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1. SAMMANFATTNING
Vad är LIS?

LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, och utgör
en förutsättning för att utvecklingsidéer inom strandskyddat
område ska få prövas vidare i detaljplan, och att strandskyddet ska kunna upphävas inom vissa områden. Inom dessa
strandskyddade områden är det möjligt för markägare och
andra intressenter att pröva vidare utveckling av verksamheter, bostadsbebyggelse mm.
Syftet med en LIS-plan är att bidra till en hållbar och långsiktig landsbygdsutveckling. En levande landsbygd är avhängig
många faktorer och LIS utgör enbart en liten del, som dock
i många fall kan vara väldigt avgörande för ett samhälles
identitet och möjligheter.

Planprocessen

Planprocessen regleras i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
I den första fasen - samrådet - inkom synpunkter från
Länsstyrelsen, kommuner, regionplaneorgan, allmänhet,
fastighetsägare m.fl. Inkomna synpunkter har sammanställs i en samrådsredogörelse som legat till grund för vissa
bearbetningar av förslaget. Planen har därefter ställts ut för
granskning i två månader, då möjligheten fanns att lämna
synpunkter. Efter mindre förändringar har planen nu beretts
för antagande i kommunfullmäktige. Efter översiktsplaneprocessen följer detaljplane- och bygglovskeden då en slutgiltig
prövning av områdenas lämplighet för ett visst ändamål sker.

Strandskydd och LIS

Inom ett strandskyddsområde är det förbjudet att vidta vissa
åtgärder som exempelvis anlägga, gräva eller bygga något.
Det generella skyddet är 100 meter från strandkanten, både
på land och i vattenområdet, och kan utökas vid behov.
Strandskyddet ska långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till
vatten för friluftsliv samt säkerställa goda livsvillkor för växtoch djurliv. Fri passage i strandzonen ska alltid finnas, både i
enskilda dispenser och där strandskyddet upphävs. Den fria
passagen kan variera i bredd men ska anpassas till landskapet, friluftslivet samt växt- och djurlivet.
Skälen för att kunna medge dispens från strandskyddet
har preciserats i Miljöbalken i sju särskilda skäl. Det sjunde
skälet utgör LIS-områden som kommunen kan peka ut för att
främja utvecklingen av landsbygden.
LIS-områden redovisas i en översiktlig utbredning, som
måste utredas vidare genom detaljplan och bygglov. Kommunen kan genom planbestämmelse i detaljplan upphäva
strandskyddet om särskilda skäl finns. Om prövning sker i
samband med bygglov eller förhandsbesked görs även en
dispensprövning för avsteg från strandskyddet.

Analyser

För att få en bra grund för urval av LIS-områden har fokus
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legat på tre analyser - hållbarhet, hänsyn och begränsningar
samt en levande landsbygd. Sammantaget syftar dessa till att
skapa en samlad bild av förutsättningarna för LIS samt ge ett
underlag för en hållbar avvägning mellan olika särintressen.
Hållbarhet

Bensinstationer, dagligvarubutiker och övriga serviceställen
på landsbygden har i dagsläget en ansträngd situation. För
att stärka förutsättningarna för att behålla serviceutbudet på
landsbygden behöver befolkningsunderlaget stärkas. Orter
med järnvägsstation har en stor potential för utveckling,
och en av dessa orter utgör Väse. Serviceunderlaget är lågt
samtidigt som här finns en helt ny skola (F-6). En förtätning
av boende skulle gynna samhället i stort. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv har även delar av sjöar, som ligger inom två
kilometer från kollektivtrafik, bedömts som lämpliga för LIS,
då de kan bidra till att främja utveckling och stärka underlaget för kollektivtrafik och service.
Hänsyn och begränsningar

Vid överlagring av natur-, kultur- och friluftslivsvärden identifieras ett flertal vattenområden där två eller tre tunga bevarandevärden är representerade, t.ex Panken/Arnöfjorden,
Klarälven/Södra Hyn, Alstern, Örtensjöarna m. fl. Utöver det
sätter flygplatsen, militära skjutfält samt rasrisker begränsningar för utveckling. Vissa områden föreslås helt undantas
från LIS, medan andra, utifrån riktlinjer kring hänsyn och
utformning, ändå bedöms vara intressant för LIS. Störningar
som buller, föroreningar mm behöver utredas vidare i senare
planering eftersom utformningen kan påverka utredningsresultaten.
Norra Vänerskärgården är av riksintresse för naturvård och
friluftsliv. Stora delar av skärgården är också skyddad som
naturreservat och ingår i Natura 2000, som är EU:s nätverk
för värdefulla naturområden. Vänern utgör ändå ett viktigt
utvecklingsområde som kommunen önskar att utveckla både
för boende och turism. Genom lokaliseringar som stödjs
av bl.a kollektivtrafik och genom att samla och koncentrera
etableringarna görs bedömningen att utveckling bör vara
genomförbar även vid Vänern.
Levande landsbygd

Visionen om en levande landsbygd och hur de strandnära
områdena ska nyttjas, bygger på analyser av dagsläget och
vilka förutsättningar som finns för utveckling. Genom att värna och utgå från landsbygdens särdrag och attraktivitetsvärden och ta vara på unika företeelser och lägen, kulturmiljö,
befintligt näringsliv, turism mm kan det öppnas möjligheter
till potentiella utvecklingsbranscher och inflyttning. Det finns
en stor potential för turism kopplat till de starka natur- , kultur- och friluftsvärden som finns inom kommunen. Besöksnäringen är underutvecklad med tanke på de möjligheter som
finns. Vad gäller boende är det i första hand viktigt att satsa
på åretruntboende i när anslutning till samhällena.
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Planförslaget

För Karlstads kommun är det mycket viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva lägen som
stärker
ser0 1 2
4
6
8
10
vice- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge plats för näringar
Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen, stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 150401 Principiella ställningstaganden
som
kan bidra till såväl ökad turism som fler arbetstillfällen.
© Lantmäteriet 109-20102667
Km

Planförslaget föreslår totalt 25 LIS-områden samt 2 utredningsområden, som medger LIS för olika typer av bostäder,
samt för befintligt och potentiellt näringsliv. Urvalet har skett
med hänsyn till de tre perspektiven - hållbarhet, restriktivitet/hänsyn samt landsbygdsutveckling. Inför urvalet har
10 principiella ställningstaganden gjorts som styr urvalet av
områden och innehållet i dessa.
Förslaget ger möjlighet till mellan ca 150-260 nya bostäder i
strandskyddade områden ute på landsbygden, och inkluderas även utvecklingsområdena kan ca 335-520 nya bostäder
utvecklas. Många områden kräver ytterligare utredning för
att lösa VA, infrastruktur, gestaltning, samordning med annan bebyggelse, plan- och genomförandefrågor etc.

1. Satsa på både inlandet och Vänern!
2. Samla hellre än att sprida!
3. Bygg åretruntboende nära samhällena!
4. Möjliggör olika typer av vattennära boende!
5. Utveckla de strandnära lägena i samhällena!
6. Främja både sommar- och vinternäringar!
7. Gynna alla typer av besöksboende!
8. Näringar ska ha nytta av läget!
9. Möjliggör natur- och skärgårdsturism!
10. Möjliggör för framtida idéer och etableringar!
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2. STRANDSKYDD - FORTSATT PRÖVNING
Strandskydd och fri passage

Detaljplan och bygglov

Inom ett strandskyddsområde är det förbjudet att vidta vissa
åtgärder som exempelvis anlägga, gräva eller bygga något
om inte åtgärden uppfylls av något av de sju särskilda skäl
som anges i Miljöbalken. Ett av dessa utgörs av LIS. Syftet
med en LIS-plan är att bidra till en hållbar och långsiktig
landsbygdsutveckling. Detta möjliggör för markägare och
andra intressenter att pröva utveckling av verksamheter,
bostadsbebyggelse m.m som ska kunna möjliggöra för
långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter, eller bidra
till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. Den
föreslagna åtgärden får inte inverka negativt på strandskyddets syften, utan det långsiktiga skyddet för stränderna ska
bevaras med god tillgång till stranden för allmänheten och
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Det betyder att trots
att ett utpekat LIS-område kan komma att exploateras så
måste fri passage kunna säkerställas för att fortsatt trygga
strandskyddets syften.

Kommunen kan i en efterföljande detaljplaneprocess genom
bestämmelser upphäva strandskyddet om särskilda skäl
finns. I dessa fall krävs fortfarande bygglov vid byggnation
men däremot ingen prövning av strandskyddsdispens då
strandskyddet upphävts i detaljplanen. Om prövning sker
endast genom bygglov görs även en dispensprövning för avsteg från strandskyddet. Sker en utveckling genom detaljplan
där strandskyddet upphävs krävs inte dispens i efterföljande
bygglov. I dessa efterföljande steg säkerställs att kraven för
den fria passagen uppfylls.

Fri passage ska finnas i strandzonen, både i enskilda dispenser och där strandskyddet upphävs i detaljplan. Det finns
idag ingen exakt tolkning eller av Länsstyrelsen fastställd
gräns för detta. Den fria passagen ska anpassas till landskapet, friluftslivet samt växt- och djurlivet och kan således variera i bredd. Platsens unika förutsättningar påverkar således
omfattningen av den fria passagen.

Utvecklingsområden

LIS- områdena berör områden där det råder generellt strandskydd och vissa områden med utökat strandskydd. Strandskyddet omfattar upp till 300 meter från strandkanten, både
på land och i vattenområdet. Huvudelen av LIS-områdena
omfattar inte områden för utökat strandskydd, där Länsstyrelsen pekat ut särskilt viktiga strandskyddvärden som bör
bevaras.

Undantag från fri passage

I vissa fall är det dock inte möjligt att uppnå fri passage och
kan således inte krävas vid dipensprövning. Exempel på detta
kan vara att marken redan är ianspråktagen och den inte besitter några naturvärden. Tidigare bestämda tomtplatser kan
också vara ett sådant exempel när fri passage inte krävs då
det skulle inverka på hemfridszonen. (Tomten är ett område
där markägaren kan hävda privat zon, som allmänheten inte
har tillgång till. En tomtplats är inte detsamma som en fastighet och gränserna för dessa behöver därmed inte sammanfalla. En tomtplats kan vara mindre än själva fastighetsgränsen, men den kan däremot inte nå bortom fastighetgränsen.)
Om dispens ges för komplementbyggnad inom redan tidigare
bestämd tomt bör tomtplatsbestämningen bestå och klargöras i samband med prövningen.

De i Karlstads kommuns utpekade LIS-områdena redovisas i
en översiktlig utbredning. Samtliga områden måste utredas
vidare genom detaljplan och/eller bygglov. I utpekade LISområden har en bedömning gjorts om området kan utvecklas genom kompletterande ny bebyggelse, vilket kräver en
fortsatt process med bygglov eller i ett sammanhang om
området är större viket kräver detaljplan (följt av bygglov).

Bygglovsbefriade åtgärder

Även bygglovsbefriade åtgärder kan bli föremål för dispensprövning, exempel på sådana är Attefallshus och friggebodar
Dessa byggnadstyper är bygglovsbefriade men omfattas
fortfarande av bestämmelser om strandskydd.

LIS- områdena har även utpekade tillhörande utvecklingsområden. Utvecklingsområden är områden som kompletterar
LIS- områdena i den mening att de anses lämpliga för ny
utveckling i enlighet med den typ som avses inom LIS- områdena, dvs. bostadsbebyggelse och/eller näringsliv. Skillnaden mellan LIS-område och utvecklingsområde är att utvecklingsområden inte ligger inom strandskyddszon. Exploatering
inom ett sådant område behöver därmed inte förhålla sig till
strandskyddsdispens eller upphävande av strandskydd.

Gammal bebyggelse kan sakna tomtplatsavgränsning men
ändå ha hävdad hemfridszon. Vid strandskyddsprövning i
sådana fall bör tomtplatsbestämning omfatta både ny och
gammal bebyggelse. Att låta tomtplats utgöra ett undantag
för dispens kräver således ett säkerställande av tomtens
avgränsning.
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LIS ger möjlighet till landsbygdsutveckling
Ett krav för att kunna peka ut ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är att det stärker landsbygden
och främjar en långsiktigt hållbar utveckling.

Konkurrensfördelar vid vatten

LIS - en del av planeringen

•

Attraktiva boendemiljöer kan bidra till att attrahera
kompetent arbetskraft till kommunen, vilket indirekt
stärker näringslivet och redan etablerade företag inom
arbetsmarknadsregionen. Det kan också locka nya företagsetableringar till regionen i stort.

•

Verksamheter inom turismnäringen gynnas ofta av vattennära lägen. Turismnäringen skapar nya arbetstillfällen och kan öka antalet besökare, och därigenom bidra
till en levande landsbygd.

•

Permanent- och fritidsboende kan ge underlag för lokal
service som till exempel butiker, skolor och kollektivtrafik, och underlätta samverkan för utbyggnad av vattenoch avloppsförsörjning, bredband mm.

