaresjön LIS-område, ca 1,0 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 8 
% (inom Munkedals kn, mindre 
totalt) 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Alnässjön LIS-område, ca 0,2 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 10 
% (inom Munkedals kn, mindre 
totalt) 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Vässjevattnet LIS-område, ca 0,2 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 13 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Aspen LIS-område, ca 1,4 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 29 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Bilaga B:44 



 
 

Islandssjön LIS-område, ca 0,9 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 37 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Örevattnet LIS-område, ca 0,9 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 21 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Kärnsjön LIS-område, ca 2,1 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 7 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Sannesjön LIS-område, ca 2,3 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 23 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Bilaga B:45 



 
 

Husetjärnet LIS-område, ca 0,5 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 26 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Björnsjön LIS-område, ca 0,5 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 39 
% (inom Munkedals kn, mindre 
totalt) 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Lersjön LIS-område, ca 1,3 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 18 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Strandsjön LIS-område, ca 0,5 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 16 
% (inom Munkedals kn, mindre 
totalt) 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Bilaga B:46 



 
 

Nyrödssjön LIS-område, ca 0,7. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 31 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Vattnerödssjön LIS-område, ca 0,5 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 10 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Harkerudssjön LIS-område, ca 0,2 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 6 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Näsesjön LIS-område, ca 0,4 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 19 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Bilaga B:47 



 
 

Kikerudssjön LIS-område, ca 0,7 km. Andel LIS-
område av strandskyddslinje/sjö 15 
% 

    Tydliga beskrivningar saknas respektive 
område där de överväganden som 
kommunen gjort framgår. På områdesnivå 
finns heller ingen redovisad inriktning 
(boende, turism, o.s.v) vilket gör det svår 
att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att 
utveckla landsbygden.  

  

Skövde kommun           
Lången område 1 Områdena bedöms lämpliga för 

permanentboende i form av 
enbostadshus. Området ligger i ett 
attraktivt besöks- och turiststråk. 
Ytterligare bostadsbyggnation 
bedöms kunna bidra till att stötta 
befintlig service att vara kvar och 
kunna utvecklas. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var väl avgränsade och i 
överensstämmelse med de riktlinjer 
som lämnats i förarbeten till gällande 
strandskyddsbestämmelser om LIS. 
Länsstyrelsen påpekade även att det är 
angeläget att strandskyddstillsyn sker 
vid de befintliga fritidshus- och 
bostadsområdena vid Lången och 
Vristulven, där kända problem med 
överträdelser finns. 

    

  

Lången område 2 Områdena bedöms lämpliga för 
permanentboende i form av 
enbostadshus. Området ligger i ett 
attraktivt besöks- och turiststråk. 
Ytterligare bostadsbyggnation 
bedöms kunna bidra till att stötta 
befintlig service att vara kvar och 
kunna utvecklas. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var väl avgränsade och i 
överensstämmelse med de riktlinjer 
som lämnats i förarbeten till gällande 
strandskyddsbestämmelser om LIS. 
Länsstyrelsen påpekade även att det är 
angeläget att strandskyddstillsyn sker 
vid de befintliga fritidshus- och 
bostadsområdena vid Lången och 
Vristulven, där kända problem med 
överträdelser finns. 

    

  

Bilaga B:48 



 
 

Vristulven område 1 (öster) Områdena är lämpliga för 
fritidshusbebyggelse. En 
förutsättning för ytterligare 
byggnation i området är att få 
tillstånd en bra lösning för 
avloppsfrågan. För närvarande 
(2011) pågår ett utredningsarbete 
där avloppsfrågan studeras för 
befintlig bebyggelse. Ett förslag 
finns om ett internt ledningsnät till 
tre infiltrationsbäddar, en för varje 
område. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var väl avgränsade och i 
överensstämmelse med de riktlinjer 
som lämnats i förarbeten till gällande 
strandskyddsbestämmelser om LIS. 
Länsstyrelsen påpekade även att det är 
angeläget att strandskyddstillsyn sker 
vid de befintliga fritidshus- och 
bostadsområdena vid Lången och 
Vristulven, där kända problem med 
överträdelser finns. 

    

  

Vristulven område 2 (norr) Områdena är lämpliga för 
fritidshusbebyggelse. En 
förutsättning för ytterligare 
byggnation i området är att få 
tillstånd en bra lösning för 
avloppsfrågan. För närvarande 
(2011) pågår ett utredningsarbete 
där avloppsfrågan studeras för 
befintlig bebyggelse. Ett förslag 
finns om ett internt ledningsnät till 
tre infiltrationsbäddar, en för varje 
område. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var väl avgränsade och i 
överensstämmelse med de riktlinjer 
som lämnats i förarbeten till gällande 
strandskyddsbestämmelser om LIS. 
Länsstyrelsen påpekade även att det är 
angeläget att strandskyddstillsyn sker 
vid de befintliga fritidshus- och 
bostadsområdena vid Lången och 
Vristulven, där kända problem med 
överträdelser finns. Länsstyrelsen anser 
att de nu föreslagna utökningarna av 
LIS-områdena i norra och södra delen av 
Vristulven behöver justeras och 
avgränsas med hänvisning till de 
tillsynsärenden som Länsstyrelsen har 
bedrivit. De delar som har behandlats 
som tillsynsärenden har Länsstyrelsen 
inte ansett vara ianspråktagna. 
Vristulven är en viktig sjö för naturvård 
och friluftsliv. Naturreservat är planerat 
i nordvästra delen. Den östra sidan av 
sjön är kraftigt exploaterad med 
fritidshusbebyggelse, på flertal ställen 
ända ner till vattnet. Det är angeläget 
att ytterligare exploateringar nära 
vattnet begränsas. 

    

  

Bilaga B:49 



 
 

Vristulven område 3 
(sydväst) 

Områdena är lämpliga för 
fritidshusbebyggelse. En 
förutsättning för ytterligare 
byggnation i området är att få 
tillstånd en bra lösning för 
avloppsfrågan. För närvarande 
(2011) pågår ett utredningsarbete 
där avloppsfrågan studeras för 
befintlig bebyggelse. Ett förslag 
finns om ett internt ledningsnät till 
tre infiltrationsbäddar, en för varje 
område. 

Länsstyrelsen bedömde i 
samrådsskedet att de utpekade LIS-
områdena var väl avgränsade och i 
överensstämmelse med de riktlinjer 
som lämnats i förarbeten till gällande 
strandskyddsbestämmelser om LIS. 
Länsstyrelsen påpekade även att det är 
angeläget att strandskyddstillsyn sker 
vid de befintliga fritidshus- och 
bostadsområdena vid Lången och 
Vristulven, där kända problem med 
överträdelser finns.Länsstyrelsen anser 
att de nu föreslagna utökningarna av 
LIS-områdena i norra och södra delen av 
Vristulven behöver justeras och 
avgränsas med hänvisning till de 
tillsynsärenden som Länsstyrelsen har 
bedrivit. De delar som har behandlats 
som tillsynsärenden har Länsstyrelsen 
inte ansett vara ianspråktagna. 
Vristulven är en viktig sjö för naturvård 
och friluftsliv. Naturreservat är planerat 
i nordvästra delen. Den östra sidan av 
sjön är kraftigt exploaterad med 
fritidshusbebyggelse, på flertal ställen 
ända ner till vattnet. Det är angeläget 
att ytterligare exploateringar nära 
vattnet begränsas. 

    

  

Svenljunga kommun           
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1 A, Sågviken  Området är en naturlig fortsättning 
på Hillareds samhälle, infrastruktur 
som vatten och avlopp samt 
gatubelysning etc kan lätt byggas ut 
till planområdet. 
Närheten till samhället gör att all 
nybyggnation kräver 
detaljplanering. Bebyggelsen kan 
utvecklas på slänterna medan de 
branta strandzonerna skyddas från 
ingrepp. All utveckling förutsätter 
detaljplan. Inom LIS-området 
bevaras de värdefulla lövträdsrika 
strandskogarna för sina 
naturvärden och det rörliga 
friluftslivet. I övrigt berörs 
skogsmark med låga naturvärden. I 
väster tät ungskog och i öster 
likåldrig granskog med svag 
markflora. En ökad befolkning i 
området kan leda till ökat friluftsliv 
runt sjön. Konsekvenserna av detta 
bör inte leda till någon större 
negativ påverkan på naturen i 
området. I reservatet råder idag 
tillträdesförbud från 15 februari till 
30 juni. 

    En exploatering sker förvisso på i stort sätt 
oexploaterad mark men området finns i 
nära anslutning till ett exploaterat område 
med tillgång till viktig samhällsservice som 
kan behövas starkas. Kommunen anger att 
LIS området sömnlöst kan integreras i 
ortens gatunät och tekniska infrastruktur. 
Länsstyrelsen vill här påpeka att VA måste 
lösas hållbart för att sjön Såken som är en 
näringsfattig sjö och som, till delar består 
av riksintresse, inte ska påverkas negativt. 
Kommunen anger att de i 
detaljplaneskedet ska skydda de branta 
strandzonerna från ingrepp, de värdefulla 
lövträdsrika strandskogarna och det rörliga 
friluftslivet. Kommunen intentioner, vilka 
beskrivs i LIS-planen, att varje LIS område 
ska utredas avseende förekomst av 
värdefull fauna och flora, är viktigt för 
detta område då signalarten dvärghäxört 
har påträffats i området.  

  

1 B, Veka Området är tänkt att utvecklas för 
turism inom fiske. Blomsterhandeln 
har expansionsplaner som kan 
komma att nå in på områdets 
västra del. Verksamheterna måste 
underordna sig järnvägens 
skyddsavstånd. De natur- och 
kulturvärden som finns i och intill 
Ätran får inte påverkas negativt av 
områdets framtida utveckling inom 
turism. 

Området ansågs olämpligt som LIS-
område i Länsstyrelsen tidigare 
samarådsyttrande men med föreslagen 
inriktning anser Länsstyrelsen att 
område 1 B är lämpligt som LIS-område. 
Kommunen anger att området ska 
användas för turism, fiske och 
blomsterhandel. Vid eventuell 
utbyggnad behövs hänsyn tas till 
närheten till järnvägen med tanke på 
buller, risk och säkerhet, Viktigt att en 
utredning av kulturmiljön sker i 
samband med planskedet då det är 
möjligt att fornlämningar även kan 
påträffas inom föreslaget LIS-område.  
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2 A, Sandsjön Området är tänkt att utvecklas 
genom komplettering av befintlig 
bebyggelse och fortsatt omvandling 
från fritidsboende till 
permanentboende. Idag bor cirka 
50 personer inom LIS-området 
vilket kan komma att dubblas på 
sikt, i omgivningen bor idag cirka 90 
personer inklusive det 
detaljplanerade området på sjön 
norra sida. Nybyggnationer av 
bostadshus prövas genom 
detaljplan vilket även ger tydligt 
reglerade förutsättningar för den 
befintliga bebyggelsen. Eventuellt 
behov av fler bryggor löses 
gemensamt för området. 

Länsstyrelsen anser att området är 
lämpligt LIS-område. Området är redan 
ianspråktaget och området kommer att 
kopplas till kommunens infrastruktur 
för VA, vilket kommer att påverka 
Sandsjöns naturvärden i positiv 
inriktning. Kommunen anger att 
stranden längs sjön är till mycket stor 
del tillgänglig för allmänheten. 
Bebyggelsen ligger idag strandnära och 
nya bostadshus hamnar bakom denna. 
Vid anläggande av eventuella bryggor 
och ökning av fritidsbåtar mm bör 
Lysjöns unika naturvärden och att sjön 
är riksintresse för naturvården tas i 
beaktande. Länsstyrelsen noterar att 
område 2a, saknar upplysning om 
närhet till transportled för farligt gods. 
Risker med transporterna behöver 
beaktas i den fortsatta planeringen.   