För att kunna utveckla landsbygden krävs visioner och en
god planberedskap. LIS utgör endast en del av möjligheterna till landsbygdsutveckling. För ett helhetsperspektiv
krävs dock en mer övergripande landsbygdsplanering, som
även inbegriper faktorer utanför strandskyddsområdet, som
byggnation, mötesplatser, sociala frågor, tillgänglighet, en
sammanhållen tätort, besöksnäring, pendlingsmöjligheter
mm. LIS har dock en viktig roll för möjligheterna att ta tillvara
landsbygdens och mindre samhällens potential.

Ett läge nära vatten ger konkurrensfördelar som direkt och
indirekt kan bidra till landsbygdens utveckling.

Översiktligt bedöms LIS kunna bidra positivt till landsbygdens
utveckling både inom och utanför Karlstads kommun.

Strukturbild över de tre stråk
mot Molkom, Väse och Vålberg, där det bedöms rimligt
att kraftsamla kring LIS för
nya bostäder och verksamheter. Röda ringar avser bebyggelse - såväl permanentboende
som fritidshus och lokaler
för näringar - medan gröna
ringar avser viktiga noder och
replipunkter för friluftslivet
vid Vänern och i inlandet.
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Landsbygdsutveckling utifrån tre perspektiv sammanfattande slutsatser från analysen
Hållbarhet

En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar för människor att kunna bo, handla, gå i skola och verka
även i de små samhällena. Har man möjlighet att handla
nära sitt hem skapar det förutsättningar för att minska miljöbelastningar i form av biltrafik.
Ett lokalt serviceutbud skapar också sociala nätverk som kan
gynna den sociala hållbarheten. Attraktiva samhällen med
ett gott serviceutbud och lokala nätverk bidrar till att nya
invånare kan attraheras, vilket ger underlag för en blandad
befolkning och ett blandat boendeutbud.
Dagligvarubutiker, bensinstationer och övriga serviceställen
på landsbygden, konkurrerar i dagsläget mot städernas utbud och prisnivåer, och har svårt att överleva. En avgörande
insats för att förbättra förutsättningarna för service, är att
stärka landsbygdens befolkningsunderlag och att butiker får
möjlighet att fånga in förbipasserande pendlare, turister m.fl.

Vallargärdet utgör en viktig servicepunkt och ligger mitt i
kollektivtrafikstråket mot Molkom, samt på cykelavstånd från
Karlstad. King Alstern finns stora redan detaljplanelagdaområden som bör utvecklas i första hand. Ytterligare förtätning
kring Vallargärdet bör ske i anslutning till de mer centrala
delarna av samhället, varför Alstern inte bedöms aktuellt för
LIS.
I Vålberg finns utvecklingsmöjligheter vid Älvenäs, som utgör
ett extremt bra infraläge och ett arbetsplatsområde alternativt utvecklingsområde, som stödjer en socialt och miljömässigt hållbar utveckling för samhället. Norsälven utgör
ras- och skredriskområde, varför nya LIS-områden ej bedöms
lämpligt.

Hänsyn och begränsningar

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är delar av vattenområdena
längs de tre huvudsakliga kollektivtrafikstråken lämpliga
för LIS, då de kan bidra till att stärka kollektivtrafiken, ge
möjlighet till hållbara resor och främja utveckling i och kring
stationssamhällen, vilket påverkar underlaget för service
positivt.

Vid en överlagring av natur-, kultur- och friluftslivsvärden kan
man identifiera ett flertal sjöar eller områden där två eller
tre värden är representerade. Exempel på sådana områden
är Panken/Arnöfjorden, Jäverön, Klarälven/Södra Hyn, Lillerud, Alstern, Klarälven /Hyn, Brattforsheden/ Bäckelid och
Örtensjöarna m.fl. Dessa områden täcker in huvuddelen av
de vattenområden som finns inom kommunen.

Samhällen med järnvägsanslutning har en extra stor potential för hållbar utveckling, genom att pendling möjliggörs med
tåg - även om anslutningsresan i många fall kommer att ske
med bil. Stationssamhällen utgör ofta attraktiva boende- och
pendlingsorter.

Vissa av områdena bör helt undantas från LIS, medan andra,
med erforderlig hänsyn och formulerade rekommendationer
är intressanta för LIS. Gapern och Molkomsjön har relativt få
värden och intresseanspråk, varför dessa sjöar bedöms högst
lämpliga att studera vidare för utpekande av LIS-områden.

Väse utgör ett genuint stationssamhälle, som har stor potential att utvecklas. Serviceunderlaget är lågt, samtidigt som
här finns en helt ny skola t.o.m. mellanstadiet. Fler boende
skulle gynna såväl kollektivtrafik och service som skola. Väse
har också stora möjligheter att utvecklas inom besöks- och
turismnäring. Befintliga och potentiella verksamheter som
främjar besöks- och turismnäringen i Väse är knutna dels till
samhällets service och handel, men också till närheten till
Vänern och möjligheten att utnyttja Väse som utgångspunkt
för Vänerturism.

Vid Vänern ska restriktivitet iakttas där det råder hög efterfrågan på bebyggelseutveckling. Detta står dock i konflikt
med hållbarhetsperspektivet, till exempel vid Rudshalvön,
där ett högt tryck råder men där bl.a. närhet till en eventuellframtida pendeltågstation, service och eventuell samordning
av VA-frågorna skulle främjas av fler boende.

Skattkärr är klassat som en del av centrala Karlstad och därför ej aktuellt för LIS. Närheten till kollektivtrafik och service,
befintligt och framtida VA och en möjlig framtida hållplats
för tåget gör dock både Rudshalvön och Jäverön intressanta
för utveckling av såväl boende som turismnäring.

Alla frågor och en fullständig lokaliseringsprövning av ny bebyggelse kan och bör inte göras inom ramen för LIS-planen.
Vissa aspekter, t.ex. markföroreningar, buller, farligt gods,
VA-frågor mm bedöms i nuläget inte utgöra ett hinder för
utveckling inom föreslagna LIS-områden, men bör vid behov
utredas vidare vid fortsatt prövning. Det finns också ett antal
områden som bedöms som intressanta för ev ny bebyggelse,
men där särskilda skäl redan bedöms finnas. Exempel på
sådana är Yttre Sållaren och Solbacken.

Molkom har en ny skola, folkhögskola, reguljär busstrafik
till Karlstad och Filipstad. Detta är ett av de få samhällen
med direkt sjöläge, vilket ger samhället stora möjligheter till
utveckling. Här finns stora ytor som är möjliga att förtäta och
utveckla för både boende, verksamheter och turismnäring.

Som en del i att minimera påverkan på viktiga bevarandevärden bör målsättningen vara att samla verksamheter och
exploatering till redan i anspråktagna områden, som klarar
ytterligare förtätning.
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fritidsboende.

Levande landsbygd

Det är viktigt för kommunen som helhet att en viss del av utvecklingen sker på landsbygden. En levande landsbygd utgör
en viktig del för att Karlstad ska kunna erbjuda en bredd av
boendemöjligheter och mark för verksamheter.
Bebyggelsestrukturen inom kommunen bedöms vara fördelaktig för landsbygdsutveckling, med Karlstad som centralort,
Väse, Vålberg och Molkom som levande tätorter samt Skåre
och Skattkärr som ”stadsfalanger”. Här finns väl utbyggd
kollektivtrafik, skolor och ett väl fördelat serviceutbud. I
Väse finns en tågstation, vilket kan bli aktuellt även i Skåre
och Skattkärr. Detta i sig motiverar möjligheter till en kraftig
utveckling.
De mindre tätorterna, Vålberg, Väse, Molkom, Edsvalla och
Vallargärdet, är viktiga för Karlstads möjlighet till utveckling
och tillväxt. De erbjuder kvalitativa miljöer för både bostäder
och verksamhetsetableringar, och flera samhällen erbjuder
vattennära lägen som är underutnyttjade utifrån sin potential. Det är viktigt att ge förutsättningar för samhällena att
utvecklas genom att ta vara på de sjönära lägena, som är
attraktiva för såväl näringar som bostäder. Satsningar i dessa
vattennära lägen skulle kunna öka samhällenas attraktivitet,
samtidigt som det stärker attraktionskraften för turism och
besöksnäring.
Utöver kommunens mindre tätorter utgör Vänern en enorm
potential för landsbygden och skärgården utifrån natur, friluftsliv, besöksnäring och turism. Väse med omland utgör en
outnyttjad besökspunkt som med vissa insatser skulle kunna
utvecklas positivt och stärka redan befintliga handels-, caféoch restaurangverksamheter i närområdet.

Nya bostäder är viktigt för att de små tätorterna ska kunna
attrahera nya inflyttare. Äldre personer har idag, om och
när behovet uppstår, få möjligheter att bo kvar i samhällena
i moderna lägenheter med hiss eller i marklägenheter. Det
är också svårt att få ekonomiska förutsättningar för att flytta
eftersom prisbilden motverkar cirkulation på bostadsmarknaden.
En mångfald av boendetyper med ett blandat utbud mellan
lägenheter och enfamiljshus i vattennära lägen är intressant
för att locka nya befolkningsgrupper och utgör ett sätt att
stimulera en in- och omflyttning.
Bostadsutvecklingen föreslås i första hand fokuseras kring
befintliga tätorter och annan sammanhållen bebyggelse. I
anslutning till de små tätorterna bör åretruntboende prioriteras, medan fritidsboende kan vara intressant framför allt
kring Mången, Gapern och Vänern.
Vänern är intressant ur ett bostadsperspektiv, med viss restriktivitet. Ökad tillgänglighet, fler attraktiva bostadslägen,
och en utvecklad besöksnäring behöver balanseras mot de
inneboende natur-, kultur- och friluftsvärden som finns i Vänerskärgården och vid insjöarna. Främst Vänern, men även
inlandet, utgör intressanta områden för näringsutveckling
i samband med bl.a utökad turism. Nya grupper av permanentboende bör därför koncentreras till redan ianspråktagna
områden för bebyggelse, och vid Vänern bör de grupperas
och utformas så att de främjar skärgårdskaraktären.
Lokalisering av LIS-områden för näringar är platsberoende
och kan vara friare lokaliserade bland annat i förhållande till
kollektivtrafik.

I inlandet skulle framför allt stråket Karlstad - Molkom - Örten/Brattforsheden kunna utvecklas för turismnäring samt

Flygfoto Molkoms Bruk och samhälle.
Foto:
Stefan
Eriksson/Jörgen
Eriksson
Foto
M: Stefan
Eriksson/Jörgen
Eriksson
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Principiella ställningstaganden
För att utveckling i strandnära lägen ska bidra till en hållbar landsbygdsutveckling som gynnar befintliga samhällen är det viktigt att bebyggelse- och näringsutvecklingen följer vissa principiella ställningstaganden. Dessa principer har utgjort en grund
för urvalet av LIS-områden som helhet. All utveckling inom LIS-områden ska också utformas så att en god utveckling främjas
för befintliga samhällsstrukturer som helhet.

1. Satsa på både inlandet och Vänern!
För att få en variation i utbudet är det viktigt att möjliggöra LIS både vid Vänern och i
inlandet. Många attraheras av de unika Vänerlägen som finns inom kommunen. Samtidigt
saknas i princip saknas områden för permanentboende och utvecklad turism i skärgården. Nya bostäder och turismnoder skulle kunna bidra till en mer levande skärgård och
alternativa utflyktsmål. Stora möjligheter till utveckling, av såväl boende som turismnäring, finns även i inlandet.

2. Samla hellre än att sprida!
Den unika Vänernaturen och de vattennära lägena i inlandet utgör en tillgång. Oavsett
om det gäller bostäder eller verksamheter är det viktigt att samla etableringarna på ett
fåtal ställen. Då det finns krav på restriktivtet vid Vänern, är det viktigt att de lägen som
väljs ut koncentreras ytmässigt, och planeras så de kan ge mervärden för Vänerområdet
som helhet. I inlandet tenderar strandnära etableringar ligga nära annan sammanhållen
bebyggelse, vilket stärker redan befintliga strukturer. Det gör det möjligt att ta vara på
och samordna infrastruktur i form av vägar, VA, el, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar
mm. Det minskar även intrånget i de sjönära naturmiljöerna. Detta är speciellt viktigt i
Vänerområdet där trycket är hårt och kommer att öka kontinuerligt i takt med att besöksnäringen utökas.

3. Bygg åretruntboende nära samhällena!
Möjligheterna att behålla servicen på landsbygden förbättras genom att framför allt utöka
antalet permanentboende. Nya bostäder bidrar till ett ökat underlag för såväl service
som kollektivtrafik. För att gynna service som butiker, frisörer, vårdanläggningar mm,
sociala strukturer och levande samhällen, kommunal service som skola, förskola mm bör
åretruntbostäder prioriteras i anslutning till samhällena.