    

  

2 B, Sandsjönäs Sandsjönäs har goda 
förutsättningar att utvecklas med 
nya bostäder, några kan hamna 
inom strandskydd på åkermarken 
intill befintlig bebyggelse. Ny 
bebyggelse i området ger 
förutsättningar för att ansluta 
Sandsjönäs till kommunalt VA. 
Lysjön får inte belastas ytterligare 
med utsläpp från enskilda avlopp. 

    LIS område är till viss del ianspråktaget då 
det finns 20 tal fritids och åretruntboende 
inom samt anslutning till LIS-området och 
då stora delar av LIS området utgör 
åkermark. Delar av LIS-området angränsar 
dock till skog med lokala naturvärden och 
nyckelbiotop, en sumpskog. Kommunen 
anser att en utbyggnad med bostäder 
skulle kunna ge underlag för kommunalt 
VA vilket gynnar Lysjön vattenkvalitet. 
Detaljplan finns för utbyggnad av Lockryds 
industriområde, vilket kan generera lokala 
arbetsmöjligheter. God tillgång till 
kollektivtrafik finns utmed Lv 27 som ligger 
ca 2 km från tilltänkta LIS-området. LIS 
områdets lämplighet måste utredas vidare i 
en detaljplan främst utifrån lämpligheten 
till lokala naturvärden.  
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2 C Ryasjön  Den befintliga bebyggelsen 
kompletteras med enstaka 
bostadshus som fyller upp mellan 
de befintliga husen. Byggnader bör 
anpassas till det småkuperade 
landskapet genom att gärna bygga 
på höjden istället för på bredden. 
Tomterna bör följa terrängen väl. 
Tomterna ska i möjligaste mån 
angöras från befintliga 
insticksvägar. Naturen kring 
Ryasjön är beroende av en levande 
landsbygd där betande djur håller 
landskapet öppet. 

  Länsstyrelsen anser inte att området 
uppfyller kraven för LIS-område enligt 
17 kap 18e § MB. Området är 
oexploaterat och har höga natur- och 
landskapsbildsvärden och en 
exploatering skulle påverka 
strandskyddets syfte. Att komplettera 
med enstaka bebyggelse i denna redan 
glesa bebyggelse anses inte bidrar till 
en utveckling av landsbygden och ett 
uthålligt samhälle.  
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3 A Svenljunga Området utvecklas genom 
förnyelse av befintlig bebyggelse 
likaväl som av förtätning och 
expansion av tätorten i enlighet 
med antagen fördjupning av 
översiktsplanen för Svenljunga 
centralort. Vid framtida utbyggnad 
och planering av Svenljunga 
kommer natur- kultur- och 
rekreationsvärden vara en central 
del. All utveckling förutsätter 
detaljplan. 

    Ett LIS-område måste omfattas av strandskydd 
för att kunna bli ett LIS-skyddsområde. 
Länsstyrelsen noterar, enligt Länsstyrelsens 
kartor, att de centrala delarna av tänkt LIS-
område inte har något strandskydd idag. 
Endast de norra delarna och södra delarna har 
strandskydd. Länsstyrelsen ansåg att området 
var olämpligt LIS-område i samrådsyttrande. 
Länsstyrelsen hänvisade bl.a. till att en 
bebyggelse skulle påverka den värdefulla 
kulturmiljön i allt för stor grad. Kommunen 
anser att endast några hundratal meter av det 
ca 7 km långa strandområdet bedöms ha 
värdefull kulturmiljö och att denna fråga 
kommer att hanteras i detaljplanen. 
Länsstyrelsen anser att det ur denna synvinkel 
är lämpligt att utreda vidare områdets 
lämplighet i samband med detaljplan. 
Länsstyrelsen vill dock understryka att vid 
sidan av kulturmiljöaspekterna, att det i 
detaljplan säkerhetsställs fri passage till 
stränderna och att området får ett 
strandskydd. I närområdet finns många äldre 
observationer av rödlistade arter, både 
insekter, fåglar (mindre hackspett, 
kungsfiskare) och växter (blacksippa, 
klockgenitana bl.a.) och det är lämpligt att 
göra nya inverteringar innan bebyggelsen 
planeras längs vattendraget. LIS området 
berör också en nyckelbiotop för lövängrest. 
Kommunen anger i LIS-planen att 
översvämningsriskerna är tämligen väl kända 
och att närmare studier ska genomföras i 
samband med en exploatering samt att en god 
marginal för översvämningar ska lämnas. 
Områdets lämplighet får undersökas vidare i 
samband med detaljplan. Länsstyrelsen 
noterar att område 3a, saknar upplysningar 
om närhet till transportled för farligt gods. 
Riskerna med transporterna behöver beaktas i 
den fortsatta planeringen.   
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3 B Simmesjö Kring gården utvecklas 
verksamheten med ett fåtal stugor 
för uthyrning och lokaler för att 
utöka snickeriet. På det norra 
delområdet etableras en grupp 
stugor för uthyrning inom gårdens 
turistverksamhet. Arbetet med att 
byta ut produktionsskogen mot 
lövskog längs slänten mellan gården 
och det norra delområdet 
fortsätter. 

    Området ansågs olämpligt som LIS-område 
i Länsstyrelsens tidigare samrådsyttrande. 
Kommunen har förtydligat syftet med LIS-
området till besöksnäring. Länsstyrelsen 
anser att området är lämpligt att 
vidareutveckla med lokal för verksamhet 
och stugor för uthyrning. Stugorna bör 
dock placeras nära tidigare bebyggelse. Det 
norra delområdet är olämpligt för bostäder 
(uthyrningsstugor). Enligt Länsstyrelsens 
riktlinjer ska ny bostadsbebyggelse inte 
lokaliseras till oexploaterade områden 
eftersom det i regel påverkar 
strandskyddets syften för mycket. Ny 
bebyggelse ska inte heller lokaliseras så att 
det bildas en spridd gles bebyggelse i 
strandnära lägen.  

  

5 Strömsfors Den befintliga bebyggelsen kan 
kompletteras med enstaka hus 
ovan vägen. Bebyggelsen ligger på 
säker nivå ovanför höga kända 
vattenstånd men innan byggnation 
sker ska skredriskerna studeras i 
detalj. 

Länsstyrelsen anser att området är 
lämpligt som LIS-område då 
exploatering redan sker på 
ianspråktagen mark. I LIS-området finns 
en utbyggd infrastruktur och 
kommunalt VA. LIS området bidrar 
också till att stärka omkringliggande 
bebyggelseansamling. Viktig 
samhällsservice finns inom räckhåll med 
8 km till Svenljunga tätort och 
kollektivtrafiks förbindelser.  

  

  

  

4 A Assmebro Bebyggelsen kan kompletteras med 
enstaka ny byggnation. Beroende 
på omfattning kan detaljplan 
krävas. Ny bebyggelse ska lämna en 
fri passage intill ån. 

Enstaka bebyggelse planeras på redan 
ianspråktagen mark. Kollektivtrafik 
finns. Länsstyrelsen ansåg att området 
var lämpligt i samrådsskedet och står 
kvar vid denna bedömning.  
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4 B Stora Kvarnsjön I mitten finns obebyggd mark som 
kan rymma fem till tio nya tomter, i 
övrigt är det enstaka förtätningar 
och tillbyggnad som utvecklar 
området. Genom det stora antalet 
hus som redan finns kan en 
utveckling av området mot 
permanentboende skapa underlag 
för utökad service i området. 
Gemensam 
avlopps/dricksvattenhantering skall 
eftersträvas. Områdets utveckling 
förutsätter detaljplan på sikt, 
medan enstaka hus kan komma till 
innan detaljplan. Inom LIS-området 
är stora delar av stranden redan 
tagen i anspråk för tomtmark sedan 
lång tid tillbaka. Ny bebyggelse skall 
lämna en fri passage mot sjön. 
Eventuellt behov av fler båtplatser 
eller bryggor skall lösas 
gemensamt. 

Området avser att förtäta med 5 till 10 
nya tomter i anslutning till befintlig 
bebyggelse och på redan ianspråktagen 
mark samt öppna upp för tillbyggnad. 
Genom det stora antal hus som redan 
finns kan områdets VA frågor hitta en 
gemensam lösning, vilket är positivt. 
Negativt med LIS-området är att det är 
långt till servicefunktioner. Med 
föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen att området 4B är 
lämpligt som LIS-område.     

  

  

  

4 C Karken Befintlig bebyggelse kan utvecklas 
och kompletteras varsamt, på 
ovansidan av vägen. 

  Kommunen anger att den nya 
bebyggelsen, som ska komplettera de 
ca 5 bostadshus som finns där idag, 
kommer att förläggas norr om vägen i 
ett område som idag består av 
granskog. Länsstyrelsen anser inte att 
området uppfyller kraven för LIS-
område. Länsstyrelsen anser att 
området är olämpligt som LIS-område 
då exploatering sker på i stortsätt 
oexploaterad mark som påverkar 
strandskyddets syfte. Ny bebyggelse 
ska inte heller lokaliseras så att det 
bildas en spridd bebyggelse i 
strandnära lägen. Platsen ligger långt 
från servicefunktioner.  
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4 D Göjeholm Fritidshusen kan kompletteras 
genom att bygga igen gapet mellan 
de två grupperna. Genom sin 
närhet till Lv156 (1200 meter) når 
permanentboende snabbt 
Svenljunga centralort. 

Länsstyrelsen anser att området är 
lämpligt som LIS-område om den nya 
bebyggelsen koncentreras till de redan 
exploaterade delarna. I de 
oexploaterade områdena kan LIS pekas 
ut för åtgärder som stärker det rörliga 
friluftslivet.  

  

  

  

6 A Holsljunga camping Syftet med LIS-området är att 
kunna utveckla nuvarande 
campings verksamhet och utöka 
dess område både inom och utom 
strandskydd. All förändring 
förutsätter att befintlig detaljplan 
kompletteras/revideras. 

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen att område 6 A är lämpligt 
som LIS-område. Vid en eventuell 
utbyggnad är det viktigt att fri passage 
finns längs stranden samt möjlighet för 
allmänheten att använda de stigar som 
leder ut på Näset. Skogen som ingår i 
det tänkta LIS-området är sumpskog 
som gränsar till Näsamosen. 
Näsamosen har naturvärdesklass 2 
enligt VMI. Avvattning av de fuktiga 
områdena får inte ske.  

  

  

  

6 B Ljungsjön / Kyrkbyn Det finns två tänkbara utvecklingar, 
antingen kompletteras den norra 
gruppen med något enstaka hus 
eller så sker en planerad 
exploatering av kyrkbyn längs 
stranden upp till den norra 
husgruppen. En exploatering skulle 
med fördel blanda enbostadshus 
med lägenheter. I båda alternativen 
skulle de framtida boende få god 
sikt över vattnet och gångavstånd 
till skolan. LIS-området ger även 
skolan möjlighet till att utvecklas 
utanför det som idag är hävdad 
skoltomt. 

    Området är tveksamt som LIS-område. 
Flodkäfta är tidigare dokumenterad i 
Ljungsjön. Områdets lämplighet får utredas 
mer i samband med detaljplan. Positivt för 
LIS-området är att den skulle bidra till att 
stärka ortens landsbygdsutveckling. Den 
nya bebyggelsen, en blandning av 
enbostadshus och lägenheter skulle bl.a. 
underlätta för äldre att bo kvar. Området 
verkar historiskt vara en samlingsplats med 
kyrkan och skolan som ligger i anslutning 
till det utpekade LIS-området. Södra delen 
av LIS-området. Södra delen av LIS-plan 
avser att veckla ortens skola. LIS-området 
kan bidra till att stärka och utveckla ortens 
service. Kommunalt VA finns inom 100 
meter.  
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6 C Holsljunga samhälle Utveckling genom normal 
tätortsexpansion sker med 
nödvändigt avstånd till Lv154 för att 
minimera risker och buller. 