4. Möjliggör olika typer av vattennära boende!
Alla typer av bostäder bedöms kunna bidra till utvecklingen på landsbygden. I kommunens strategiska plan betonas att kommunen ska vara en plats för alla och kommunen
arbetar aktivt för mångfald. I olika skeden av livet kan man ha behov av olika boendetyper. LIS-planen föreslår tre olika kategorier av bostäder - permanentbostäder, fritidshus
med åretruntstandard samt ”rena” fritidshus- eller kolonistugeområden på arrendetomt.
De olika kategorierna bidrar till att många får tillgång till kommunens strandområden och
att det finns ett brett utbud av boendeval, vilket kan attrahera olika befolkningsgrupper
och gynna olika samhällsgrupper. Fritidsboende utgör en viktigt komplement för boende
i lägenhet.

5. Utveckla de strandnära lägena i samhällena!
Strandområdena i samhällena är i dagsläget underutnyttjade och utgör ofta en baksida.
De är i stort behov av att utvecklas. Detta kan ske genom bryggor, småbåtshamnar,
strandpromenader, fiskebryggor, rastplatser, allmänna badplatser, anlagda naturstigar etc.
LIS ska bidra till möjligheter att öka attraktiviteten i samhällena såväl för boende som för
potentiella besökare. Till exempel kan rastplatser i natursköna lägen inne i samhällena
bidra till att locka förbipasserande. Om rastplatsen kan kombineras med service kan detta
gynna livet på orten.
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6. Främja både sommar- och vinternäringar!
För att skapa en hållbar utveckling är det viktigt att främja verksamheter som pågår
över hela året. Det bästa är om platser som tas i anspråk gynnar både sommar- och
vinternäringar, eftersom det i högre grad bidrar till en levande landsbygd. Näringar
som främjar även vinterturism bör prioriteras eftersom det kan bidra till en ökad
balans i näringsstrukturen.

7. Gynna alla typer av besöksboende!
Besöksrelaterat boende kan utgöra många olika typer av övernattningsmöjligheter
beroende på vilken verksamhet man vänder sig till. Det kan röra sig om uthyrningsstugor, hotell, vindskydd, nischade hotell eller stugboenden, spaanläggningar mm.
Alla typer av övernattning bedöms dock gynna landsbygden. Om en verksamhet inte
passar i ett område, men är positiv för landsbygdens attraktivitet, bör målsättningen
vara att försöka hitta alternativa lägen.

8. Näringar ska ha nytta av läget!
Önskemålen om att få tillgång till strandnära lägen är ofta stort och kan antas öka
ytterligare i framtiden. Det är därför viktigt att prioritera vilka verksamheter som kan
få tillgång till strandnära lägen. Bedömningen måste göras från fall till fall men ska ske
utifrån ett långsiktigt synsätt där verksamheten kan påvisa ett behov av vattenkontakt.
Det kan gälla turism- och upplevelsenäringar, som har behov av natursköna lägen för
att vara attraktiva. Men det kan också röra sig om forskningsanläggningar eller anläggningar för naturturism.

9. Möjliggör natur- och skärgårdsturism!
Värmlands attraktivitet som besöksmål behöver stärkas. Karlstad kommun inrymmer många områden med stora kvaliteter, som kan locka turister och besökare. För
Vänern arbetar kommunerna gemensamt med olika skärgårdsutvecklingsprojekt. I
arbetet inryms att Vänerområdet ska utvecklas till en destination för turism och lokala
besökare, vilket ställer stora krav på att kusten och skärgården tillgängliggörs på ett
hållbart sätt. Antalet entrépunkter, övernattningsmöjligheter och utflyktsmål av olika
karaktär behöver utökas. Samtidigt måste satsningar vid Vänern ske samlat. Även i
inlandet finns enorma kvaliteter i form av vildmark och särpräglad natur och kultur
som kan utvecklas till destinationer för turism och lokala besökare. Även här behövs
möjligheter att ta sig ut, kunna övernatta och besöka områden.

?

10. Möjliggör för framtida idéer och etableringar!
Det är viktigt att LIS-planen ger möjligheter för utveckling av näringslivet på landsbygden, då detta är ett av syftena med lagändringen 2009. Det finns enligt handboken
”strandskydd - en vägledning för planering och prövning” en möjlighet att pröva särskilt skäl för LIS inom ett område som inte blivit geografiskt utpekat i en LIS-plan enligt
miljöbalken 7 kap 18 d-e §§. Sådana LIS-områden bör enligt samråd med Länsstyrelsen främst utgöra LIS-områden för näringar. I de fall sådana förfrågningar inkommer
behöver dessa överensstämma med de principiella ställningstagandena för att kunna
komma ifråga för fortsatt prövning enligt detta särskilda skäl.
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Förslag till urval av LIS-områden. Totalt föreslås 25 LIS-områden och två utredningsområden, som kräver ytterligare utredning
innan slutliga LIS-områden kan pekas ut.
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Sammanställning förslag till urval av LIS-områden
LIS-planen föreslår 25 LIS-områden samt två utredningsområden kring sammanlagt sex sjöar.

och Molkom, som också getts möjlighet att belysa möjligheter och kvaliteter i samhällena.

Varje LIS-område redovisas med en övergripande områdesbeskrivning, urval, riktlinjer för fortsatt prövning samt
konsekvenser i kapitel 3.

För att få en bredd av utvecklingsmöjligheter möjliggörs LIS
för både större omvandlingområden, som behöver utredas
vidare genom detaljplan med upphävande av strandskydd,
och mindre tillägg, som utreds vidare genom bygglov och
strandskyddsdispens. Utredningsområdena utgör områden
som kräver ytterligare utredning innan slutliga LIS-områden
pekas ut.

Samtliga LIS-områden bedöms bidra till landsbygdens
utveckling, och utgår från de tre perspektiven, samt tar
hänsyn till befintliga strukturer och övergripande önskemål
om utveckling av landsbygd/skärgård. Utvalda LIS-områden
undviker också de mest betydelsefulla bevarandevärdena för
natur och friluftsliv, och bedöms samtidigt som attraktiva och
hållbara lägen för ny bebyggelse. Tidiga möten kring LIS har
också hållits med lokala utvecklingsgrupper i Väse, Vålberg

Sjö
BORSJÖN

Antal redovisade bostäder utgör en grov uppskattning och
redovisas dels för LIS-området, dels utvecklingsområdet i sin
helhet (visas inom parentes i tabellen). Lämpligt antal bostäder behöver dock detaljstuderas i nästa skede.

LIS-område

Typ

Area, LIS(%)* Strandlängd, LIS(%)**

Antal bostäder inom LIS
(totalt i hela
utredningsområdet inom
parantes)

1. Sjövik
2. Upperud
3. Valserud

B/N - Detaljplan
B - Detaljplan
B - Bygglov

5,9 ha
29,1 ha
16,1 ha

0,3 km (2,9 %)
0,7 km (6,9 %)
0,5 km (4,9 %)

5 till 10 (10-15)
10 till 20 (ca 100)
1 till 5 (1-5)

4. Norra Ängslyckan
5. Kustorpet
6. Södra Svedenäs
7. Finnsnäs
8. Östra Gapern
9. Näsudden

B/N - Detaljplan
B - Detaljplan
B - Detaljplan
B - Detaljplan
Utredningsområde
B - Detaljplan

17,9 ha
17,9 ha
18,1 ha
62,8 ha
326,1 ha
23,7 ha

0,9 km (1,7 %)
0,8 km (1,5 %)
0,6 km (1,2 %)
2,2 km (4,2 %)
7,2 km (13,8 %)
1,2 km (2,3%)

15 till 25 (15-30)
10-15 (15-30)
5 till 10 (10-15)
15 till 20 (30-50)

10. Fyrbo

N - Bygglov

11,3 ha

1 km (23,8 %)

11. Österängarna
12. Krakerud
13. Graningebadet
14. Nyed
15. Molkomsbruk

B - Detaljplan
B - Bygglov
N - Detaljplan
B - Detaljplan
B/N - Detaljplan

67 ha
20,4 ha
30 ha
15,5 ha
12,7 ha

2,7 km
1,6 km
1,9 km
0,9 km
0,7 km

16. Mangenbaden
17. Sörmången

N - Detaljplan
B - Detaljplan

12,6 ha
19,2 ha

0 km (0 %)
0,5 km (5,5 %)

18.Torsviken
19. Älvenäs
20. Västra Rudshalvön
21. Jäverön
22. Björkvik
23. Göviken
24. Lilla Björnrukan
25. Östra Lövnäs
26. Bredviken
27. Strandvik
25 LIS, 2 U

N - Detaljplan
B/N - Detaljplan
B - Detaljplan
Utredningsområde
N - Bygglov
N - Bygglov
N - Bygglov
B - Detaljplan
B - Detaljplan
B - Bygglov
14 B, 7 N, 4 B/N

48,5 ha
66,8 ha
97,9 ha
1172 ha
48 ha
1,5 ha
9 ha
21,1 ha
10 ha
15,5 ha

1,8 km (0,7 %)
2,8 km (1,1 %)
3,8 km (1,4 %)
20,9 km (7,9 %)
1,8 km (0,5 %)
0 km (0 %)
0 km (0 %)
1,4 km (0,6 %)
0,4 km (0,2 %)
2,2 km (0,8%)

GAPERN

15 till 25 (30-40)

GRÄSMÅNGEN
MOLKOMSJÖN
(20,8 %)
(12,3%)
(14,6 %)
(6,9 %)
(5,4 %)

15 till 20 (30-40)
1 till 5 (1-5)
10 till 20 (15-25)

MÅNGEN
5 till 10 (15-20)

VÄNERN

Summa

15 till 25 (30-50)
5 till 15 (5-15)
1 till 5 (1-5)
10 till 15 (10-20)
10 till 20 (10-40)
ca 5 (10-15)
Ca 150- 270 (ca 335- 520)

Tabellen redovisar utvalda LIS-områden samt en uppskattning av möjligheterna till utbyggnad. Strandskyddsgränserna har
ändrats sedan samrådet för LIS-planen, och bedömt antal bostäder omfattar dels LIS-området, dels det föreslagna utvecklingsområdet som helhet (redovisas i parentes). Ytterligare utredning krävs för att fatta beslut om exakt lämpligt antal bostäder.
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LIS- och utredningsområden
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Utvalda områden för bostäder, fritidshus och näringar

LIS för bostäder har koncentrerats till befintliga samhällen och i stråken däremellan, vilket bedöms bidra till livskraftig service,
kollektivtrafik och skola, samt en hållbar utbyggnad med befintlig infrastruktur, vägar, VA mm.
LIS för fritidshus är mer spritt, men ligger i stråk som kan bidra till att öka underlaget för service.
LIS för näringsverksamhet ansluter till redan etablerad besöksnäring eller annan näringsverksamhet. Då stor brist råder på
uthyrningsstugor och campingar för turister, prioriteras möjligheten att utveckla befintliga verksamheter. Nya möjligheter till
sjönära uthyrningsstugor ges i bl.a. Väse och i Göviken, vilket även öppnar upp nya möjligheter för lantbruket.
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Avvägningar mellan VA-planen och LIS-planen
De tydligaste avvikelserna som görs i LIS-planen, i förhållande till ställningstagandena i VA-planen, är Gapern samt
Rudshalvön. Motiven för att ändå medge utveckling i dessa
områden är att de är belägna i hållbara stråk med goda
kommunikationer för kollektivtrafik som även kan anslutas
med bil, samt i en befintlig bebyggelsestruktur där tryck på
omvandling och förtätning finns, samt att de ligger inom områden med jämförelsevis få konflikter med naturvärden, kulturmiljö eller friluftsliv. Kommunens inriktning i LIS-planen är
att utveckling inom dessa områden ska ske genom enskilda,
gemensamma VA-lösningar för tillkommande bebyggelse.

Både VA-planen och LIS-planen syftar till att främja en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling invid staden, tätorter
och större vägar med befintlig bebyggelse och kollektivtrafik.
Detta kan leda till en hållbar VA-struktur samt en hållbar
bebyggelseutveckling.
VA- planens utbyggnadsområden har prioriterats utifrån
var behoven bedömts som störst och ligger därför i stor
utsträckning i stadens närområden samt i stråket upp mot
Vallargärdet samt i ett stråk österut mot Skattkärr. Eftersom
LIS- områdena ligger på landsbygden, dit VA- utbyggnaden
ännu inte sträcker sig, finns alltid en risk att §6- områden
faller ut med krav på kommunen kring VA. Att helt eliminera
riskerna för att kommunen ska tvingas till ett oönskat ansvar
över VA-situationen i dessa områden (§6- områden) går inte.
Det finns en risk att kommunens LIS- utpekande i förlängningen kan innebära att risken för §6- områden ökar, dels
där LIS-områden pekas ut invid befintlig bebyggelsestruktur
och dels i områden som idag bedömts ha en tillfredställande
VA-struktur.