Ett LIS-område måste omfattas av 
strandskydd för att kunna bli ett LIS-
område. Länsstyrelsen noterar, enligt 
Länsstyrelsens kartor, att LIS-områdets 
norradel inte har något strandskydd 
idag. En exploatering sker på 
oexploaterad mark men området finns i 
anslutning till ett exploaterat 
områdemed tillgång till viktig 
samhällsservice som kan behövas 
starkas och utvecklas. Kommunen anser 
att LIS området sömnlöst kan integreras 
i ortens gatunät och tekniska 
infrastruktur. Kollektivtrafik 
förbindelser finns. Länsstyrelsen anser 
att det är viktigt att allmänhetens 
tillträde till stranden säkras. 
Länsstyrelsen noterar att område 6 C, 
saknar upplysning om närhet till 
transportled för farligt gods. Riskerna 
med transporterna behöver beaktas i 
den fortsatta planeringen. Länsstyrelsen 
anser att området är lämpligt som LIS 
område.   

    

  

6 D Fäxhult Detaljplanering för att utöka och 
förtäta den norra delen pågår men 
inväntar LIS-planens antagande. 
Den södra delen behöver även den 
en ny plan som kan hantera den 
komplexa situation som har 
uppstått och om möjligt justera 
byggrätterna. Vatten och avlopp 
behöver ses över. 

Länsstyrelsen anser området är lämpligt 
som LIS-område då exploatering redan 
sker på ianspråktagen mark. Kommunen 
anger att kommunalt VA inte är aktuellt 
men möjlighet borde finnas då LIS-
område 6 C, 2 km nordöst har 
kommunalt VA. Viktig samhällsservice 
finns Holsjunga 3-5 km därifrån som kan 
stärkas i och med exploateringen. 
Kollektivtrafiksförbindelser finns. 
Kommunen anger att området har höga 
friluftsvärden och att allmänhetens 
tillgänglighet till naturen och 
strandområdet ska utredas och föreslås 
i detaljplan. Länsstyrelsen noterar att 
området 6 D, saknar upplysning om 
närhet till transportled för farligt gods. 
Risker med transporterna behöver 
beaktas i den fortsatta planeringen.  
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7 A Överlida camping Området kommer att behålla sin 
karaktär av campingplats med stor 
andel skog. Genom att ändra 
detaljplanen (beslut om 
planuppdrag finns) kan 
verksamheten utökas inom 
befintligt område. 

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen att område 7 A är lämpligt 
som LIS-område. Länsstyrelsen anser att 
campingen inte bör expandera över 
hela tänkta området kan vara viktigt för 
friluftslivet för de närboende i Överlida. 
Storlom finns noterad vid sjön. 
Länsstyrelsen noterar att område 7A, 
saknar upplysning om närhet till 
transportled för farligt gods. Risker med 
transporterna behöver beaktas i den 
fortsatta planeringen.  

  

  

  

7 B Lilla Hallången Den södra halvan av den utpekade 
marken är lämplig för att fortsätta 
raden med villor. Den norra halvan 
omfattar skidbacken som för 
tillfället ligger i träda men bör ha 
möjlighet att utvecklas både 
sommar- och vintertid med 
byggnader och anläggningar för 
friluftslivet. 

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen att område 7 B lämpligt 
som Lis-område. Kommunen föreslår att 
villor planeras intill den befintliga 
exploateringen samt att kommunen 
inom det oexploaterade utvecklar 
anläggningar för friluftslivet. Området 
har kommunalt VA och viktig 
samhällsservice so kan stärkas för 
orten. Det är viktigt att planen fortsatt 
tar hänsyn till den omgivande naturen 
då LIS-området i söder angränsar till en 
biotopskyddad skog och i norr till en 
nyckelbiotopskyddad skog och i norr till 
en nyckelbiotop, alsumpskog. Längs 
sjöns tran(ej medtagen inom LIS-
området) finns en lövskog med natur 
värdeklass 3. Kommunen har sedan 
samrådet inte ändrat området mer än 
att lövskogen längs stranden tagits bort. 
Inom LIS-områdets oexploaterade del 
kan med fördel åtgärder pekas ut som 
stärker det rörliga friluftslivet.    
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7 C Överlida Näset Villabebyggelsen förlängs med cirka 
180 meter vilket skulle ge tiotalet 
nya tomter. Detaljplan och 
exploatering ska utformas med 
hänsyn till den gångstig som finns 
längs stranden. 

Kommunen har minskat området sedan 
samrådet så att det nu endast är en 
mindre del kvar och som hänger 
samman med tidigare bebyggelse. 
Strandzonen lämnas utanför LIS-
området. Om ny bebyggelse hamnar 
nära befintlig kan detta vara ett lämpligt 
LIS-område. Kommunen bör dock 
beakta vilket värde Näset har för 
friluftslivet, då där finns 
stigar/vandringsleder samt närhet till 
badplats.  

  

  

  

7 D Draglycke Draglycke är tänkt som kommunens 
nästa stora bostadsexploatering. 
Avsikten är att bygga ut 
infrastruktur för att sedan sälja 
tomter med stora Hallången som 
attraktion. Några tiotal tomter kan 
erbjudas efter detaljplanering och 
exploatering. Till en början kan 
några enstaka nya bostäder 
placeras intill de befintliga i norra 
delen. 

  Länsstyrelsen ansåg i samrådsyttrandet 
att detta område ska utgå då det ligger 
i ett idag oexploaterat område. 
Kommunen anser att området utgör 
nästa stora bostadsexploatering. Enligt 
Länsstyrelsens riktlinjer ska ny 
bostadsbebyggelse inte lokaliseras till 
oexploaterade områden eftersom det i 
regel påverkar strandskyddets syften. 
Ny bebyggelse ska inte heller 
lokaliseras så att det bildas en spridd 
gles bebyggelse i strandnära lägen. 
Storlom har noterats vid sjön och 
området fyller en funktion för det 
rörliga friluftslivet i området med 
fotbollsplan och skjutbana strax söder 
om området. Ur denna synvinkel är LIS-
området olämpligt. Länsstyrelsen 
noterar också att område 7D, saknar 
upplysning om närhet till transportled 
för farligt gods.  
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8 Mjöbäck Området kan bilda ett nytt kvarter 
av tätorten med enbostadshus med 
god terränganpassning. 
Tillkommande byggnation kräver 
detaljplanering. Så länge 
kraftledningen inte markförläggs 
kommer den att skilja av LIS-
området från övriga tätorten. En fri 
passage lämnas mot sjön. 

  Länsstyrelsen ansåg i samrådsyttrandet 
att detta område ska utgå då det ligger 
i ett idag oexploaterat område. 
Kommunen har nu minskat omfattning 
av området. Naturen på plats ser ut att 
vara oexploaterad i Webb-GIS och där 
finns en notering av den rödlistade 
lunglaven (NT) på tre träd. Området 
verkar vara ändvänt som 
rekreationsområde med tanke på 
närheten till tätort och alla vägar i det. 
Enligt Länsstyrelsen riktlinjer ska ny 
bostadsbebyggelse inte lokaliseras till 
oexploaterade områden eftersom det i 
regel påverkar strandskyddets syften. 
Länsstyrelsen anser att LIS-området är 
olämpligt.  

  

  

9 Ängasjö / Vitasjö Utvecklingen torde bli ganska 
blygsam med kompletterande 
bebyggelse. All förändring måste 
föregås av detaljplan som tar stor 
hänsyn till natur- och kulturmiljön 
med strikta bestämmelser om 
byggnadsvolymer och markarbeten. 
Befintlig plan bör revideras. 

  Kommunen har avgränsat området 
något sedan samsrådshandlingen. 
Kommunen tänker sig en blygsam 
komplettering av befintlig bebyggelsen. 
Länsstyrelsen anser att LIS-område är 
olämpligt då området ligger långt från 
servicefunktioner. Storlom är noterad 
vid sjön.  

  

  

10 A Skäremosjön Platsen passar bra för 
villabebyggelse i en rad längs 
vägen. Allmänhetens tillgång till 
stranden påverkas inte. 

  Länsstyrelsen anser att området är 
olämpligt som LIS-område då ny 
bostadsbebyggelse lokaliseras så att 
det bildas en spridd gles bebyggelse i 
strandnära lägen. Platsen ligger långt 
från servicefunktioner.  
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10 B Håvsjön LIS-områdets framtida utveckling av 
fler villor skall placeras ovan höjden 
för att inte riskera att skadas av 
översvämningar. Husen skall 
placeras och ha utformning så att 
de inte kan störas av de betande 
djuren kring Håvsjön samt passa in i 
landskapsbilden. Allemansrättens 
tillträde till sjön eller 
landskapsbilden bedöms inte 
påverkas negativt. Utvecklingen 
förutsätter detaljplan. 

    Länsstyrelsen anser att området är mindre 
lämpligt som LIS-område främst med tanke 
på de omgivande naturvärdena. Det tänkta 
LIS-området ligger inom ett regionalt 
värdefullt odlingslandskap samt i direkt 
anslutning till Håvasjön som till stor del 
består av våtmark inverterad under VMI 
och som beskrivs som orörd, hydrologiskt 
opåverkad med botaniska och ornitologiska 
värden. Våtmarken används som 
betesmark vilken även är inventerad i ängs- 
och betesmarksinventeringen (TUVA) och 
har naturtypen ”fuktängar med blåtåtel 
eller starr” (6410). Området ligger också 
inom en lövskog med naturvärdesklass 3. 
Länsstyrelsen noterar att på andra sidan 
landsvägen ligger en industri som kan 
orsaka buller.  

  

10 C Skyarp Området kan förtätas och 
permanentas i första hand. Om 
intresse finns kan bebyggelsen 
spridas ut på jordbruksmarken. 

  Länsstyrelsen anser att området är 
olämpligt som LIS-område då 
exploatering sker på i sortsätt 
oexploaterad mark som påverkar 
strandskyddets syfte. Ny bebyggelse 
ska inte heller lokaliseras så att det 
bildas en spridd gles bebyggelse i 
strandnära lägen. Platsen ligger relativt 
långt från servicefunktioner och det är 
tveksamt hur mycket några få bostäder 
bidrar till landsbygdsutveckling.  

  

  

10 D Påarp Påarp är en lokal ekonomisk 
stödjepunkt som har goda 
förutsättningar att utvecklas med 
fler arbetsplatser i takt med att 
verksamheten växer. Från att vara 
centrerad till gårdens absoluta 
närmiljö sprids verksamheten ut, 
längs med Tostaholmens strand för 
att ett bredare utbud av aktiviteter, 
samt erbjuda bostäder för de 
anställda. Nya bostäder läggs intill 
befintliga. 

LIS området avser att bidra till en ökad 
turism för den nuvarande konferens och 
campinganläggningen. Länsstyrelsen 
anser LIS-området är lämpligt om ny 
bebyggelse placeras nära befintlig och 
de oexploaterade delarna används för 
att utveckla friluftslivet.  
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11 A Lommaholmen Lommaholmen är en lantlig miljö 
och måste behålla den karaktären 
för att bevara sina värden. Lämplig 
bebyggelse är gles gårdsbebyggelse 
av typen 
hästgårdar. Betesdjur och boende 
som vårdar landskapet är en 
förutsättning för att bevara den 
värdefulla landskapsbilden. 
Beroende på vilket utvecklingsspår 
som väljs kan detaljplan krävas. 

Kommunen föreslår att LIS-området ska 
möjliggöra för gles gårdsbebyggelse av 
typen hästgårdar som kan bidra till att 
hålla landskapet öppet. Ett LIS-område 
med denna inriktning är lämplig. I 
området finns höga natur-, kultur- och 
friluftsvärden som denna 
bebyggelseinriktning skulle gynna så 
länge bebyggelsen inte sker på 
oexploaterad mark. Med föreslagen 
inriktning anser Länsstyrelsen att 
område 11 A är lämpligt som LIS-
område.  

  

  

  

11 B Erikslund Marken utvecklas lämpligast med 
boende med specialinriktning, till 
exempel hästgårdar. Det är av stor 
vikt att Kalvs betade strandängar 
bibehålls för de 
höga naturvärdena och 
landskapsbilden. Området bör 
hållas glest bebyggt för att inte 
blockera de öppna siktlinjerna mot 
sjön som är Kalvs kännetecken och 
främsta värde. Närheten till 
samhället gör att utveckling som 
regel kräver detaljplan. 

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen att området är lämplig 
som LIS-område. Kommunen anger att 
LIS-området ska utvecklas för boende 
med specialinriktning, t.ex. hästgårdar. 
Detta för att skapa förutsättningar för 
att ortens betande strandängar ska 
bibehållas samt de höga naturvärdena 
oh landskapsbilden. Länsstyrelsen 
noterar att inom det tänkta LIS-området 
förekommer lövskog, naturvärdeklass 3, 
storspov samt artfynd av 
skaftslamkrypa som behöver bevaras.  

  

  

  

11 C Kalvs 
kanotupptagningsplats 

Platsen är lämplig för enkla 
anläggningar som kan serva det 
rörliga friluftslivet. 
Översvämningsproblematiken kan 
komma att kräva markarbeten som 
höjer marknivån. 

    Platsen ör tänkt för enkla anläggningar som 
kan serva det rörliga friluftslivet. 
Markarbeten kan komma att behövas för 
att höja marknivå, översvämningsrisk. Inom 
och nära området finns dokumenterade 
naturvärden, rödlånke (NT), strandlummer 
(NT + fridlyst), flodpärlmussla i Lillån. På 
platsen finns även lövskog, naturklass 3 
samt strax intill på östra sidan, lövskog 
klass 2. Platsen bör endast tas i anspråk 
efter noggrann naturinventering. 
Länsstyrelsen anser att LIS-området är 
mindre lämpligt.  

  

Tibro kommun           
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Fagersanna Kommunen ser gärna att 
Fagersanna, kommunens andra 
tätort, utvecklas med både nya 
bostadsområden, permanentning 
av fritidshus och 
nya verksamheter. 

Länsstyrelsen bedömer att 
redovisningen av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
är förenliga med 7 kap. 18 e § första 
stycket. 

    

  
Hönsa Kommunen ser gärna att det 

tillkommer bostäder och 
verksamheter i Hönsa som ligger väl 
till ur kommunikationssynpunkt och 
där de lokala VA-anläggningarna 
har kapacitet för ett högre 
utnyttjande. 

Länsstyrelsen bedömer att 
redovisningen av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
är förenliga med 7 kap. 18 e § första 
stycket. 

    

  

Kulabäck Kommunen ser gärna att området i 
viss mån förtätas och att det 
förbättras för fritidsboende och har 
för avsikt att reglera byggandet av 
fritidshus inom området genom 
detaljplan. Hela området kan 
anslutas till den kommunala 
spillvattenledning som korsar 
området. 

Länsstyrelsen bedömer att 
redovisningen av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
är förenliga med 7 kap. 18 e § första 
stycket. 

    

  

Sånna Kommunen ser gärna att området 
förtätas med enstaka åretrunthus 
och att friluftsverksamheter 
utvecklas kring badplats och 
båthamn. Hela området kan 
anslutas till den kommunala 
spillvattenledningen genom att 
denna förlängs från Kylvanäs. 

Länsstyrelsen bedömer att 
redovisningen av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
är förenliga med 7 kap. 18 e § första 
stycket. 

    

  

Söroset Kommunen ser gärna att 
besöksnäringen utvecklas med 
gården Söroset och Örlen och ev 
Örlan som bas. 

Länsstyrelsen bedömer att 
redovisningen av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
är förenliga med 7 kap. 18 e § första 
stycket. 

    

  
Tranemo kommun           
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Lagmanshagasjön område 
1 

Sjön ligger intill Ljungsarp, som 
pekats ut som en av de orter som 
ska prioriteras vad gäller service 
och allmänna kommunikationer. 
Ytterligare bebyggelse är positivt 
för utvecklingen i Ljungsarp. Det 
gynnar sannolikt även 
livsmedelsaffären i Dalstorp, dit 
avståndet är ca 6 km. En utveckling 
runt Lagmanshagasjön kan även ha 
synergieffekter med 
Isabergsområdet i Gislaveds 
kommun.  

  Område 1 är däremot inte lämpligt med 
hänsyn till fornlämningsmiljön. Storlom 
finns vid sjön. Runt sjön finns lämningar 
av skiftande slag från både förhistorisk 
och historisk tid. Inom eller i anslutning 
till område 1 finns dels en 
stenåldersboplats, dels en 
stenkammargrav, hällkista från 
stenålder, RAÄ Ljungsarp 45 och 44. 
Tillsammans utgör dessa en 
sammanhållen fornlämningsmiljö med 
höga bevarandevärden och ur 
fornlämningssynpunkt bedöms 
området som olämplig för 
nybyggnation.  

  

  

Lagmanshagasjön område 
2 

Sjön ligger intill Ljungsarp, som 
pekats ut som en av de orter som 
ska prioriteras vad gäller service 
och allmänna kommunikationer. 
Ytterligare bebyggelse är positivt 
för utvecklingen i Ljungsarp. Det 
gynnar sannolikt även 
livsmedelsaffären i Dalstorp, dit 
avståndet är ca 6 km. En utveckling 
runt Lagmanshagasjön kan även ha 
synergieffekter med 
Isabergsområdet i Gislaveds 
kommun.  

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen område 2 är lämpligt som 
LIS-område. Storlom finns vid sjön. 
Inom området finns inga idag kända 
fornlämningar. Norr finns lämningar 
som kan kopplas till järnframställning 
liksom en fyndplats för flinta. Mot 
bakgrund av topografiskt läge samt 
omkringliggande fornlämningsbild ställs 
krav på genomförandet av särskild 
utredning i syfte att klargöra den 
faktiska fornlämningsbilden.   
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Marjebosjön (Mossebo) Sjön och området ligger inte i något 
självklart läge för 
landsbygdsutveckling. Byn Mossebo 
har ingen kommunal service i form 
av t ex skola, men här finns en 
förskola i form av 
föräldrakooperativ.  

  Länsstyrelsen anser inte att området 
uppfyller kraven för LIS-område enligt 
17 kap 18e § MB. Sjön är enligt MKB:n, 
orörd och är en tillgång för det rörliga 
friluftslivet. Kommunen vill inte påverka 
den orörda känslan runt sjön med att 
lägga ett större LIS-område här, det 
finns ingen kommunal service i 
närbelägna Mossebo som skulle gynnas 
av fler boende. Vid sjön finns 
rapporterat storlom och i den 
närbelägna Smedjemossen finns 
noteringar om förekomst av storspov. 
Vid eventuell framtida exploatering 
skulle krav ställas på särskild utredning i 
syfte att klargöra den faktiska 
fornlämningsbilden.   

  

  

Store-Malen (Malsbo) 
område 1 

I arbetet med LIS-planen har några 
få områden pekats ut som lämpliga 
för ren fritidsbebyggelse. Det är i 
samtliga fall områden som redan 
ianspråktagits för fritidsbebyggelse. 
Områdena vid Sämsjön och 
Lagmanshagasjön har båda 
kopplingar/synergieffekter med 
större frilufts- och kulturområden i 
närheten, och har därför bedömts 
utvecklande för landsbygden. 
Argumentet att ta med Store-Malen 
som LIS-område är mer en allmän 
syn om att en kommun även bör 
kunna erbjuda lämpliga områden 
för fritidsbebyggelse för att skapa 
en grund för landsbygdsutveckling. 
Att satsa på utbyggnad av redan 
befintliga områden är dessutom 
miljömässigt ett bättre alternativ än 
att ”ta upp” nya områden med krav 
på ny infrastruktur m m.    

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen område 1 är lämpligt som 
LIS. För område 1 ställs krav på särskild 
utredning i syfte att klargöra den 
faktiska fornlämningsbilden.   
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Store-Malen (Malsbo) 
område 2 

I arbetet med LIS-planen har några 
få områden pekats ut som lämpliga 
för ren fritidsbebyggelse. Det är i 
samtliga fall områden som redan 
ianspråktagits för fritidsbebyggelse. 
Områdena vid Sämsjön och 
Lagmanshagasjön har båda 
kopplingar/synergieffekter med 
större frilufts- och kulturområden i 
närheten, och har därför bedömts 
utvecklande för landsbygden. 
Argumentet att ta med Store-Malen 
som LIS-område är mer en allmän 
syn om att en kommun även bör 
kunna erbjuda lämpliga områden 
för fritidsbebyggelse för att skapa 
en grund för landsbygdsutveckling. 
At satsa på utbyggnad av redan 
befintliga områden är dessutom 
miljömässigt ett bättre alternativ än 
att ”ta upp” nya områden med krav 
på ny infrastruktur m m.    

  Del av område 2 är däremot inte lämpligt 
med hänsyn till fornlämningsmiljön. 
Länsstyrelsen anser inte att område 2 kan 
tillstrykas som LIS-område förrän 
vindbruksplanen har klargjorts att 
riksintresset för vindbruk inte påtagligt 
kommer att skadas. För område 2 finns ett 
program framtaget ”Malsbo 
fritidsområde”. I programmet har 
områdets geografiska utbredning ändrats i 
jämförelse med granskningshandlingen för 
LIS-områdena. Området 2 berörs vidare av 
riskintresse för vindkraft. Kommunen gör 
bedömningen att intressen för utveckling 
av friluftsliv och turism bör sättas före 
intressen för upprättande av 
vindkraftsanläggningar närmast vattnet. 
En vindbruksplanhar varit ute för samråd. 
Länsstyrelsen har i samrådsyttrandet 
efterlyst ett ställningstagande till om 
riksintresset kan tillgodoses. Programmet 
för Malsbo fritidsområde bör också utgå 
från detta ställningstagande. Det innebär 
att avgränsningen för riksintresset kan 
behövas justeras i fördjupningen av 
översiktsplanen. Skulle man komma till en 
sådan slutsats ska verksamheterna ha en 
inriktning som stärker det rörliga 
friluftslivet och inte utgörs av 
bostadsbebyggelse. Storlom finns vid sjön. 
I norra delen av sjön, i anslutning till 
område 2, finns en ansamling gravar från 
brons- äldre järnåldern. Lämningarna har 
ett högt bevarande värde och 
sannolikheten för att ytterligare 
fornlämningar kan förekoma är stor. Den 
planeradeexploateringen inom västra 
delen av område 2 bedöms därmed som 
olämplig för byggnation. För den östra 
delen av området, liksom för område 1 
ställs krav på särskild utredning i syfte att 
klargöra den faktiska fornlämningsbilden.   
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Visen (Ambjörnarp) 
område 1 

Samtliga tre områden ligger med 
närhet in till Ambjörnarp, som 
ligger utmed det 
kommunikationsstråk som ska 
prioriteras. En satsning i 
Ambjörnarp ses som positivt för 
landsbygdsutvecklingen.  

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen de tre områdena lämpliga 
som LIS-områden. Område 2 är däremot 
inte lämplig med hänsyn till 
fornlämningsmiljön. Länsstyrelsen 
vidhåller tidigare synpunkter angående 
behov av naturinventering (regionalt 
värdefullt odlingslandskap, Övre Lida, 
Yttra Älvshult) kring område 3 och 
hänsynstagande till vildbinas livsmiljö 
vid område 1. Storlom finns vid sjön. I 
området finns lämningar i form av fossil 
åker, kolningsgropar och en grav. Risken 
för nyfynd bedöms som stor och krav 
ställs på särskild utredning.  