För LIS-områden bör VA-frågan hanteras med omsorg, så
att nytillkommande bebyggelse inte gör att vattenkvaliteten
riskerar att försämras i några av de sjöar och vattendrag som
berörs. Oavsett bostadsform är hållbara avloppslösningar
som inte belastar vattensystemen ytterligare ett krav. I första
hand bör anslutning till kommunalt VA eftersträvas där det
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt (i anslutning till
tätorter där kommunalt VA finns utbyggt). I andra hand bör
enskilda gemensamma anläggningar eftersträvas och i tredje
hand enskilda lösningar.

Skulle kommunen verka för att helt minska denna risk, skulle
antingen inga LIS-områden pekas ut, alternativt pekas ut endast invid befintliga VA-verksamhetsområden (t ex i Molkom)
där framtida utveckling villkoras av anslutning till kommunalt
VA-ledningsnät. Inget av alternativen bedöms som rimliga,
mycket på grund av att möjligheten till utpekande av LISområden då endast skulle komma en mycket begränsad del
av kommunen till gagn.

Sammantaget bedömer kommunen att de båda planerna
tillsammans bidrar till en så väl avvägd framtida utvecklingsinriktning som är möjligt, och med en medvetenhet kring de
risker detta medför.

Acksjön
Tidafors

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Norra
Rådom

Karlstads kommun

Lindfors

VA-utbyggnadsområde -Utbyggnad fram till 2026
Utredningsområde - Inte på kort sikt,
krävs mer utredningar

Fageråsen

Bevakningsområde - Inte aktuellt,
miljöförvaltningens tillsynsansvar.

Sutterhöjden

Hult

Österängarna

Bäckelid
Hedås

Norum

Bäckelid

Getebol

Gaperud

Tågås

Göranstorp

Svedenäs
Mosserud

Flatvik

Snårstad

Heden

Rudsta

Bryngelsrud

Hynboholm

Åstorp
Ulvsbyn

Rud

Maxstad

Öckna

Backa

Söre
Hult

Karlstads flygplats

Väg 61

Väg 62

Gräsås

Böj

Hedetången

Byn
Mellerudstorp

Trossnäs

E45

Väg 63

Långenäs

Härtsöga
Lillerud

Hulteby

Lövhöjden

Hult

Botorp

Ve

Göstahult
Spånga

Kätterud

Önnerud

Silkesta

E18

Herrön
Rud

Kärne

Ekholmen

E18

Edsberg

Skutberget
Bomstad

Hultsberg
Faxstad

Hovlanda

Strandvik

Mjöviksudd
Abborrtan

0

2,5

5

10 km

Sandnäs
Kartan framställd av Kart och GIS gruppen stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 140203

Solberg

ANTAGANDEHANDLING

| 17

Allmänna riktlinjer
Det finns vissa riktlinjer för fortsatt prövning som är allmängiltiga för samtliga LIS-områden, och som därför redovisas
samlat här. Dessa riktlinjer ska alltid följas för varje LISområde och ska tillämpas vid fortsatt prövning tillsammans
med de mer platsspecifika riktlinjerna. Generellt gäller att
lösningar för samnyttjande alltid ska eftersträvas ur bland
annat resurshushållningssynpunkt, ekonomisk synpunkt
samt för minskad omgivningspåverkan. Detta gäller främst
båtplatser och bryggor, VA- och vägdragningar.

Fastighetsbildning

• Ingen fastighetsbildning får ske så att nya fastigheter går
ända ner till strandkanten (fri passage). Fastighetsbildning
får heller ej ske så att strandlinjen helt ”täpps till” och inte
går att nå från anslutande landområden.
Bryggor och båtplatser

• Den enskilda lokaliseringen ska prövas utifrån en fortsatt
bebyggelseutveckling varför varje etablering inte ska försvåra fortsatt förtätning. Lokalisering av ny bebyggelse ska
ske i anslutning till befintlig bebyggelse eller ianspråktagen
mark. Vid större åtgärder eller sammanhållen bebyggelse
som behöver prövas och regleras i ett sammanhang ska
behovsprövning av detaljplan utföras.

• Möjligheter till båtplats är en tillgång ur boendekvalitet
varför denna möjlighet bör finnas. Gemensamma, allmänt
tillgängliga anläggningar (småbåtshamnar eller bryggor)
bör prioriteras framför enstaka etableringar och samverkansmöjligheter ska alltid eftersträvas. Inför planering av
nya båtplatser och bryggor för ett nytt LIS- områdes behov
ska behovet i närområdet också beaktas, och lösningar
sökas för den mest lämpade platsen för ändamålet, vilket
kan vara inom LIS- området eller utanför LIS-området.
Båtplatser och bryggor prövas enligt miljöbalkens bestämmelser.

Vägar

Gestaltning

Prövning med dispens

• Anslutning till befintligt vägnät ska i första hand eftersträvas då det kan innebära att befintliga vägar ges en ökad
användning och för andelshavarna en delad kostnad för
drift och underhåll.
VA

• Vid prövning inom samtliga LIS-områden ska gestaltningsfrågorna beaktas så att en god helhetsverkan kan uppnås
och att den enskilda byggnaden eller anläggningen ges
en utformning och placering som samverkar med platsen.
Särskild gestaltningsutredning ska göras för platser med
särskilt värdefull kulturhistorisk bebyggelse.

• Anslutning till den allmänna VA-anläggningen ska i första
hand eftersträvas där det är ekonomiskt rimligt och miljömässigt fördelaktigt. I andra hand bör eftersträvas enskilda, gemensamma VA-lösningar som är långsiktigt hållbara
med hänsyn till omgivningen (normal prövning eftersträvas
sist). (se VA-plan)
Natur-, kultur- och friluftslivsvärden

• I samband med prövning av ny bebyggelse ska strandzonens naturvärden, kulturmiljöer och det befintliga friluftslivet beaktas.
• Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda
områden och ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras
i förhållande till befintlig bebyggelse så att ”släpp” ner till
strandlinjen kan säkerställas, men också så att fri passage
längs med strandlinjen tillgodoses.
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Genomförandefrågor
LIS-planen - en möjlighet

Efter planens antagande kan markägaren välja att realisera
de möjligheter planen medför eller ej. Planen innebär inte
ett genomförandetvång utan medför enbart en möjlighet att
utnyttja de strandnära områden som pekas ut i planen.
Fortsatt utredning krävs

Utifrån vad LIS-planen anger sker fortsatt prövning av utveckling inom LIS-områden genom detaljplan, där strandskyddet
upphävs i nödvändig omfattning, alternativt direkt genom
bygglov med ansökan om strandskyddsdispens.
Genomförandefrågor som exempelvis ekonomi, markägande, infrastruktur, översvämning mm utreds inte i denna plan,
utan ska hanteras i kommande plan- och bygglovprocess.
Konsekvenser för investeringar i allmänna anläggningar, som
infrastruktur, vatten och avlopp, skola, förskola mm som
behövs för genomförande av framför allt bostadsutbyggnad
behöver utredas och hanteras i fortsatt planarbete.
Vatten- och avloppsförsörjning

Inom VA-utbyggnadsområden föreslås kommunalt VA att
byggas ut till 2026. Många är belägna inom stadsgränsen
(Alstern, Alster och Dingelsundet), varför inga LIS-områden
föreslås inom dessa.
Inom utredningsområdena finns ett behov av förändrad VAstruktur inom hela området. Dessa områden behöver därför
studeras i ett övergripande perspektiv, där olika möjliga
lösningar på hanteringen kan prövas. LIS kan bidra med
möjligheter till en ökad samordning och förbättrad ekonomi.
Fyra LIS-områden berörs av utredningsområden för VA - tre
vid Gapern och ett vid Västra Rudshalvön.
Inom bevakningsområden finns ett mindre behov av en
förändrad VA-försörjning än inom utredningsområdena. Det
kan dock finnas anledning att bevaka VA-frågan vid en mer
omfattande bebyggelseutveckling eller förändring av användningen inom befintliga områden. LIS-planen berör fem
bevakningsområden. Inom områden med tillfredställande
VA-struktur som kan komma att påverkas av LIS-planen (Österängarna, Finnsnäs, Getebol/Ängslyckan) kan denna status
komma att förändras genom tillkomst av nya bostadshus.

Vid urvalet av LIS-områden har förslaget stämts av mot ny
VA- plan för Karlstads kommun. I förslaget till ny VA-plan
pekas utbyggnads-, utrednings- och bevakningsområden
för VA ut. Det finns även områden som har konstaterats ha
tillfredställande VA-struktur.
Den prioriteringsmodell som använts i VA-planen, anser
kommunen utgör ett verktyg för att kunna göra nödvändiga
avvägningar mellan miljö-, hälso- och samhällsutvecklingsfaktorer. I de stråk som utpekas har också huvuddelen av
LIS-områdena föreslagits (bl.a. av hänsyn till framtida möjlig
VA-struktur). VA-planens utvecklingsområden (utbyggnadsoch utredningsområden) korrelerar därmed till stor del med
utpekanden i LIS-planen.
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Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 160210
Fastighetsindelningen är inte uppdaterad efter 2013-12-04
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Platsbeskrivning

ken (Värmlandstrafik). Det finns inga gång- och cykelvägar
omkring sjön.

Allmän beskrivning

Gräsmången, som delas mellan Karlstads, Forshaga och
Hagfors kommuner,ligger väster om lv 240 mellan Molkom
och Sunnemo. Sjön har en vildmarkskaraktär och omges av
skogsklädda höjder och sparsmakat med bebyggelse. Sjön
omfattas av generellt strandskydd om 100 meter, och den
västra stranden omfattas av landskapsbildsskydd. Inga riksintresseområden berörs. Sjön har måttlig ekologisk status.
Naturvärden

Sjön omgärdas huvudsakligen av skog. Vid Östanåsån finns
en naturskogsartad lövskog med höga naturvärden, delvis
med biotopskydd. Området innefattar ett rikt fågelliv, bland
annat med vitryggig hackspett. I Östanåsån finns till exempel forsärla, strömstare och bäcköring. Östanåsån med
omgivande lövskogar utgör område av klass 3 i kommunens
naturvårsprogram från 1995. Här finns också värdefulla träd
enligt inventering av Länsstyrelsen. Marken i norra delen av
Östanåsån, mot Gräsmången, omfattas av naturvårdsavtal.
Det finns även ett lövskogsområde längs den östra stranden
invid Finntorp. De södra delarna av sjön ingår i ett större
område med potential för naturturism som även inrymmer
Östra och Västra Örten, Tidafors och Norra Rådom.

Den västra sidan av sjön är tillgänglig genom en landsväg
som sträcker sig norrut längs sjön. Östra delen av sjön, mellan lv 240 och strandlinjen, är i praktiken otillgänglig med bil
bortsett från mindre enskilda vägar till enstaka bostadshus.
Det finns inga kommunala avloppsreningsfunktioner inom
området. Närmaste avloppsreningsverk - Älvsbacka reningsverk - finns i norra änden av Lersjön som också är recipient
för det renade vattnet. Reningsverket har god kapacitet för
ytterligare anslutningar. Vid Gräsmångens sydvästra spets
finns ett kommunalt vattenverk som servar bland annat
Fyrbo och Östanås. Vattenverket är ett ytvattenverk som tar
sitt råvatten från sjön Gräsmångens sydspets. Vattenverket
saknar idag vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter. Vattenskyddet kommer att ses över innan 2019.
Övrig bebyggelse runt sjön har enskilda lösningar för vattenförsörjning och avloppsrening.
Sjön är belägen inom Fortums koncessionsområde och elnätet är utbyggt till Östanås samt parallellt med lv 240.
Närmaste serviceställe inom kommunen är Molkom. Sommartid finns viss kommersiell service att tillgå inom närområdet kopplat till besöksnäringen inom Östanås/Älvsbacka.
Bebyggelsestruktur

Friluftsliv och rekreation

Området omkring Östanås, som når upp till Gräsmångens
södra delar, är ett av kommunens utpekade vandringsområden med höga natur, kultur- och friluftsvärden. Området
är rikt på strövstigar bl.a med en natur- och kulturstig med
lärorika informationsskyltar. I sjön finns ett gott fritidsfiske.
Älvsbacka/Gräsmången camping finns i sjöns sydöstra delar,
och rymmer platser för husvagnar, tält, campingstugor, grillkåta samt en badstrand. Campingen är idag inte i drift.
Bortsett från Älvsbacka/Gräsmången camping i söder, lite
hävdad mark omkring Kärrudden/Finntorp och enstaka byggnader, är strandlinjen näst intill obebyggd.
Kulturmiljö

Under 1800- talets mitt upplevde Östanås sina glansdagar,
med Elfsbacka järnbruk, som togs i drift på 1600- talet samt
en såg, ett tegelbruk och ett gjuteri.
Bruksmiljön är välbevarad trots att många byggnader från
bruksepokerna är rivna. I den omgivande naturen finns
många kulturlämningar, som vittnar om hur det kan ha sett
ut på platsen en gång.
Området söder om Gräsmången hyser en fast fornlämning
- Hytt- och hammarområdet, som inrymmer flera lämningar
från tidigare järnbruk.