    

  

Visen (Ambjörnarp) 
område 2 

Samtliga tre områden ligger med 
närhet in till Ambjörnarp, som 
ligger utmed det 
kommunikationsstråk som ska 
prioriteras. En satsning i 
Ambjörnarp ses som positivt för 
landsbygdsutvecklingen.  

  Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen de tre områdena lämpliga 
som LIS-områden. Område 2 är 
däremot inte lämplig med hänsyn till 
fornlämningsmiljön. Länsstyrelsen 
vidhåller tidigare synpunkter angående 
behov av naturinventering (regionalt 
värdefullt odlingslandskap, Övre Lida, 
Yttra Älvshult) kring område 3 och 
hänsynstagande till vildbinas livsmiljö 
vid område 1. Storlom finns vid sjön. 
Området är ett av få partier som utgörs 
av öppen brukningsmark. Därutöver 
finns inom området en 
stenåldersboplats i direkt anslutning till 
sjön. En exploatering för bebyggelse 
bedöms inte som lämplig med hänsyn 
tagen till de kulturhistoriska värdena.  
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Visen (Ambjörnarp) 
område 3 

Samtliga tre områden ligger med 
närhet in till Ambjörnarp, som 
ligger utmed det 
kommunikationsstråk som ska 
prioriteras. En satsning i 
Ambjörnarp ses som positivt för 
landsbygdsutvecklingen.  

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen de tre områdena lämpliga 
som LIS-områden. Område 2 är däremot 
inte lämplig med hänsyn till 
fornlämningsmiljön. Länsstyrelsen 
vidhåller tidigare synpunkter angående 
behov av naturinventering (regionalt 
värdefullt odlingslandskap, Övre Lida, 
Yttra Älvshult) kring område 3 och 
hänsynstagande till vildbinas livsmiljö 
vid område 1. Storlom finns vid sjön. 
Inom området finns idag inga kända 
fornlämningar. Mot bakgrund av 
omkringliggande fornlämningsbild ställs 
krav på särskild utredning i syfte att 
klargöra den faktiska 
fornlämningsbilden.  

    

  

Kvarnsjön - Sjötofta En utveckling av pågående fritids- / 
turistverksamhet bedöms positivt 
för såväl Sjötofta som för hela 
kommunen. Även en bebyggelse av 
permanenthus skulle gynna 
Sjötofta. 

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen områdena lämpliga som 
LIS. Länsstyrelsen förutsätter att 
bostadshus inte byggs på området.  

    

  

Ljungsarp - Stomsjön, 
Mörksjön område 1 

Ljungsarp är en av de orter som 
ligger i stråket som ska prioriteras 
vad gäller servicefunktioner och 
allmänna kommunikationer. 
Ljungsarp. Positivt för ortens 
utveckling. En bebyggelse i 
Ljungsarp kan även vara positivt för 
livsmedelsaffären i Dalstorp. Kanske 
kan man inte räkna med en affär på 
båda orterna. Utpekade områden 
omfattas inte av strandskydd. 
Område två avgränsas tydligt från 
Mörksjön av allmänna vägen 156. 
Runt sjön går ett elljusspår som 
garanterar att sjön är tillgänglig för 
allmänheten.  

Länsstyrelsen har ingen erinran. I 
anslutning till sjöarna finns 
förhållandevis få registrerade 
lämningar. Inom område 1 finns en 
registrerad husgrund från historisk tid 
och inom område 2 finns inga lämningar 
registrerade. Av topografiska skäl 
bedöms sannolikhet för nyfynd som låg.    
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Ljungsarp - Stomsjön, 
Mörksjön område 2 

Ljungsarp är en av de orter som 
ligger i stråket som ska prioriteras 
vad gäller servicefunktioner och 
allmänna kommunikationer. 
Ljungsarp. Positivt för ortens 
utveckling. En bebyggelse i 
Ljungsarp kan även vara positivt för 
livsmedelsaffären i Dalstorp. Kanske 
kan man inte räkna med en affär på 
båda orterna. Utpekade områden 
omfattas inte av strandskydd. 
Område två avgränsas tydligt från 
Mörksjön av allmänna vägen 156. 
Runt sjön går ett elljusspår som 
garanterar att sjön är tillgänglig för 
allmänheten.  

Länsstyrelsen har ingen erinran. I 
anslutning till sjöarna finns 
förhållandevis få registrerade 
lämningar. Inom område 1 finns en 
registrerad husgrund från historisk tid 
och inom område 2 finns inga lämningar 
registrerade. Av topografiska skäl 
bedöms sannolikhet för nyfynd som låg.    

    

  

Tranemosjön (Tranemo 
tätort) Område 1 

För att klara målet att få till en 
landsbygdsutveckling i ”hela” 
Tranemo kommun krävs först och 
främst ett starkt tätortscentra 
Tranemo-Limmared. Av den 
anledningen har även Tranemo 
ansetts vara landsbygd i detta 
arbete. Ett möjliggörande av 
attraktiva bostadslägen runt 
Tranemo är mycket positivt för 
landsbygdsutvecklingen i 
kommunen. 

Områdena kan vara lämpliga att 
utveckla eftersom detta kan gynna 
tätorten Tranemo. Det är dock viktigt 
att spara breda passager vid 
strandkanterna för djur-, och 
friluftslivet. Inom området finns idag 
inga kända fornlämningar, men mot 
bakgrund av omkringliggande 
fornlämningsbild kommer krav på 
särskild utredning att ställas i syfte att 
klargöra den faktiska 
fornlämningsbilden.  

    

  

Tranemosjön (Tranemo 
tätort) Område 2 

För att klara målet att få till en 
landsbygdsutveckling i ”hela” 
Tranemo kommun krävs först och 
främst ett starkt tätortscentra 
Tranemo-Limmared. Av den 
anledningen har även Tranemo 
ansetts vara landsbygd i detta 
arbete. Ett möjliggörande av 
attraktiva bostadslägen runt 
Tranemo är mycket positivt för 
landsbygdsutvecklingen i 
kommunen. 

Områdena kan vara lämpliga att 
utveckla eftersom detta kan gynna 
tätorten Tranemo. Det är dock viktigt 
att spara breda passager vid 
strandkanterna för djur-, och 
friluftslivet. Inom området finns idag 
inga kända fornlämningar, men mot 
bakgrund av omkringliggande 
fornlämningsbild kommer krav på 
särskild utredning att ställas i syfte att 
klargöra den faktiska 
fornlämningsbilden.  
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Ljungnäsasjön/Månstadsån För att klara målet att få till en 
landsbygdsutveckling i ”hela” 
Tranemo kommun krävs först och 
främst ett starkt tätortscentra 
Tranemo- Limmared. Av den 
anledningen har även Tranemo 
ansetts vara landsbygd i detta 
arbete. Ett möjliggörande av 
attraktiva bostadslägen runt 
Tranemo är mycket positivt (och 
viktigt) för landsbygdsutvecklingen i 
kommunen. 

  Länsstyrelsen anser inte att området 
uppfyller kraven för LIS-område enligt 
17 kap 18e § MB. Det är i delar inte 
heller lämpligt med hänsyn till 
fornlämningsmiljön. Området är artrikt 
med känsliga våtmarksområden vid ån. 
Länsstyrelsen bedömer att 
strandskyddets syften motverkas då 
detta även är ett friluftslivsområde som 
flitigt används av skolor i närheten. 
Länsstyrelsen anser därmed inte att 
området uppfyller kraven för LIS-
område enligt 17 kap 18e § MB. (Öster) 
Området närmaste sjön Ljungsnäsasjön 
berör direkt en fast fornlämning av 
boplatskaraktär. Strax väster om 
området finns ytterligare fornlämningar 
av karaktären fossil åker och gravar. 
Tillsammans utgör dessa en relativt 
sammanhållen fornlämningsmiljö med 
höga bevarandevärden och ur 
fornlämningssynpunkt bedöms 
området som olämpligt för 
nybyggnation. Möjligheten till 
påträffande av ytterligare 
fornlämningar bedöms som stor. 
(Väster) Inom området finns idag inga 
kända fornlämningar förutom RAÄ 
Tranemo 398 område med fossil 
åkermark som ligger strax norr om Lis-
området. Mot bakgrund av 
omkringliggande fornlämningsbild ställs 
krav på särskild utredning i syfte att 
klargöra den faktiska 
fornlämningsbilden. (Söder ) Inom 
området finns idag inga kända 
fornlämningar, Länsstyrelsen kan dock 
inte utesluta behovet av särskild 
utredning i syfte att klargöra den 
faktiska fornlämningsbilden.   
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Stora och lilla Kroksjön 
område 1 

Kroksjön med fiskecamp är en av 
kommunens största attraktioner 
vad gäller turism och därmed en 
viktig del i områdets utveckling. 
Plats bör ges för fiskecampen och 
eventuella liknande verksamheter 
att utvecklas runt Stora Kroksjön. 

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen områdena lämpliga som 
LIS. Område 1 är dock inte lämpligt för 
bostadsändamål med hänsyn till buller 
från väg 27 som även är transportled 
för farligt gods vilket måste beaktas. 
Inom området finns idag inga kända 
fasta fornlämningar, dock finns ett antal 
kolningsgropar i närheten av område 1, 
RAÄ Tranemo 373 och 484. 
Länsstyrelsen kan dock inte utesluta 
behovet av en särskild utredning i syfte 
att klarlägga den faktiska 
fornlämningsbilden.  

    

  

Stora och lilla Kroksjön 
område 2 

Kroksjön med fiskecamp är en av 
kommunens största attraktioner 
vad gäller turism och därmed en 
viktig del i områdets utveckling. 
Plats bör ges för fiskecampen och 
eventuella liknande verksamheter 
att utvecklas runt Stora Kroksjön. 

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen områdena lämpliga som 
LIS. Inom området finns idag inga kända 
fasta fornlämningar, dock finns ett antal 
kolningsgropar i närheten av område 1, 
RAÄ Tranemo 373 och 484. 
Länsstyrelsen kan dock inte utesluta 
behovet av en särskild utredning i syfte 
att klarlägga den faktiska 
fornlämningsbilden.  

    

  

Simmesjön Att peka ut ett LIS-område invid 
Simmesjön är, precis som vid Store 
malen, ett sätt att få hela Tranemo 
att leva. Vid Simmesjön finns redan 
ett stort antal fritidshus, och att 
fortsätta bygga på denna 
koncentration är sett ur flera 
perspektiv bättre än att ”öppna 
upp” nya områden. 

    Länsstyrelsen anser att området ska 
minskas och delas upp i två mindre 
områden som omfattar befintlig 
fritidsbebyggelse. Viktigt att passage och 
frizon på minst 30 meter upprätthålls. 
Inom området finns idag inga kända 
fornlämningar, Länsstyrelsen kan dock inte 
utesluta behovet av en särskild utredning i 
syfte att klargöra den faktiska 
fornlämningsbilden.  
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Sämsjön - Månstad En kompletterande bebyggelse vid 
Sämsjön/slumsvik har bedömts 
positivt för landsbygdsutvecklingen 
med hänsyn till närheten till Torpa-
Hofsnäs området, som är viktigt för 
hela kommunens utveckling och 
möjlighet att locka turister. Inom 
Torpa-Hofsnäs området finns 
begränsade möjligheter till 
övernattning. Alternativ finns vid 
såväl Torpa som vid 
Herrgården/Hovsnäs, men som 
komplement till detta kan det vara 
positivt med möjlighet att hyra 
stuga inom närliggande områden. 
Aktuellt område kan vara just ett 
sådant. 