Bebyggelsen runt sjön är koncentrerad kring Fyrbo/Östanås i
söder samt enstaka bostadsgårdar omkring Finntorp och Vilhelmsnäs. En mycket liten del av marken inom strandskyddat
område är bebyggd. Utifrån prövade bygglov och dispenser
de senaste åren finns inget stort tryck på etableringar i
strandnära lägen.
Det finns en gällande detaljplan som omfattar Östanås/Älvsbacka som reglerar den fritidsanläggning som utvecklats. En
liten del av planen berör strandskyddat område, med markanvändningen friluftsbad, campingplats och grönområde.
Boendekvaliteter finns på flera ställen längs sjön. Delar av
den östra stranden, har västerläge mot sjön, ligger nära allmänna kommunikationer vid lv 240, och bedöms vara mest
attraktivt för bostadsändamål.
Risk och hälsa

Söder om sjön, inom det tidigare bruksområdet, finns kända
förekomster av föroreningar i marken. En utveckling av
LIS-områden bedöms dock inte stå i konflikt med detta då
föroreningarna är belägna utanför strandskyddat område.
En utveckling av LIS-områden invid lv 240 kan kräva hänsyn
till gällande riktvärden för trafikbuller.

I söder finns kulturmiljön Östanås som är upptaget i det
regionala kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland. Detta kulturmiljöintresse bedöms dock inte stå i konflikt med LIS, då
kulturmiljön är belägen utanför strandskyddat område.
Teknisk försörjning, infrastruktur och service

Länsväg 240 trafikeras med kollektivtrafik genom länstrafi-
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även att koppla verksamheter, ex Älvåsen vid bruksmiljön vid
Östanåsån, till sjön. En utveckling av naturturismnäringen i
denna del av kommunen skulle gynna landsbygdens utveckling.
Ål och höstlekande siklöja har historiskt observerats i sjön.
Fortsatt prövning inom LIS-området bör göras genom förhandsbesked/bygglov och dispensprövning, dock ej inom
detaljplanelagt område.

Riktlinjer för fortsatt prövning

• Inom LIS-området för näringsverksamhet (N) kan prövning
av byggnation eller andra åtgärder ske via förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Där detaljplan
finns ska denna vara vägledande för prövning.
• Inom LIS-området ska möjligheterna att ansluta spillvatten till den allmänna anläggningen i Älvsbacka utredas i
samband med detaljplaneläggning eller bygglovprövning.
Anslutning till den allmänna vattenverket ska ske.
• Inom LIS-område Fyrbo ska utvecklingen ske såväl tekniskt
och gestaltningsmässigt med hänsyn till naturvärden i och
kring Östanåsån.

Konsekvenser

Med LIS-området Fyrbo kan underlaget för kollektivtrafik
med buss främjas, samt serviceunderlaget stärkas inom
närområdet samt i Molkom.

Urval av LIS-områden
Bortvalda områden

I princip hela den västra stranden bedöms inte lämplig för LIS
då den är belägen längre än 2 km från lv 240. Området som
också omfattas av landskapsbildsskydd är mycket kuperat,
med branta sluttningar ned mot sjön. De nordostligaste
och östra delarna av sjön väljs också bort, då LIS-områden
längs den östra stranden inte bedöms prioriterat i dagsläget.
Strandskyddet har minskat från 150 meter till 100 meter och
knappast några hus ligger idag inom 100- meterszonen. För
att värna sjöns karaktär av vildmarksområde som kan vara en
attraktion för turism bör sjöänden inte exploateras i dagsläget. Startar en fungerande verksamhet i Fyrbo som skulle
kunna stödjas av fritidsboende bör frågan omprövas.

Fyrbo (N)
Ett LIS-område
Fyrbo
för näringsverk- LIS-område
N (BL)
samhet föreslås Typ
13,6 ha
i Fyrbo i anslut- Area, totalt
11,3 ha
ning till sjöns Area, land
Strandlängd
1 km
södra delar
Intressen
Detaljplan, fornminne,
- inrymmande
landskapsbildsskydd,
verksamheten
naturvärdesområde,
naturturism, friluftsområden,
vid Fyrbo samt
naturreservat
Älvsbacka/
Gräsmången
Camping. Detta bedöms kunna ge goda förutsättningar
att återuppta driften- och utvecklingen av campingen och
verksamheten vid Fyrbo mot besöksnäring. Möjligheter finns
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Möjligheter till fortsatt verksamhet inom området kan leda
till framtida arbetstillfällen. Genom fortsatta satsningar på
utveckling av Östanås/Älvsbacka finns möjligheter att stärka
kommunens nordvästra delar som en kulturbygd och som
turistmål.
Friluftslivet och den allemansrättsliga tillgängligheten till
sjön bedöms påverkas positivt av LIS-område Fyrbo. Fortsatt
utveckling av området enligt planens intentioner kommer innebära fortsatta möjligheter för allmänheten att nå
strandområdet, som en del av besöksnäringen och friluftslivsupplevelsen. Naturvårdsintressena inom område Fyrbo
kan komma att påverkas, men med tillräcklig hänsyn bedöms
dock den negativa påverkan bli mycket marginell.
Landskapsbildsskyddet bedöms inte påverkas negativt av
föreslaget LIS-område då en utveckling förutsätts ske organiskt i anslutning till redan ianspråktagen mark eller befintlig
bebyggelse, samtidigt som huvuddelen av landskapsbildsskyddet är beläget utanför LIS-området.
LIS-området bedöms kunna anslutas till befintligt vattenverk.
Framtida översyn av vattenskyddet för befintligt vattenverk
kan medföra begränsningar som en etablering av näringsverksamhet behöver förhålla sig till.
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Mången
Area

289,6 ha

Strandlinje

9,1 km

Strandskydd

100 m
Mangenbaden.

Mången
Karlstads kommun

Utvalda LIS-områden
Utvecklingsområden
Förorenad mark
Riksintresse väg
Fornminnen
Fornminnen
Natura2000 områden
Naturvärden
Naturturism
Kulturreservat
Kulturmiljöprogrammet
(Länsstyrelsen)

Sörmången
B (DP)

Mangenbaden
N (DP)
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Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 160210
Fastighetsindelningen är inte uppdaterad efter 2013-12-04
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Platsbeskrivning

Teknisk försörjning, infrastruktur och service

Allmän beskrivning

Mången är belägen norr om rv 63 mellan Molkom och Filipstad i kommunens nordostligaste delar, och karaktäriseras
av omgivande skogsklädda höjder med vildmarkskaraktär.
Sjön har relativt lite bebyggelse och omfattas av generellt
strandskydd på 100 meter. Delar av sjön har landskapsbildsskydd. Sjön har en måttlig ekologisk status. Sjön berörs i de
södra delarna av Brattforsheden, som utgör riksintresse för
naturvården, naturreservat samt Natura 2000- område.
Naturvärden

Södra delen av sjön berörs av riksintresse för naturvården
samt Natura 2000 - Brattforsheden. Områdets har av ett av
Sveriges mest välbevarade isälvsdeltan samt ett intressant
mossområde med flera intressanta djur- och växtarter. Inom
Brattforsheden finns även en av landets största, potentiella
grundvattentillgångar. För naturvårdsområdet finns föreskrifter som reglerar vad som är tillåtet och inte med hänsyn till
flora, fauna, vatten och geologi.
Större delen av sjön omgärdas av skog, men vid sjöns norra
strand, invid Mångstorp, finns en av få öppna landskapsdelar inrymmande ängs- och hagmarker. Direkt väster om
Mangenbadens camping i sjöns södra delar finns sumpskog
i anslutning till ett våtmarksområde. I övrigt finns relativt få
registrerade naturvärden vid anslutning till sjön.
Friluftsliv och rekreation

Friluftslivet vid Mången är koncentrerat till sjöns södra delar,
i princip inom riksintresse- och naturvårdsområdet Brattforsheden. De naturvårdsvärden som finns är även intressanta ur
friluftslivssynpunkt. Kommunen och Länsstyrelsen har därför
föreslagit Brattforsheden som riksintresse för friluftsliv.
I sjön finns ett gott utbud för fritidsfiske. Vid den södra stranden av sjön finns Mangenbadens camping, som har inriktning familjecamping med vildmarkskaraktär. Inom området
finns ett 50-tal platser för husvagn med el, 9 campingstugor
och ett antal tältplatser. Campingen är mycket populär och
verksamhetsutövarna är intresserade av utveckling. En fri
passage finns mellan den bebyggda delen och strandlinjen
och i princip hela området upplevs som allmänt tillgängligt.
Vid den kommunala badplatsen - en två kilometer lång sandstrand - finns brygga, kiosk, servering, omklädningshytter, toaletter och soptunnor. Här finns också lekplats, båtuthyrning,
simskola och bangolfbana. Från campingen utgår vandringsleder till Brattforsheden samt Vildmarksleden till Molkom.
Inom hela Brattforsheden finns ca 75 km vandringsled.

Rv 63 trafikeras med kollektivtrafik genom länstrafiken
(Värmlandstrafik). Inga gång- och cykelvägar finns runt sjön.
Den östra sidan av sjön är tillgänglig genom mindre enskilda
vägar som sträcker sig längs med sjön till de få bostadshus
som finns. Den västra sidan av sjön är mindre tillgänglig med
bil och vissa partier är helt i avsaknad av bilvägar. Vid infarten till campingen finns en allmän parkering.
Det finns inga kommunala vatten- och avloppsreningsfunktioner inom området. Närmaste avloppsreningsverk finns i
Lindfors. Inom Brattforsheden, vid Sandtorp, finns ett kommunalt vattenverk. Campingen och övrig bebyggelse runt
sjön har enskilda lösningar för vattenförsörjning och avloppsrening. Sjöns ekologiska status - måttlig - beror huvudsakligen på försurningsproblematik. Sjöns kemiska status uppnås
inte, på grund av kvicksilverförekomst. Denna bedöms härledas till bindningar i luftnedfall, vilket är ett generellt problem
för de flesta sjöar och vattendrag i landet.
Sjön är belägen inom Fortums koncessionsområde och elnätet är utbyggt fram till Mangenbaden i söder samt Tjurhöjden - Mångstorp i norr.
Närmaste serviceställe inom kommunen är Molkom. Sommartid finns viss kommersiell service inom campingområdet.
Bebyggelsestruktur

Bostadsbebyggelsen runt sjön är utspridd med enstaka
bebyggelse utan närhet till grannar. Bebyggelsen utgörs av
enstaka gårdar som används för bostadsändamål samt i norr
ett mindre antal fritidshus. En mycket liten del av marken
inom strandskyddat område är bebyggd för bostadsändamål.
Det finns ett måttligt tryck på etableringar i strandnära lägen
utifrån prövade bygglov och dispenser de senaste åren.
Bebyggelsen inom Mångenbadens campingplats är koncentrerad mellan infarten till området och stranden. Uthyrningsstugor och servicebyggnader varvas med uppställningsplatser för husvagnar/husbilar/tält. Det finns inga gällande
detaljplaner inom området.
Risk och hälsa

Rv 63 är rekommenderad led för transporter av farligt gods.
En utveckling av LIS-områden precis invid rv 63 kan därför
kräva hänsyn till risker från transporter av farligt gods samt
gällande riktvärden för trafikbuller.
Öster om sjön finns ett vindkraftområde utpekat i kommunens översiktsplan. En utveckling vid sjön behöver ta detta
i beaktande i syfte att minska risken för intressekonflikter
mellan boende och vindkraft.

Kulturmiljö

Ca 3 km sydost om Mången ligger Brattforshedens krigsflygfält, med tillhörande skogsmarker. Flygfältet utgör ett kulturreservat sen 2003. En del av kulturreservatets skogsmark
norr om själva flygfältet berör det strandskyddade området
vid Mångens sydöstra delar. Syftet med reservatet är att
bevara ett kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget, 1939-45. I övrigt finns få,
spridda lämningar runt sjön, som boplatser, fångstgrop mm.
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Urval av LIS-områden
Bortvalda områden

Den norra delen av sjön bedöms inte lämplig för LIS-områden då det är belägen mer än två km från rv 63. Marken runt
denna delen av sjön är också mycket kuperad med branta
sluttningar ned mot vattnet och en utveckling i dessa delarna
skulle inverka negativt på upplevelsen av vildmark.