    Länsstyrelsen anser att området ska 
minskas så att den östra och norra delen 
vid badplatsen utgår. Området bör 
användas för turistmål, t ex för stugor som 
går att hyra. Skyddsvärda träd på platsen är 
inmätta av Länsstyrelsen och information 
kan hämtas om dessa på Lst Västra 
Götalands karttjänst. Storlom finns i 
området. Inom området finns idag inga 
kända fasta fornlämningar, däremot finns 
ett registrerat fornlämningsområde, RAÄ 
Månstad 92 (dock registrerat som fast 
fornlämning) i form av område med fossil 
åkermark. Den fossila åkermarken utgör en 
relativt väl sammanhållen lämningsmiljö 
med åtminstone delvis höga 
bevarandevärden. Länsstyrelsen bedömer 
möjligheten att påträffa lämningar av 
karaktären fasta fornlämningar som stor. 
Länsstyrelsen kan därför inte utesluta 
behovet av en särskild utredning i syfte att 
klarlägga den faktiska fornlämningsbilden.    

  

Nygårdssjön/Jälmån 
område 1 

Byggnation i Nittorp bedöms 
positivt för landsbygdsutvecklingen. 
På orten finns förskola och fritids 
som skulle gynnas vid en 
nybyggnation av bostäder. En 
satsning på turism kan ge en positiv 
utveckling för hela kommunen. 
Jälmån och även Jälmåleden som 
går på den västra sidan av ån är del 
i ett större system för vandring och 
paddling. Nittorp ligger utmed 
prioriterat kommunikationsstråk. 

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen områdena lämpliga som 
LIS. I områdets omedelbara närhet finns 
två registrerade fornlämningar, RAÄ 
Nittorp 49:1, 2. En av dessa är 
registrerade som fast fornlämning av 
karaktären grav. Risken för ytterligare 
fynd inom området bedöms här som 
stor och krav kommer ställas på särskild 
utredning.  
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Nygårdssjön/Jälmån 
område 2 

Byggnation i Nittorp bedöms 
positivt för landsbygdsutvecklingen. 
På orten finns förskola och fritids 
som skulle gynnas vid en 
nybyggnation av bostäder. En 
satsning på turism kan ge en positiv 
utveckling för hela kommunen. 
Jälmån och även Jälmåleden som 
går på den västra sidan av ån är del 
i ett större system för vandring och 
paddling. Nittorp ligger utmed 
prioriterat kommunikationsstråk. 

Med föreslagen inriktning anser 
Länsstyrelsen områdena lämpliga som 
LIS. I områdets omedelbara närhet finns 
tre registrerade fasta fornlämningar, 
RAÄ Nittorp 116,1,2,3, registrerade som 
gravar. Även en milsten och en övrig 
kulturhistorisk lämning finns i områdets 
omedelbara närhet. Risken för 
ytterligare fynd inom området bedöms 
här som stor och krav kommer därför 
att ställas på särskild utredning.  

    

  

Dalstorpasjön (Dalstorp) 
område 1 

Dalstorp är ett av samhällena 
(naven) i Tranemo kommun som 
man bör satsa på. Här finns en stor 
utvecklingspotential med goda 
servicemöjligheter och man bör 
fokusera på att få till ytterligare 
byggnation i området för att 
behålla skola, affär m m. 

  Områdena, förutom område 1, kan vara 
lämpliga som att utveckla eftersom 
detta kan gynna tätorten Dalstorp. Det 
är dock viktigt att spara breda passager 
vid strandkanterna för djur- och 
frilufslivet. Runt sjön finns lämningar av 
skiftande karaktärer representerar 
både förhistorisk och historisk tid. Inom 
eller i anslutning till området 1 finns 
dels gravar, boplats och fossil åkermark 
samt två gravfält, RAÄ Dalstorp 
55,94,93,95,92. Tillsammans utgör 
dessa en relativt väl sammanhållen 
fornlämningsmiljö med höga 
bevarandevärden och ur 
fornlämningssynpunkt bedöms 
området som olämpligt 
förnybyggnation.  

  

  

Dalstorpasjön (Dalstorp) 
område 2 

Dalstorp är ett av samhällena 
(naven) i Tranemo kommun som 
man bör satsa på. Här finns en stor 
utvecklingspotential med goda 
servicemöjligheter och man bör 
fokusera på att få till ytterligare 
byggnation i området för att 
behålla skola, affär m m. 

Områdena, förutom område 1, kan vara 
lämpliga som att utveckla eftersom 
detta kan gynna tätorten Dalstorp. Det 
är dock viktigt att spara breda passager 
vid strandkanterna för djur- och 
frilufslivet. I området finns två 
gravlämningar, RAÄ Dalstorp 63. Risken 
för nyfynd bedöms här som stor och 
krav på särskild utredning kommer att 
ställs för att klargöra den faktiska 
fornlämningsbilden.  
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Dalstorpasjön (Dalstorp) 
område 3 

Dalstorp är ett av samhällena 
(naven) i Tranemo kommun som 
man bör satsa på. Här finns en stor 
utvecklingspotential med goda 
servicemöjligheter och man bör 
fokusera på att få till ytterligare 
byggnation i området för att 
behålla skola, affär m m. 

Områdena, förutom område 1, kan vara 
lämpliga som att utveckla eftersom 
detta kan gynna tätorten Dalstorp. Det 
är dock viktigt att spara breda passager 
vid strandkanterna för djur- och 
frilufslivet. Inom området finns idag 
inga kända fornlämningar, men mot 
bakgrund av omkringliggande och 
näraliggande fornlämningsbild 
exempelvis RAÄ Dalstorp 49 ett gravfält, 
kommer krav på särskild utredning att 
ställas i syfte att klargöra den faktiska 
fornlämningsbilden.  

    

  

Dalstorpasjön (Dalstorp) 
område 4 

Dalstorp är ett av samhällena 
(naven) i Tranemo kommun som 
man bör satsa på. Här finns en stor 
utvecklingspotential med goda 
servicemöjligheter och man bör 
fokusera på att få till ytterligare 
byggnation i området för att 
behålla skola, affär m m. 

Områdena, förutom område 1, kan vara 
lämpliga som att utveckla eftersom 
detta kan gynna tätorten Dalstorp. Det 
är dock viktigt att spara breda passager 
vid strandkanterna för djur- och 
frilufslivet. Inom området finns idag 
inga kända fornlämningar. Mot 
bakgrund av omkringliggande 
fornlämningsbild kommer krav att 
ställas på särskild utredning i syfte att 
klargöra den faktiska 
fornlämningsbilden.   

    

  

Trollhättan kommun           
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Sjölanda Utbyggnad inom området skulle 
bidra till att stärka 
befolkningsunderlaget vilket 
främjar det dagliga serviceutbudet i 
framförallt Sjuntorp men även i 
Gärdhem och bidrar till att det får 
finnas kvar och kan utvecklas. Idag 
finns i Sjuntorp en mindre 
dagligvarubutik, pizzeria, 
bensinstation samt ytterligare 
några mindre butiker utöver 
grundskola, förskola, 
servicehus/äldreboende och hälso- 
och sjukvårdsservice. En utbyggnad 
skulle även bidra med ett 
bärkraftigt underlag för en 
förbättrad VA-försörjning samt ett 
bättre underlag för kollektivtrafik. 
Kaféverksamheten vid Vårhaga 
skulle även den gynnas av en 
utbyggnad av området. 

Kommunen har gjort en mycket bra 
genomgång av förutsättningarna för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
i Trollhättan. Ett LIS-område pekas ut 
vid Trehörningen strax norr om 
samhället Sjuntorp. Övergripande ser 
Länsstyrelsen att detta är ett lämpligt 
område för bebyggelseutveckling för att 
stärka tätorten Sjuntorp med ett ökat 
befolkningsunderlag för offentlig och 
kommersiell service. Länsstyrelsen ser 
positivt på att man avser att de-
taljplanelägga området och att det finns 
en naturinventering som underlag. I 
strandnära områden där det inte finns 
någon befintlig bebyggelse bör den fria 
passagen uppgå till cirka 50 meter. Det 
är viktigt att lövträd bevaras och 
bäckmiljöer med värdefull omgivande 
miljö lämnas oexploaterad. Med tanke 
på fornlämningsbilden finns det troligen 
fler såväl gravar som boplat-ser inom 
området som man måste ta hänsyn till i 
en kommande planering. Första steget 
här är en arkeologisk utredning 

    

  

Töreboda kommun           
T1. Hajstorp Området har ett attraktivt läge vid 

Göta kanal. Kommunens 
bedömning är att området dels är 
lämpligt för komplettering med 
bostäder, dels erbjuder möjlighet 
för utveckling av befintlig turism 
och småföretagande, och på så vis 
kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen. Inom 
området bör även åtgärder som 
främjar djurhållning med syftet att 
bibehålla och vårda det öppna 
odlingslandskapet kunna prövas. 

      

x 
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T2. Töreboda centrum Området som helhet har ett 
strategiskt läge nära service och 
kommunikationer i 
kommuncentrum. Kommunens 
bedömning är att de olika 
delområdena 
lämpar sig för tätortsutveckling 
med bostäder, verksamheter och 
turism, och på så vis kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen i hela 
kommunen. 
Delområdet strax norr om 
tågstationen bedöms lämpligt för 
centrumutveckling och 
aktivitetsytor, förutsatt att risker 
och störningar från tågtrafiken 
hanteras genom erforderliga 
åtgärder. 

      

x 

T3. Jonsboda Kommunens bedömning är att 
området är lämpligt för utveckling 
av befintlig turism och 
småföretagande, och på så vis kan 
bidra till landsbygdsutvecklingen. 
Utvecklingens omfattning är 
beroende av om hållbara VA-
lösningar kan ordnas. 

      

x 
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T4. Vassbacken Området har ett attraktivt läge vid 
Göta kanal. Kommunens 
bedömning är att området dels är 
lämpligt för komplettering med 
bostäder, dels erbjuder möjlighet 
för utveckling av befintlig turism 
och småföretagande, och på så vis 
kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen. Inom 
området bör även åtgärder som 
främjar djurhållning med syftet att 
vidmakthålla och vårda det öppna 
odlingslandskapet kunna prövas. 
Utvecklingens omfattning är 
beroende av om hållbara VA-
lösningar kan ordnas. Lämpligheten 
att utveckla området för 
permanentboende får vägas mot 
framtida möjligheter att ordna goda 
kollektiva transporter. 

      

x 

T5. Tåtorp och Sörboda Området har ett attraktivt läge vid 
Göta kanal och Viken. Kommunens 
bedömning är att området är 
lämpligt för utveckling av befintlig 
turism, småbåtshamnverksamhet, 
fiskeverksamhet och 
småföretagande samt för 
komplettering och förtätning med 
bostäder och fritidshus, och på så 
vis kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen. 
Utvecklingens omfattning är 
beroende av om hållbara VA-
lösningar kan ordnas. Lämpligheten 
att utveckla området för 
permanentboende får vägas mot 
framtida möjligheter att ordna goda 
kollektiva transporter. 

      

x 
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T6. Halna Åsen Området har ett attraktivt läge vid 
Viken. Kommunens bedömning är 
att området är lämpligt för 
komplettering med bostäder, 
fritidshus, småskalig service samt 
friluftsliv/båtliv, och på så vis kan 
bidra till landsbygdsutvecklingen. 
Utvecklingens omfattning är 
beroende av om hållbara VA-
lösningar kan ordnas. Lämpligheten 
att utveckla området för 
permanentboende får vägas mot 
framtida möjligheter att ordna goda 
kollektiva transporter. 

      

x 

T7. Moholm Området har ett naturskönt läge vid 
Tidan. Kommunens bedömning är 
att området är lämpligt för 
utveckling av hotell- och 
konferensverksamhet och turism i 
anslutning till Moholms Herrgård, 
och på så vis kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen. 

      

x 

T8. Sisjön Området har ett attraktivt läge vid 
Sisjön. Kommunens bedömning är 
att området är lämpligt för 
komplettering med bostäder och 
fritidshus och på så vis kan bidra till 
landsbygdsutveckling. 
Utvecklingens omfattning är 
beroende av möjligheten att ordna 
hållbara VA-lösningar. 