Mangenbaden (N)

Ett LIS-område för
LIS-område
Mangenbaden
näringsverksamN (DP)
het föreslås nordost Typ
12,6 ha
om Mangenbadens Area, totalt
campingplats, där
Area, land
12,6 ha
campingverksamheten Strandlängd
0 km
ges möjligheter att
Naturturism, fornminne,
natura2000,
utvecklas. Utveckling Intressen
naturreservat,
västerut bedöms inte
naturvärdesområde
lämplig då marken är
sank. LIS-området ligger inom riksintresse-/Natura 2000- och naturvårdsområdet
för Brattforsheden. Detta utgör skäl till att LIS- området inte
omfattar något vattenområde.
Ett LIS-område vid Mangenbaden bedöms kunna ge goda
förutsättningar att bibehålla och utveckla campingen. Det är
en väl fungerande camping, som har stort värde för turism
och besöksnäring i närområdet, bl.a som utgångspunkt för
det rörliga friluftslivet och för besökare till Brattforsheden
och krigsflygfältet.
För att kunna utveckla natur- och kulturturismen i denna del
av regionen, behövs ytterligare övernattningsmöjligheter.
Liknande anläggningar saknas i denna del av kommunen,
och möjligheter att utvecklas ger campingen stor potential
att utvecklas till ett nav för turismnäringen i närområdet.
Efterfrågan på campingplatser är i dagsläget stor och att
samla verksamheter i ett läge bedöms gynnsamt för möjligheten att värna natur- och kulturvärdena inom området.
Campingen utgör samtidigt en viktig motor för turism- och
besöksnäringen i området.
Kulturvärdena kring krigsflygfältet och Natura 2000- tillika
riksintresseområdet bedöms ej påverkas negativt.
En utveckling kräver hänsyn till områdets värden och dess
föreskrifter, vilket betyder att utveckling företrädelsevis ska
ske på ett sätt som innebär att vildmarkskaraktären och
de natur- kultur- och friluftslivsvärden som finns bevaras.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska därför göras genom
detaljplan och upphävande av strandskyddet.

Sörmången (B)

Ett LIS-område för bostadsLIS-område
Sörmången
ändamål (fritidshus) föreslås
Typ
B (DP)
längs sjöns sydöstra sida.
Area, totalt
19,2 ha
Området ligger utanför
riksintresseområdet och
Area,land
15,5 ha
Natura 2000. KulturvärStrandlängd
0,5 km
dena vid krigsflygfältet och Intressen
Natura 2000- tillika riksintresseområdet bedöms ej
påverkas negativt. En enkel vägförbindelse med begränsad
framkomlighet finns till området. LIS-området bedöms kunna
inrymma grovt uppskattat ca 5-10 fritidshus i harmoni med
platsens vildmarkskaraktär samt utifrån strandskyddets
syften(området som helhet ca 15-20 hus). Viktigt vid utformning av området är att beakta utblickar från campingen samt
andra sidan sjön, där det är viktigt att ny bebyggelse inom
LIS-området smälter in väl i landskapsbilden. Inga kända natur- kultur- eller friluftsvärden berörs. Fortsatt prövning ska
göras genom detaljplan och upphävande av strandskyddet.
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Riktlinjer för fortsatt prövning

för campingområdet, och inom Brattforshedens omnejd.

• Prövning av byggnation eller andra åtgärder för näring
eller ny sammanhållen bostadsbebyggelse (B) ska ske
via detaljplan samt upphävande av strandskyddet. Inga
prövningar ska ske med förhandsbesked/bygglov innan
detaljplan har upprättats.
• Inom LIS-område Sörmången ska en gemensam VA-lösning
utredas i samband med detaljplaneläggning. Inom LISområde Mangenbaden kan enskilda VA-lösningar vara
möjliga.
• Utformningen inom båda LIS-områdena ska anpassas för
att bevara vildmarkskaraktären i området och så att Natura
2000- värdena inte påverkas negativt. Det ställer krav på
såväl gestaltning som lokalisering av ny bebyggelse och
andra anläggningar.

Naturvårdsintressena bedöms inte påverkas negativt inom
LIS-område Sörmången, då utpekade naturvärden saknas.
Den allemansrättsliga tillgängligheten till sjön bedöms
påverkas positivt av LIS-område Mangenbaden. En fortsatt
utveckling av området enligt planens intentioner kommer
att innebära fortsatta möjligheter för allmänheten att nå
strandområdet och den kommunala badplatsen som en del
av friluftslivsupplevelsen, men också med fortsatta möjligheter till utökad service inom området. Den allemansrättsliga
tillgängligheten till sjön bedöms kunna tillgodoses inom
LIS-område Sörmången genom beaktande av fri passage,
samt fortsatt prövning av bland annat placering av enskilda
byggnader inom området.

Konsekvenser

LIS-områdena Mangenbaden och Sörmången kan stärka
underlaget för kollektivtrafik med buss samt service inom
närområdet samt i Molkom. Möjligheterna till fortsatt verksamhet inom området kan leda till att bibehålla och utveckla
framtida arbetstillfällen. Genom att satsa på utveckling av
den södra delen av Mången kan kommunens nordöstra delar
stärkas som ett natur- och friluftslivsområde.
LIS-områdena bedöms inte påverka några kulturmiljövärden
negativt.
Vid utvecklingen av LIS-området behöver stor hänsyn tas till
naturvårdsintressena inom LIS-området Mangenbaden. En
varsam utveckling krävs, där ny bebyggelse och verksamhet
harmonierar med naturreservatets föreskrifter och värdekärnan i de delar av riksintresseområdet och Natura 2000området som kan finnas inom det utpekade LIS-området. En
utveckling av camping- och besöksnäringen inom området
kan också skapa mervärden för det rörliga friluftslivet utan-

Mangenbaden.
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Sörmången
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Molkomsjön
Area

513,6 ha

Strandlinje

13 km

Strandskydd

100 m
Molkomsjön har många lämpliga områden för LIS, som kan
bidra till att utveckla Molkoms tätort positivt.

Graningebadet Molkomsbruk
N (DP)
B/N (DP)
Nyed
B (DP)
Krakerud
B (BL)

Molkomsjön

Karlstads kommun

Utvalda LIS-områden
Utvecklingsområden
Förorenad mark
Fornminnen
Fornminnen

Österängarna
B (DP)

Riksintresse väg
Riksintresse järnväg
Detaljplan
Landskapsbildsskydd
Biotopskydd
Naturvärden
Kulturmiljöprogrammet
(Länsstyrelsen)
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Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 160210
Fastighetsindelningen är inte uppdaterad efter 2013-12-04
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Platsbeskrivning
Allmän beskrivning

Molkomsjön ligger, söder om Molkom samhälle, sydost om
rv 63 samt väster om lv 240. Det är en omväxlande sjö med
öppna landskap i norr och söder och skogsbeklädda höjder
däremellan. Delar av den västra stranden har fritidshusområden. Sjön omfattas av generellt strandskydd á 100 meter och
har en måttlig ekologisk status. Inga riksintressen berörs.
Naturvärden

Sjön omgärdas av huvudsakligen barr- och blandskog. Relativt få kända naturvärden finns inom strandskyddat område,
och huvuddelen av dem finns i områdets sydvästra delar och
utgörs av sumpskogar, två branter med skogliga naturvärden
inom fritidshusområdet Österängarna samt nyckelbiotoper.
Nyckelbiotoper finns även på sjöns östra strand. Väster om
reningsverket vid Molkom finns en mindre våtmark.
På sydöstra stranden, norr om Ås (Nyeds-ås), finns en ängsoch hagmark, som växt igen med hög sly, av björk, al och tall.
I Molkomssjön har det funnits flodkräfta, som är en akut
hotad art (osäkert om den finns kvar), samt förekomst av
fiskgjuse och grönskära på flera platser utmed stranden.
Friluftsliv och rekreation

Vid Molkoms samhälle söder om Rv 63 ligger en kommunal
badplats där det bedrivs simskola. En lång kanotled startar
i Molkomssjön och möjliggör, vid rätt vattenstånd, paddling
ända ner till Vänern. Sjösättningsmöjligheter för kanoter och
andra fritidsbåtar finns vid sjöns norra strand. Ett fiskevårdsområde finns för sjön och här fiskas gös, abborre, gädda,
lake, ruda, vitfisk, ål och även flodkräfta.
Kulturmiljö

Söder om fritidshusområdet i Norum, vid vattendraget som
förbinder Molkomsjön med Gapern, finns lämningar av en
hammare, smedja, sågverksamhet samt broar.
På Storön, söder om Molkom, finns en röslik bildning, troligen efter en påbörjad dansbana. I Ängsviken finns fyndplats
av en skaftyxa, och söder om, på land, finns en äldre stenbro.
Nyeds kyrka är belägen en bit utanför strandskyddat område, vid sjöns nordöstra del. Kyrkan och begravningsplatsen
är lagskyddad enligt kulturmiljölagen 4 kap.
Övriga intressanta miljöer utgör Krakeruds gård samt Molkoms bruksområde. I övrigt finns inga utpekade kulturhistoriskt intressanta miljöer eller objekt i strandskyddat område.
Teknisk försörjning, infrastruktur och service

Rv 63 trafikeras med buss av Värmlandstrafik, medan lv 240
idag inte trafikeras av kollektivtrafik. Inga gång- och cykelvägar finns omkring sjön, förutom i Molkoms samhälle där det
finns en separerad gång- och cykelväg söder om rv 63 från
Backavägen i väster till Berguddsvägen i öster. Det saknas
markerade övergångsställen för gående- och cyklister över rv
63. Hastigheterna är höga samtidigt som viktiga målpunkter
ligger på ömse sidor om vägen. Gående och däribland skolbarn tvingas idag att röra sig i utsatta trafikmiljöer framför
allt över och längs norra sidan av Rv 63. För att kunna knyta

30 |

samhället till sjön behöver möjligheten till passage över Rv
63 förbättras. I kommunens översiktsplan finns mål att på
sikt knyta ihop Molkom med Karlstad med ett cykelvägnät.
Den östra sidan av sjön är delvis nåbar via enskilda vägar
som går längs med sjön till de få bostadshus som finns, samt
till en mast. Vissa partier saknar bilvägar helt. Den västra
sidan av sjön är något mer tillgänglig med bil, genom väganslutningar till den sommarstugebebyggelse som finns.
Molkom är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet och Molkomsjön är recipient. Molkoms
reningsverk, som är ligger längst ut på Berguddsvägen, har
kapacitet för ytterligare anslutningar, exempelvis till föreslagna LIS-områden. Vid Sandtorp i Brattforsheden, finns ett
kommunalt vattenverk som försörjer Molkom, Blombacka
och Lindfors. I övrigt finns ett enskilt, gemensamt avloppsreningsverk samt vattentäkt inom Österängarna, men trots
detta, finns även en relativt hög andel enskilda avlopp.
Övrig bebyggelse runt sjön har enskilda lösningar för vattenförsörjning och avloppsrening. Sjöns måttliga ekologiska
status, beror främst på övergödningsproblematik. Sjön har
en hög skyddsnivå (miljöskydd) och ändrad markanvändning
inom området ställer högre krav på hantering av avloppsvatten, framför allt med avseende på övergödning. Sjöns kemiska status uppnås inte, på grund av kvicksilverförekomst,
vilket bedöms härledas till bindningar i luftnedfall, som är ett
generellt problem för de flesta sjöar och vattendrag i landet.
Stora delar av Molkoms tätort försörjs av ett lokalt fjärrvärmenät, som distribuerar värme via en flispanna i Molkoms
bruksområde. Sjön ligger inom Fortums koncessionsområde.
Närmaste serviceställe inom kommunen är Molkom med ett
stort utbud av offentlig och kommersiell service.
Bebyggelsestruktur

Bostadsbebyggelsen runt sjön är koncentrerad till Molkom
samhälle, från Krakerud i väster till Nyed i öster. Bebyggelsen
inom Molkom tätort är huvudsakligen lokaliserad norr om
rv 63. De vattennära lägena upptas av industriområden i det
gamla bruksområdet samt parkering, bussomstigningsplats
och impediment i anslutning till rv 63.
Det finns samlad sommarstugebebyggelse inom Österängarna (ca 20 permanentboende och ett antal fritidshus) och
Norum vid sjöns sydvästra del där äldre byggnadsplaner
reglerar byggrätterna.
I övrigt finns enstaka bebyggelse utspridd med betydande
avstånd mellan husen. Denna bebyggelse utgörs av enstaka
gårdar som används för bostadsändamål samt ett mindre
antal fritidshus. En mycket liten del av marken längs sjöns
sydöstra strand inom strandskyddat område är bebyggd.
Det finns ett visst tryck idag på etableringar i strandnära lägen utifrån prövade bygglov och dispenser de senaste åren.
Risk och hälsa

Rv 63 är utpekad transportled för farligt gods. En skjutbana
finns öster om lv 240, vid Ängsviken. I Molkoms bruksområde finns markföroreningar från tidigare markanvändning.
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Urval av LIS-områden Molkomsjön
Bortvalda områden

I princip hela den sydöstra delen av sjön bedöms inte lämplig
för LIS då den är belägen mer än två km från rv 63. Marken
runt denna del av sjön är också kuperad och saknar i princip
helt en befintlig bebyggelse.