      

x 
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T9. Beateberg Området har ett attraktivt läge vid 
Viken. Kommunens bedömning är 
att området är lämpligt för 
förtätning med bostäder, fritidshus 
och småskalig turism- och 
friluftslivsanknuten verksamhet, 
och på så vis kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen. Inom 
området bör även åtgärder som 
främjar djurhållning för att vårda 
det öppna odlingslandskapet kunna 
prövas. Utvecklingens omfattning 
är beroende av möjligheten att 
ordna hållbara VA-lösningar. 
Lämpligheten att utveckla området 
för permanentboende får vägas 
mot framtida möjligheter att ordna 
goda kollektiva transporter. 

    Beträffande området Beateberg vill 
Länsstyrelsen återigen understryka att det 
är viktigt att bevara utblicken mot sjön 
Viken. Inom området finns såväl 
registrerade lämningar efter äldre 
bebyggelse och odling som kommunalt 
utpekat bevarandeområde för 
kulturmiljövården. En begränsad utveckling 
av bebyggelsen bör ske öster om 
landsvägen och följa befintlig struktur. 
Framför allt bör bebyggelsen utvecklas 
utanför det kommunala 
bevarandeområdet som ligger i anslutning 
till kyrkan. Det är viktigt att det äldre 
landskapets värden och öppenhet kvarstår 
och är synliggjorda. I övriga delar vad gäller 
t.ex. Länsstyrelsens synpunkter avseende 
hänsyn till kulturmiljövärden kommer 
dessa enligt kommunen att beaktas i 
kommande detaljplaneskeden. 

  

Åmål kommun           
Vänern- Metebergsskäret Området används redan som plats 

för bad och fiske och är 
lättillgängligt från Åmål. En 
utbyggnad ökar dess värde för det 
rörliga friluftslivet, både land- och 
sjöburet, och kan ge arbetstillfällen 
med camping och 
uthyrningsstugor.Föreslagen 
utbyggnad ökar områdets värde för 
det rörliga friluftslivet och kan 
tillföra arbetstillfällen säsongsvis. 
Området är lätt att nå och påverkan 
på landskapsbilden är begränsad. 
Detaljplan bör upprättas och i 
samband med detta bör en 
naturvärdesbedömning med fokus 
på sandanknutet djurliv göras. 

  Länsstyrelsen bedömer att den södra 
delen av utredningsområdet utgör ett 
lämpligt LIS-område mot bakgrund av 
kopplingen till befintlig bebyggelse. 
Länsstyrelsen anser att 
uthyrningsstugor, camping och övriga 
faciliteter och byggnader behöver 
lokaliseras till det södra LIS-området i 
sin helhet. Läns-styrelsen bedömer att 
det är olämpligt att ta i anspråk det 
mest vattennära området som idag har 
höga rekreations- och biologiska 
värden. Både sand-miljön och 
lövskogen utgör värdefulla områden för 
friluftsliv och för den biologiska 
mångfalden. Detta område kan med 
fördel sparas som en kvalitet för 
campinggäster och övriga besökare. 

  

  

Bilaga B:80 



 
 

Vänern - Skårnäsudden Området bedöms lämpligt för 
fortsatt utbyggnad av det 
bostadsområde som redan finns på 
udden. Området är lättillgängligt på 
relativt kort avstånd från Åmål och 
dess servicefunktioner.Föreslagen 
utbyggnad av befintlig 
bostadsgrupp påverkar inte 
riksintressena eller områdets värde 
för det rörliga friluftslivet. Påverkan 
på landskapsbilden är marginell. 
Detaljplan krävs. En 
naturvärdesbedömning bör göras i 
samband med detaljplaneläggning. 

      

x 

Vänern -Örnäs och 
Näsviken 

Campingplatsen har idag 
begränsade ytor och det är 
angeläget att den kan byggas ut. 
Det finns även behov av ytterligare 
bryggor för småbåtar och Näsviken 
är en skyddad, välbelägen plats för 
detta.Området är mycket lämpligt 
för fortsatt utveckling med 
campingstugor, bad, båtbryggor etc 
för turismens och det rörliga 
friluftslivets behov. Detaljplan skall 
upprättas som visar utbyggnaden i 
sammanhang med befintliga 
anläggningar. Trafikföringen inom 
området bör ses över. Gällande 
detaljplan för områdets norra del 
kan behöva ses över. 
Radonundersökning skall utföras 
vid åtgärder i norra delen. I södra 
delen kan markundersökning m a p 
förorenad mark krävas. Anläggande 
av båtbryggor och andra åtgärder i 
vatten är anmälnings- eller 
tillståndspliktig vattenverksamhet. 

      

x 
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Vänern - Finesand Förslaget kan tillföra 
boendemöjligheter i attraktivt, 
stadsnära läge och 
arbetsmöjligheter med 
uthyrningsstugorna. Föreslagen 
bebyggelse är av begränsad 
omfattning och på stort avstånd 
från stranden. Den bedöms inte ha 
någon negativ påverkan på gällande 
riksintressen eller strandskyddets 
syften. Detaljplan skall upprättas 
för delområdet i anslutning till 
befintliga stugor. För bostadshusen 
längre västerut kan planutredning 
och va-utredning godtas som 
underlag för prövning. Anläggande 
av båtbrygga är anmälningspliktig 
vattenverksamhet. Området kan på 
sikt bli intressant för fortsatt 
utbyggnad av bostäder. 

  Detta område ligger inom det större 
området söderut som kommunen anger 
som framtida utbyggnadsriktning. 
Länsstyrelsens sammanvägda och sam-
mantagna bedömning är att det södra 
utbyggnadsalternativet (söder om 
Höganäs) inte är motiverat utifrån ett 
hushållningsperspektiv. Länsstyrelsen 
anser att de utbyggnadsområden som 
redan finns planerade samt det östliga 
utbyggnadsalternativet bör prioriteras i 
denna översiktsplan. Vi anser 
följaktligen också att Finesand bör utgå 
till förmån för de närbelägna och 
liknande projekten inne i centralorten. 
Det är bättre att koncentrera insatser-
na utefter Vänern till något färre 
projekt som har bättre potential att få 
ett större genomslag. Den utbyggnad 
som föreslås i Finesand står inte i rimlig 
proportion till den eventuella nytta för 
landsbygdsutveckling som skulle kunna 
skapas. 

  

  

Vänern - Myskedalen En exploatering av området enligt 
förslaget kan ge ett tillskott till 
servicefunktioner i Tösse. Området 
bedöms lämpligt för en 
exploatering med ett antal bostads- 
eller fritidshus, under förutsättning 
att bebyggelse och tillfartsväg 
lokaliseras med största hänsyn till 
terräng och natur. Med hänsyn till 
det känsliga läget skall detaljplan 
upprättas. 

  Länsstyrelsen bedömer att Myskedalen 
är ett sådant större sammanhängande 
orört och högt beläget 
hällmarksskogområde invid Vänern där 
strand-skydds- och riksintressevärdena 
överväger intresset av exploatera 
området för bostäder. Området är för 
långt beläget från Tösse samhälle för 
att anses vara en naturlig del av orten. 
Även strandremsan är i dagsläget 
oexploate-rad. En utbyggnad skulle 
medföra behov av 
bryggor/småbåtshamn, vilket inte är 
lämpligt här. Även frågan om 
avloppslösning är en osäkerhetsfaktor 
med koppling till Vänerns stora 
skyddsvärde. 
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Vänern - Frillsäter En utbyggnad av området kan ge 
ett påtagligt tillskott till underlaget 
för servicefunktioner i Tösse. 
Området bedöms lämpligt för en 
utbyggnad med bostads- och/eller 
fritidshus. Läget gör att det bildar 
ett sammanhang med befintlig 
bebyggelse i Tössebäcken. 
Detaljplan inkl. 
naturvärdesbedömning skall 
upprättas. Radonundersökning skall 
utföras. Exploateringen bör avvakta 
tills kommunal va är utbyggd. 
Anordnande av båtbrygga är 
anmälningspliktig 
vattenverksamhet. 

      

x 

Vänern - Tybyudden Området bedöms lämpligt för en 
komplettering med enstaka hus 
enligt MB 7:18d. Området bedöms 
lämpligt för en komplettering med 
enstaka hus i anslutning till 
befintliga. Bygglovsprövning 
bedöms kunna ske med 
planutredning och va-utredning 
som underlag. 

      

x 

Vänern - Tydje nygård En stugby av enkelt slag med 
inriktning på det rörliga friluftslivet 
kan ge lokala arbetstillfällen. En 
naturanpassad stugby kan öka 
områdets attraktivitet för det 
rörliga friluftslivet och tillföra 
arbetstillfällen. Planutredning som 
tydligt redovisar anpassningen till 
terrängen och naturen samt va-
utredning bör kunna godtas som 
underlag för bygglovsprövning. 

  En exploatering med 
övernattningsstugor och brygga i detta 
helt orörda om-råde i anslutning till 
Tösse naturreservat och i övrigt stora 
natur- och fri-luftsvärden kan inte 
motiveras med hänsyn till 
landsbygdsutveckling. Läns-styrelsens 
sammanvägda bedömning är att 
bevarandevärdena klart översti-ger 
intresset av att ta den värdefulla 
marken i anspråk. 
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Vänern- Rolfskärr En utbyggnad av stugbyn är avsedd 
att höja standarden och öka dess 
attraktivitet, vilket också kan 
innebära arbetstillfällen. Ytterligare 
bostäder eller fritidshus i området 
kan förbättra underlaget för service 
i Tösse. En utbyggnad av stugbyn 
vid Rolfskärr är angelägen för att 
höja standarden i en tid med 
ökande krav och möjliggöra byns 
fortlevnad. En utökning med upp till 
10-12 hus bedöms möjlig utan 
påtaglig påverkan på rådande 
riksintressen mm. Eftersom stugbyn 
redan är etablerad på udden 
bedöms lovprövning kunna ske med 
stöd av planutredning inklusive 
naturvärdesbedömning och va-
utredning. Utbyggnad med 
bostäder i väster bedöms möjlig 
under förutsättning att 
byggnaderna placeras med största 
hänsyn till terräng och 
landskapsbild. Detaljplan inklusive 
naturvärdesbedömning och va-
utredning krävs. Anläggande av 
båtbrygga är anmälningspliktig 
vattenverksamhet. 

      

x 
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Vänern - Hytteviken Förslaget bedöms kunna tillföra 
Åmål och Dalsland en anläggning av 
ett slag som tidigare inte finns i 
denna del av Vänern; jämförbar 
med Spikens fiskeläge på Kållandsö. 
Den kan tillföra ett antal 
arbetsplatser och är välbelägen i 
relation till farleder och vägar. 
Anläggningen bedöms kunna tillföra 
området faciliteter och kvaliteter 
som hittills saknats i denna del av 
Vänern och bli en viktig knutpunkt 
för det rörliga friluftslivet i 
allmänhet och båtlivet i synnerhet. 
Ett antal arbetsplatser skapas. 
Anläggningen bedöms kunna 
förverkligas utan påtagliga negativa 
konsekvenser för rådande riks- och 
bevarandeintressen. Utformning av 
bebyggelse och andra anläggningar 
skall anpassas till terrängen och 
landskapet. Detaljplan krävs. 
Anordnande av bryggor och andra 
vattenanläggningar är, beroende på 
omfattningen, anmälnings- eller 
tillståndspliktig vattenverksamhet. 
Respektavstånd till befintliga 
fornlämningar skall beaktas. 
Åtgärder i södra delen skall föregås 
av radonundersökning. 