Österängarna (B)

Österängarna
Ett samlat LIS-område LIS-område
B (DP)
för bostadsändamål fö- Typ
reslås i sommarstuge- Area, totalt
67 ha
området Österängarna, Area, land
45 ha
samt norr och söder
Strandlängd
2,7 km
därom, där ytterligare
Intressen
Detaljplan
fritidshus- och på sikt
permanentbebyggelse
kan utvecklas. Vägar och teknisk infrastruktur finns inom
området.

Marken är inte exploaterad och sluttar delvis brant ned mot
sjön. Goda boendemiljöer finns på platåer ovanför branterna, alternativt i sluttningen mot söder. Totalt bedöms
LIS-området kunna rymma ca 15-25 bostäder (området i sin
helhet ca 30-40 bostäder). I samband med detaljplaneläggning för LIS-området finns en möjlighet att se över gällande
byggnadsplaner och eventuellt utöka byggrätterna inom befintligt område, mot att hållbara VA-lösningar kan tillskapas.
I sydöst mot stranden ligger en nyckelbiotop med gammal
granskog och ett strandparti som är attraktivt för friluftslivet.
I branterna mellan befintlig bebyggelse finns två skogliga
naturvärdesobjekt. Grönskära har observerats i närområdet.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom detaljplan och upphävande av strandskyddet.

Krakerud (B)

Krakerud
Ett LIS-område för LIS-område
B (BL)
bostadsändamål Typ
föreslås längs sjöns Area, totalt
20,4 ha
nordvästra sida
Area, land
19,4 ha
inom Krakerud,
Strandlängd
1,6 km
mellan rv 63 och Intressen
Detaljplan, fornminne
bebyggelsen vid
Strand. Området ligger i en befintlig, småskalig jordbruksbygd med små
gårdsbildningar vid jordbruksmark och skogsridåer. Ett antal
fritidshus finns i södra och norra delen nära strandlinjen, och
en väg ansluter till rv 63.

Nya bostäder förutsätts placeras väster om vägen närmast
vattnet. LIS-området föreslås inrymma ca 1-5 nya permanentboenden, varsamt placerade i landskapet med så lite
ingrepp som möjligt i den öppna landskapsbilden. Grönskära har observerats i närområdet. Krakeruds gård utgör en
intressant historisk miljö, som bör bevaras som en fristående
pampig gård. Det innebär att ny bebyggelse som ej har
anknytning till gården inte är aktuellt.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom
bygglov/förhandsbesked och dispens från strandskyddet.
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Graningebadet (N)

LIS-område

Graningebadet

Ett LIS-område för näTyp
N (DP)
ringsverksamhet föreslås
Area, totalt
30 ha
omedelbart söder om
Area, land
14 ha
rv 63, i anslutning till
Strandlängd
1,9 km
infarten till Molkom.
Riksintresse väg,
marken omfattar gång- och Intressen
detaljplan,
cykelvägen, badplatsen,
förorenad mark
sjösättningsrampen och
reningsverket. Området
bör kunna utvecklas med byggnader och anläggningar för
fritid-, service- och besöksnäringens behov. Fokus ska ligga
på åtgärder som ökar tillgängligheten till strandområdet.
Området direkt väster om reningsverket bedöms som intressant för en ny småbåtshamn och rastplats, samt eventuell
ställplats för husbilar. Inom området bör inga bostäder
uppföras. Våtmarken i öster har vissa naturvärden och kan
vara av betydelse för fågelliv och uppväxtområde för fisk.
Inom eller i närområdet har ett flertal arter observerats, bl.a
grönskära och fiskgjuse.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom detaljplan och upphävande av strandskyddet.

Molkomsbruk (B/N)

LIS-område

Molkomsbruk

Ett LIS-område för bostadsoch/eller näringsändamål
föreslås på Molkoms
bruksområde samt marken i
anslutning till informationsplatsen och mot sjön.

Typ

B/N (DP)

Area, totalt

12,7 ha

Area, land

11,4 ha

Strandlängd
Intressen

0,7 km
Detaljplan,
fornminne,
riksintresse väg,
förorenad mark

Vägar och teknisk infrastruktur finns inom området.
Störningar som markföroreningar, buller mm ska hanteras i
samband med detaljplaneläggning. Det är viktigt att Mol-
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koms bruksområde ges möjlighet att utvecklas för olika typer
av verksamheter och bostäder. Platsen har förutsättningar
att utvecklas till en dynamisk och attraktiv del av Molkoms
samhälle, där tidigare verksamhet och befintlig bebyggelse
kan integreras i ett nytt sammanhang, och bidra till att knyta
samhället till vattnet.
Vattendraget mellan sjöarna utgörs delvis av en fin strömsträcka med bl.a öring. En kantzon med träd skall finnas kvar
intill vattendraget även om området exploateras. Inom eller i
närområdet har pimpinellros och ullig hjärtstilla observerats.
Kulturhistoriskt intressanta byggnader och lämningar finns
inom området. Vid förnyelse ska hänsyn tas till kulturvärdena för Nyeds kyrka.
Fortsatt prövning inom LIS-området (Molkoms bruk) ska ske
genom detaljplan och upphävande av strandskyddet.

Nyed (B)

LIS-område

Nyed

Ett LIS-område för
Typ
B (DP)
bostadsändamål
Area, totalt
15,5 ha
föreslås inom Nyed,
Area, land
12,3 ha
söder om Molkoms
Strandlängd
0,9 km
bruk. Intresse finns
Intressen
Landskapsbildsskydd,
att utveckla området.
kulturmiljöprogrammet,
Befintlig bebyggelse
naturreservat
finns längs gamla
Kyrkvägen och i sluttningen ned mot Molkomsjön. Infrastruktur finns utbyggd inom området, och området väster om
Kyrkvägen bedöms kunna inrymma ca 15-25 nya bostäder,
varav ca 10-20 hus inom LIS-området.
Inom eller i närområdet har observerats ask, vanlig skogsalm, blåmossa och torvbägarlav. Kulturhistoriskt är Nyeds
kyrka intressant inom närområdet.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom detaljplan och upphävande av strandskyddet.
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Ån mellan Borssjön och Molkomsjön passerar längs Molkoms
Bruk och utgör en tillgång i en framtida utveckling.

Molkoms Bruk har stor potential att bli en tillgång för
Molkom i en framtida utveckling.

Sjöstränderna vid Molkoms samhälle behöver utvecklas med
attraktiva vistelseytor och knytas fysiskt till samhället.

Krakerud bedöms kunna kompletteras med ett fåtal nya hus
inom strandskyddat område.

Riktlinjer för fortsatt prövning

Konsekvenser

• Inom LIS-område Krakerud kan prövning av byggnation
eller andra åtgärder ske via förhandsbesked/bygglov samt
strandskyddsdispens.
• Inom Krakerud ska placeringen av nya byggnader utgå
ifrån närheten till befintliga byggnader, men med tanke
på områdets skala och karaktär ska ett större avstånd än
normala villatomter eftersträvas. Ett respektavstånd bör
hållas till Krakeruds gård.
• Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-områdena Österängarna, Graningebadet, Nyed och Molkoms
bruk ska ske via detaljplan samt upphävande av strandskyddet. Inga prövningar ska ske med förhandsbesked/
bygglov innan detaljplan har upprättats. (gäller ej prövningar i enlighet med gällande detaljplan).
• Inom LIS-området Österängarna ska en lokal, enskild, gemensam VA-lösning utredas i samband med detaljplaneläggning. Inom områdena Graningebadet, Molkoms bruk
och Nyed utreds anslutning till det allmänna VA-systemet.
Inom Krakerud kan enskilda VA-lösningar vara möjliga.
• Inom områdena Nyed och Molkoms bruk ska hänsyn
tas till kyrkomiljön vid Nyeds kyrka, avseende placering,
utformning och skala av ny bebyggelse.
• I samband med utveckling av Molkoms bruksområde ska
återanvändning av befintlig bebyggelse övervägas. Bebyggelsen ska om möjligt integreras i ett nytt sammanhang.
• Inom LIS-område Österängarna ska utvecklingen ske med
hänsyn tagen till skogar med höga naturvärden.
• I LIS-område Graningebadet bör våtmarken beaktas vid
eventuella utfyllnader eller andra åtgärder.

Genom utpekande av samtliga LIS-områden kan underlaget
för kollektivtrafik med buss, samt serviceunderlaget, stärkas
i närområdet kring Molkom. Möjligheterna till utökad verksamhet inom LIS-område Molkoms bruk kan leda till framtida
arbetstillfällen och utökad service inom samhället. Möjligheter finns att stärka kommunens nordöstra delar genom
fortsatta satsningar på utveckling av område Graningebadet.
Samtliga LIS-områden inom eller i utkanten av Molkoms
samhälle bedöms kunna bidra till att ta vara på den utvecklingspotential som orten har i ett attraktivt, vattennära läge.
Att ge möjligheter till att knyta Molkom samhälle närmare
vattnet bedöms kunna ge positiva effekter för såväl besökare
som nuvarande och framtida boende på orten.
Naturvärden inom LIS-området Österängarna - en värdefull
brant inom befintligt sommarstugeområde, en nyckelbiotop
söder om densamma, samt delar av den sydöstra udden
- behöver beaktas vid utvecklingen av LIS-området. Naturvårdsintressena bedöms inte påverkas negativt inom övriga
LIS-områden, då särskilt utpekade naturvärden saknas.
Den allemansrättsliga tillgängligheten till sjön bedöms
påverkas positivt av LIS-område Molkoms bruk. En fortsatt
utveckling av området enligt planens intentioner kommer att innebära fortsatta möjligheter för allmänheten att
nå strandområdet, den kommunala badplatsen och en ny
småbåtshamn som en del av friluftslivsupplevelsen. Detta
skulle också kunna ge stora mervärden för boende i Molkom
med omnejd. Den allemansrättsliga tillgängligheten till sjön
bedöms kunna tillgodoses inom övriga LIS-områden genom
beaktande av fri passage samt fortsatt prövning av bland annat placering av enskilda byggnader inom området.

• Inom LIS-områdena Molkoms bruk och Nyed ska vattendraget och dess kantzoner bevaras naturliga.
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Borssjön
Area

378,9 ha

Strandlinje

10,2 km

Strandskydd

100 m
Borssjöns nordöstra sida kantas av idylliska jordbruksmiljöer
och ett öppet kulturlandskap.

Upperud
B (DP)

Sjövik
B/N (DP)
Valserud
B (BL)

Borssjön
Karlstads kommun

Utvalda LIS-områden
Utvecklingsområden
Förorenad mark
Fornminnen
Fornminnen
Riksintresse väg
Riksintresse järnväg
Detaljplan
Landskapsbildsskydd
Biotopskydd
Naturvärden
Naturreservat
Kulturmiljöprogrammet
(Länsstyrelsen)

0

250

500 m

Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 160210
Fastighetsindelningen är inte uppdaterad efter 2013-12-04
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Platsbeskrivning

Teknisk försörjning, infrastruktur och service

Allmän beskrivning

Borssjön ligger söder om rv 63 och öster om lv 240, omedelbart öster om Molkom samhälle. Det är en sjö med
öppna eller brutna landskap i norr och öster och obebyggda,
skogsbeklädda höjder och branter i söder. Sjön omfattas av
utökat strandskydd, med två olika avstånd. Sjön omfattas
av generellt strandskydd på 100 meter samt landskapsbildsskydd. Sjön har måttlig ekologisk status och den berör inga
riksintressen.
Naturvärden

Marken runt sjön består i söder/sydväst av barr- och blandskog på höjder och i norr och öster av ett brokigt landskap av
jordbruksmark, strandängar, skog och viss bebyggelse.
Naturvärdena runt sjön är huvudsakligen belägna vid sjöns
norra och östra delar, medan de södra och sydvästra delarna
av sjön i princip saknar kända naturvärden. Naturvärdena
utgörs av utlopp från åar och diken i sjöns norra delar, två
nyckelbiotoper vid sjöns östra stränder (fuktiga lövskogar och
äldre skog med död ved), en nyckelbiotop samt sumpskog
vid sjöns södra delar samt lövskogsbestånd i norr och öster.
Naturvårdsavtal finns för ett område vid sjöns mittre, norra
delar. I naturvårdsprogrammet finns tre områden som berör
olika delar av strandlinjen (20. Prostgårdsälven - Klass III, 21.
Byckelsälven - Klass II samt 26. Valserudshöjden - Klass III).
Landskapsbildsvärdet utgörs av det omväxlande landskapet,
den hävdade marken, lövskogsbestånd, strandängar mm.
Friluftsliv och rekreation

Förutom vacker landskapsbild med bl.a öppna strandängar
rymmer området runt Borssjön inte några särskilt utpekade
värden utifrån det rörliga friluftslivet. Borssjön erbjuder dock
ett rikt fritidsfiske, och området kring Upperud utnyttjas av
närboende som strövområde och för ridning.
Kulturmiljö

Kulturmiljöintressena runt sjön, inom strandskyddat område,
är huvudsakligen belägna vid sjöns nordvästra del.
Kyrkomiljön runt Nyeds kyrka finns upptaget i det regionala
kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland, och dess värde ligger
framför allt i den sammanhållna miljöbilden runt kyrkomiljön och den befintliga bebyggelsens utformning, utförande,
materialval och färgsättning. Kyrkan och begravningsplatsen
är skyddad enligt kulturmiljölagen 4 kap. Inom kyrkogårdsmiljön har även två separata fynd av yxor registrerats hos
riksantikvarieämbetet.
I den östra delen av Molkoms bruk finns spår från tidigare
verksamhet, såsom kvarn, hammare och smedja, träindustri
och en bro.
Inom hembygdsgårdens marker finns en kulturhistoriskt
intressant miljö samt en omfattande fyndsamling med
kulturhistoriskt intressanta objekt. I övrigt finns enstaka
fyndplatser och spår av tidigare bebyggelse. Inga övriga
kända kulturhistoriskt intressanta miljöer eller objekt finns
inom strandskyddat område.