  Området kring Hytteviken inhyser ovanligt 
stora värden utifrån ett flertal aspekter 
som finns väl beskrivna i framför allt 
miljökonsekvensbeskrivningen. Området 
är i princip helt orört och nås endast via 
sjövägen. Förutom de höga värdena för 
djur- och växtliv, både på land och i 
vattenmiljöerna, har området höga 
frilufts- och kulturhistoriska värden. En 
exploatering i detta område skulle 
innebära en kraftig barriäreffekt i ett 
större sammanhängande opåverkat 
område. Även behovet av väganslutningar 
till området skulle på-verka ett större 
omland på ett negativt sätt. De 
kulturhistoriska värdena som finns i 
området i form av riksintressemiljön och 
fornlämningar riskerar up-penbart att 
skadas påtagligt. Länsstyrelsens 
sammanvägda ställningstagande, mot 
bakgrund av de stora bevarandevärdena i 
området, är att området inte kan anses 
lämpligt som LIS-område. Den särskilda 
restriktivitet som ska gälla för Vänern vid 
utpe-kanden av LIS-områden är tillämbar i 
det här fallet. Det kan inte anses som 
långsiktig hushållning med mark- och 
vattenområden att ianspråkta ett om-råde 
med så många motstående intressen i 
förhållande till intresset av lands-
bygdsutveckling. Området har stor 
betydelse för att tillgodose strandskyd-
dets långsiktiga syften, d.v.s. stora värden 
med utgångspunkt från djur- och växtlivet 
samt allmänhetens tillgång till 
strandområden. 

  

  

Bilaga B:85 



 
 

Furusjön - Lilla Bräcke Campingplatsen är välbelägen och 
efterfrågad, och en utbyggnad med 
stugor upplevs som angelägen, 
vilket kan tillföra arbetsmöjligheter 
och stärka områdets betydelse för 
det rörliga friluftslivet. Campingen 
med badplats och övriga faciliteter 
är väl etablerad och en utbyggnad 
stärker dess betydelse och 
attraktivitet för det rörliga 
friluftslivet. Planutredning med va-
utredning bör kunna godtas som 
underlag för bygglovsprövning. 

      

x 

Ärr - Stora Strand Lägergården kan utvecklas med 
tanke på läget vid Dalslands sjö- 
och kanalsystem och tillföra 
arbetsplatser. En utbyggnad av 
lägergården bedöms vara till gagn 
för friluftslivet och kan skapa en 
replipunkt längs sjöleden. 
Detaljplan inklusive va-utredning 
bör upprättas som belyser 
förhållandet mellan de båda 
delarna och hur området kan 
utvecklas. Radonundersökning skall 
utföras. Hänsynen till lövskogen i 
söder skall också redovisas. 

      

x 
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Ärr - Lilla Strand Området med sina tre delar ger 
goda möjligheter till utbyggnad av 
såväl bostäder i utkanten av 
Fröskog som uthyrningsstugor i 
attraktivt läge intill Ärr och 
sjöleden. Underlaget för service i 
Fengersfors kan förbättras och 
arbetsmöjligheter kan tillskapas. 
Området bedöms lämpligt för 
föreslagen exploatering 
med hänsyn till närheten till 
Fröskogs samhälle och större vägar. 
Gällande riksintressen bedöms inte 
skadas påtagligt och förslaget kan 
tillföra såväl serviceunderlag som 
arbetstillfällen. Detaljplan(er) inkl 
va-utredning, radonundersökning 
och naturvärdesbedömning bör 
upprättas som underlag för 
bygglovsprövning. Planen/planerna 
skall belysa hur rådande 
bevarandeintressen beaktas. 
Anordnande av bryggor är 
anmälnings- eller tillståndspliktig 
vattenverksamhet. 

  De tre föreslagna delområdena på Ärrs 
nordöstra strand lokaliseras i helt 
oexploaterade områden med höga 
naturvärden kopplade till lövskogarna. 
En exploatering i sådana sjönära lägen 
innebär ett hot mot arter och 
livsmiljöer som omfattas av 
åtgärdsprogram för ”öppna kalkrika 
hällmarker i Dals-land”. Länsstyrelsen 
anser att en utveckling av Fröskog 
genom en utsprid-ning av bebyggelsen 
på det sätt som föreslås inte gynnar 
landsbygdutveckl-ing i den 
utsträckningen att det motiverar en 
exploatering i dessa värdefulla miljöer. I 
Fröskog finns redan planlagd mark för 
bostäder i sådan utsträck-ning att det 
är mycket tveksamt om behovet av 
ytterligare planläggning kan motiveras i 
områden med stora 
bevarandeintressen. 
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Ärr - gästhamn Fröskog  Behov av gästhamn med tillhörande 
övernattningsmöjligheter vid 
Fröskog har påtalats under 
planarbetet. En etablering i 
området ökar attraktiviteten för 
båtturismen och kan skapa 
arbetsmöjligheter. Förslaget 
innebär ett lämpligt och önskvärt 
tillskott som gagnar friluftslivets 
intressen och innebär liten 
påverkan på natur, landskapsbild 
och övriga rådande intressen. 
Bygglovsprövning bör kunna ske 
med planutredning, 
radonundersökning och va-
utredning som underlag. 
Anläggande av bryggor är 
anmälnings- eller tillståndspliktig 
vattenverksamhet. 

      

x 

Ärrsjön - Hensbyn, Fröskog Området erbjuder möjligheter till 
komplettering med enstaka hus, 
som kan utgöra underlag för 
servicefunktioner i Fengersfors. 
Området erbjuder goda möjligheter 
till kompletteringar med enstaka 
hus som på ett naturligt sätt fogar 
sig till befintlig bebyggelse. 
Bygglovsprövning bör kunna ske 
med stöd av plan- och va-
utredning. Möjlighet till 
gemensamma avloppslösningar för 
ny och befintlig bebyggelse skall 
eftersträvas. 

  Områdets lämplighet behöver utredas 
närmare mot bakgrund av närheten till 
riksintresseområdet för värdefulla 
ämnen och material. En utveckling av 
bostadsbebyggelse i förhållande till 
riksintresseanspråket behöver prövas i 
varje enskilt fall. Områdets lämplighet 
utifrån kulturmiljösynpunkt behöver 
också klarläggas genom arkeologisk 
utredning. 

  

  

Bilaga B:88 



 
 

Knarrbysjö - Fengersfors En utbyggnad enligt förslaget kan 
tillföra boende som förbättrar 
serviceunderlaget samt ge 
arbetsmöjligheter säsongsvis med 
stugor och husbilsuppställning. 
Området bedöms lämpligt för 
utbyggnad med såväl bostäder i 
väster som campingstugor med 
tillhörande servicefunktioner i 
öster. Förslaget innebär en 
utökning av bostadsbebyggelsen i 
ett attraktivt läge och en 
förbättring av fritidsområdets 
funktion. Gällande detaljplan måste 
ändras (för campingstugor) och ny 
upprättas för planerad 
bostadsutbyggnad. I det senare 
fallet krävs radonundersökning. 

      

x 

Käppesjön - Grättve Området erbjuder möjlighet till en 
attraktiv lokalisering av 
uthyrningsstugor i nära anslutning 
till befintlig bebyggelse. Avsedd 
som komplement till 
jordbruksrörelse. Området bedöms 
lämpligt för föreslagen utbyggnad 
med stugor för uthyrning. Området 
är lätt att nå och bebyggelsen 
placeras i nära anslutning till 
befintliga hus. Rådande 
riksintressen bedöms inte skadas 
påtagligt. Detaljplan inklusive va-
utredning skall upprättas som bl a 
belyser hur riksintressena beaktas. 
Radonundersökning krävs. 

  Det föreslagna ängsområdet har 
mycket höga naturvärden knutna till 
floran. En exploatering i sådana sjönära 
lägen innebär ett hot mot arter och 
livsmil-jöer som omfattas av 
åtgärdsprogram för ”öppna kalkrika 
hällmarker i Dals-land”. Även 
vattenområdet har höga biologiska 
värden. Sammantaget finns en stor 
biologisk mångfald inom och i 
anslutning till det aktuella området. 
Länsstyrelsen anser att det krävs en 
djupare naturvärdesbedömning för om-
rådet i samband med planläggningen 
för att kunna ta ställning till om nyttan 
med en exploatering överstiger den 
skada som kan uppstå. 
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Edslan - Björkhem Förslaget kan innebära 
arbetsmöjligheter och förbättrat 
underlag för turisminriktade 
servicefunktioner i Edsleskog. 
Området bedöms lämpligt för en 
utbyggnad med uthyrningsstugor 
som f n saknas i Edsleskog. 
Detaljplan bör upprättas som visar 
sammanhanget med befintlig 
bebyggelse och hur befintliga 
strövstigar beaktas. En 
naturvärdesbedömning bör göras i 
samband med upprättandet av en 
detaljplan. 

      

x 

Edslan - Edsleskog norr Förslaget ger en möjlighet att 
utveckla den permanenta 
bebyggelsen i Edsleskog i ett 
välbeläget och attraktivt läge. 
(Planlagt område i söder innehåller 
osålda tomter vilket sannolikt beror 
på mindre bra lägen utan sjöutsikt.) 
Området är lämpligt för en 
utveckling av Edsleskogs samhälle. 
Det är väl beläget och innebär inte 
påtaglig skada på riksintresset. 
Detaljplan skall upprättas. 

      

x 

Bilaga B:90 



 
 

Nedre Kalven - Finntorp Området erbjuder goda 
förutsättningar för en fortsatt 
utveckling av verksamheten som 
kan tillföra arbetstillfällen och 
skapa en målpunkt för turism och 
friluftsliv. Området har goda 
förutsättningar att byggas ut till ett 
attraktivt bad-, camping- och 
fritidsområde. Det är välbeläget och 
berör inga riksintressen. Detaljplan 
skall upprättas. Byggnadsfritt 
avstånd till väg 164 skall beaktas. 
Riskbedömning i samråd med 
räddningstjänsten skall göras. 
Anläggande av bryggor eller dylikt 
är anmälnings- eller tillståndspliktig 
vattenverksamhet. Miljöteknisk 
markundersökning med avseende 
på föroreningar skall utföras. 

      

x 

Nedre Kalven - Forsbacka En utbyggnad med bostäder i ett 
attraktivt läge med god 
tillgänglighet som kan ge underlag 
för service i Åmål. Läget nära väg 
164 och frånvaron av konflikter 
med andra intressen gör att 
området bedöms lämpligt för en 
utbyggnad med bostäder. 
Detaljplan skall upprättas. 

      

x 

Käppesjö - Daskerudd Komplettering med ytterligare hus 
för uthyrning kan ge ett visst 
tillskott till servicefunktioner i 
Edsleskog och ev också ge 
arbetstillfällen. Området bedöms 
kunna exploateras enligt förslaget 
med fritidshus för uthyrning utan 
att påtaglig inverkan på natur, 
landskap eller växt- och djurliv 
uppstår. Detaljplan eller 
planutredning inklusive va-
utredning bör upprättas som 
belyser sambandet mellan befintlig 
och tillkommande bebyggelse. 

      

x 
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Vänern - Bjäkebol En utbyggnad med 20 hus för 
uthyrning innebär arbetsplatser och 
underlag för service i Åmål. En 
exploatering bedöms kunna tillföra 
boendemöjligheter för besökare 
som är sjönära och välbelägna i 
förhållande till E45 och Åmåls stad. 
Området är idag präglat av 
bebyggelse längs stränderna och 
föreslagen exploatering bedöms 
inte påtagligt påverka natur eller 
djur- och växtliv. Bebyggelsen skall 
lokaliseras så att den underordnas 
den kuperade terrängen och ges en 
diskret utformning och 
färgsättning. Detaljplan inklusive 
naturvärdesbedömning och va-
utredning krävs som underlag för 
prövning. 

  Inom utredningsområdet finns en 
omfattande fornlämningsbild som 
riskerar att påverkas i alltför stor 
omfattning av utbyggnadsplanerna till 
exempel avseende upplevelsevärdena. I 
samband med detaljplaneringen 
behöver man studera mer i detalj vilken 
exploateringsgrad som är möjlig och 
hur en an-passning till fornlämningarna 
skulle kunna ske. 
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