Rv 63 trafikeras med kollektivtrafik genom länstrafiken
(Värmlandstrafik)medan lv 240 idag inte trafikeras av kollektivtrafik. Det finns inga gång- och cykelvägar omkring sjön.
Den norra, västra och östra sidan av sjön är tillgängliga
genom riks- och länsväg samt mindre enskilda vägar som
sträcker sig längs med sjön vidare till utspridd bebyggelse.
Stora partier i söder är helt i avsaknad av bilvägar.
Blombacka reningsverk, som servar Blombacka och Högåsen,
har kapacitet för ytterligare anslutningar inom till exempel
LIS-områden. Borssjön är recipient för det renade avloppsreningsverket. Inom Brattforsheden, vid Sandtorp, finns ett
kommunalt vattenverk som försörjer Molkom, Blombacka
och Lindfors. Gårdarna omkring Upperud har enskilda avlopp, men kommunal vattenförsörjning.
Övrig bebyggelse runt sjön har enskilda lösningar för både
vattenförsörjning och avloppsrening. Sjöns ekologiska status
- måttlig - beror huvudsakligen på övergödningsproblematik
men också dålig konnektivitet. Sjön är belägen inom ett område med hög skyddsnivå (miljöskydd) och ändrad markanvändning inom detta område ställer högre krav på hantering
av avloppsvatten, framför allt med avseende på övergödning.
Sjöns kemiska status uppnås inte, på grund av kvicksilverförekomst, vilket bedöms härledas till bindningar i luftnedfall,
som är ett generellt problem för många sjöar och vattendrag.
Stora delar av Molkoms tätort försörjs genom ett lokalt
fjärrvärmeledningsnät. Sjön är belägen inom Fortums koncessionsområde. Närmaste serviceställe inom kommunen är
Molkom med ett utbud av offentlig och kommersiell service.
Bebyggelsestruktur

Bebyggelsen runt sjön är koncentrerad till östra Molkom
samhälle (Nyed och Upperud) samt Valserud i öster. Bebyggelsen i Borserud/Blombacka är koncentrerad norr om rv
63 utanför strandskyddat område. Det finns ett måttligt
tryck idag på etableringar i strandnära lägen utifrån prövade
bygglov och dispenser de senaste åren.
I övrigt finns enstaka gårdar som används för bostadsändamål samt ett fåtal mycket spridda fritidshus. En mycket
liten del av marken längs sjöns södra/sydvästra strand inom
strandskyddat område är bebyggd. Nyeds kyrka, vid sjöns
västra spets, utgörs av kyrkobyggnad, kyrkogård och expeditionsbyggnader inom strandskyddat område. En stadsplan
finns, omfattande området norr om Nyeds kyrka.
Risk och hälsa

Rv 63 är rekommenderad led för transporter av farligt gods.
Konstaterade markföroreningar finns inom Blombacka bruksområde, härlett från tidigare markanvändning. Området
ligger utanför strandskyddat område, men kan komma att
påverka vattenkvaliteten i Borssjön då sjön är recipient för
dagvatten från bruksområdet.
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Urval av LIS-områden Borssjön
Bortvalda områden

Hela den södra delen av sjön bedöms inte lämplig för LISområden då det är belägen mer än två km från rv 63. Stora
delar runt denna del av sjön är också mycket brant, belägen i
norrläge och saknar i princip helt befintlig bebyggelse.
På grund av naturvärden och landskapsbild i de nordöstra
delarna bedöms det inte lämpligt att stimulera ny bebyggelse inom dessa områden, förutom i Valserud.

Valserud (B)

LIS-område

Valserud

Ett LIS-område för
Typ
B (BL)
bostadsändamål
16,1 ha
föreslås i Valserud. Area, totalt
En måttfull kom- Area, land
12,2 ha
plettering inom
Strandlängd
0,5 km
delar av de redan Intressen
Landskapsbildsskydd,
naturvärdesområden,
bebyggda områdenaturreservat
na i Valserud, som
stärker bystrukturen, bedöms kunna bidra till landsbygdsutveckling samtidigt som landskapsbilden värnas. Marken inom
området utgörs till stor del av öppen jordbruksmark belägen
väster om Valserudshöjden. Bebyggelse finns på ömse sidor
vägen samt längs en mindre väg ned mot sjön.
Marken inom området sluttar svagt mot nordväst och området erbjuder potentiellt höga boendekvaliteter i en småskalig
jordbruksmiljö. Området som helhet bedöms kunna inrymma 1 till 5 nya bostäder, som ska placeras mycket varsamt i
landskapet och med små ingrepp i den öppna landskapsbilden. Placeringen av nya byggnader ska utgå ifrån närheten
till befintliga byggnader, men med tanke på områdets skala
och karaktär ska ett större avstånd än normala villatomter
eftersträvas.
Området inrymmer inga kommunala eller gemensamma
avloppsreningsanläggningar. Nya bostäder inom området ska
vara långsiktigt hållbara med hänsyn till människors hälsa
och vattenkvaliteten i Borssjön. Ny bebyggelse ska underordnas bymiljön och utveckla befintliga landskapsbilds- och
miljövärden. Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras
genom bygglov med gestaltningsstudie och dispens från
strandskyddet. LIS-området berör inga kända utpekade
natur- eller friluftslivsvärden.

Upperud (B)

Upperud
I Upperud föreslås LIS-område
ett LIS-område
Typ
B (DP)
för bostadsända- Area, totalt
29,1 ha
mål. LIS-området
Area, land
21,5 ha
utgörs av en
Strandlängd
0,7 km
skogsbevuxen
Intressen
Detaljplan, riksintresse väg,
höjd, som sluttar
landskapsbildsskydd,
mot öster. Inom
naturvärdesområde,
naturreservat
eller i närområdet har arterna
sotnattfjäril, luddticka, matt- och revlummer, grå och gulvit
renlav observerats, samt historiskt även vedtrappmossa.
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Befintlig skogsbilväg till området från rv 63 föreslås användas för ny bebyggelse, i syfte att inte störa den befintliga,
kulturhistoriskt intressanta miljön runt hembygdsgården och
befintliga gårdar. Gång- och cykeltrafik längs befintlig skogsväg kan dock bidra till hållbart resande. Idag har hembygdsgården allmän vattenförsörjning. LIS-området kan anslutas
till befintligt kommunalt VA-nät nordväst om rv 63.
Sluttningen mot sjön erbjuder potentiellt höga boendekvaliteter. Området som helhet bedöms kunna rymma ca 100 nya
bostäder för permanentboende, varav ca 10-20 kan rymmas
inom LIS-området. Beroende på upplåtelseform, byggnads-
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typ och efterfrågan kan även en annan exploateringsgrad
vara aktuell. Hänsyn ska även tas till lokala behov, som bl.a
ger möjlighet att rida och att ströva genom området samt
framkomlighet för lantbruks- och skogsfordon.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom detaljplan och upphävande av strandskydd.

Sjövik (B/N)

LIS-område

Sjövik

Ett LIS-område för
Typ
B/N (DP)
bostads- och/eller nä5,9 ha
ringsändamål föreslås Area, totalt
4,1 ha
inom Sjövik. Området Area, land
ligger mitt emot Ny- Strandlängd
0,3 km
eds kyrka och sydväst Intressen
Detaljplan, fornminne,
landskapsbildsskydd,
om hembygdsgården.
naturreservat
Området saknar bebyggelse men delar av området ska tidigare ha använts som
timmerupplag och mätstation under 80- talet.
I eller i näromådet har observerats ask, skogsalm och
busksångare. Kulturhistoriskt finns en notering hos Riksantikvarieämbetet om tidigare sågverksamhet inom delar av
området. Eventuellt kan delar av marken vara förorenad.
Vägar och viss teknisk infrastruktur finns inom området.
Kommunalt vatten och el finns draget över ett flertal ställen. Idag finns inget allmänt avlopp, men det är möjligt att
ansluta området till allmänt VA nordväst om riksväg 63.
Området bedöms kunna utvecklas för olika typer av verksamheter och bostäder. Området bedöms, beroende på
utformning och ev näringsinnehåll, kunna rymma ca 10-15
bostäder, varav 5-10 inom LIS-området. Platsen har förutsättningar att bli en dynamisk och attraktiv del av Molkoms
samhälle, vilket kan bidra till att knyta samman Molkom över
rv 63 och göra de attraktiva miljöerna kring Borssjön, hembygdsgården och Nyeds kyrka tillgängliga för Molkomsborna.
Vid utveckling av området ska hänsyn tas till kulturmiljön
kring kyrkan, bl.a med anpassning av placering, utformning
och höjd på tillkommande bebyggelse. Fortsatt prövning
inom LIS-området ska göras genom detaljplan och upphävande av strandskydd. Gestaltningsprogram ska tas fram.

Invid Molkoms samhälle finns restytor som om de utvecklas
med bebyggelse och promenadvägar kan koppla Molkom till
Borssjön på ett helt annat sätt än idag. Bild från Sjövik.

Riktlinjer för fortsatt prövning

• Inom LIS-område Valserud kan prövning av byggnation
eller andra åtgärder ske via förhandsbesked/bygglov med
gestaltningsstudie samt strandskyddsdispens. Hänsyn ska
tas till rådande värden i landskapsbild och bymiljö.
• Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LISområdena Sjövik och Upperud ska ske via detaljplan samt
upphävande av strandskyddet. Inga prövningar ska ske
med förhandsbesked/bygglov innan detaljplan har upprättats. (gäller ej prövningar enligt gällande detaljplan).
• Inom LIS-områdena Sjövik och Upperud ska en gemensam
VA-lösning utredas vid detaljplaneläggning. Inom LIS-område Valserud kan enskilda VA-lösningar vara möjliga.
• Inom Valserud ska placeringen av nya byggnader utgå ifrån
närheten till befintliga byggnader, men med tanke på områdets skala och karaktär ska ett större avstånd än normala
villatomter eftersträvas.
• Inom LIS-områdena Molkoms bruk och Nyed bör hänsyn
tas till vattendraget och dess kantzoner.
• Hänsyn till kyrkomiljön vid Nyeds kyrka ska iakttas, avseende placering, utformning och skala vid exploatering inom
området Sjövik.

Konsekvenser

LIS-områdena kan bidra till att stärka underlaget för kollektivtrafik samt serviceunderlaget i Molkom, vilket är viktigt för
utvecklingen på landsbygden. Områdena Sjövik och Upperud
ligger i direkt anslutning till Molkom tätort och ett genomförande av LIS-områdena skulle innebära att attraktiva, centralt
belägna områden kan tillskapas och därmed bidra till en
fortsatt långsiktigt hållbar utveckling av Molkoms samhälle.
Inom LIS-områdena finns inga utpekade bevarandevärden
för natur eller friluftsliv. Genom att ta hänsyn till kulturvärdena kring Nyeds kyrka samt en god utformning bedöms ny
bebyggelse i Sjövik ej påverka kulturvärdena negativt.
Den allemansrättsliga tillgängligheten till sjön bedöms
kunna tillgodoses inom LIS-området genom beaktande av fri
passage samt fortsatt prövning av bland annat placering av
enskilda byggnader inom området.
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Gapern
Area

2003,5 ha

Strandlinje

52km

Strandskydd

100 m
Gapern sett västerifrån

Gaperns västra del
Karlstads kommun

Kommungräns
Utvalda LIS-områden

Norra Ängslyckan
B/N (DP)

Utvecklingsområden
Förorenad mark
Riksintresse väg
Fornminnen
Fornminnen
Detaljplan
Biotopskydd
Naturvärden
Kulturmiljöprogrammet
(Länsstyrelsen)

Kustorpet
B (DP)

Södra Svedenäs
B (DP)

Näsudden
B (DP)

Finnsnäs
B (DP)

0

500

1 000 m

Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 160210
Fastighetsindelningen är inte uppdaterad efter 2013-12-04
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Platsbeskrivning
Allmän beskrivning

Naturvärden

Gapern ligger mellan Karlstad och Molkom, mellan rv 63 och
lv 240. Det är en omväxlande, flikig sjö med ömsom öppna
landskap i söder och öster och däremellan skogsbeklädda
höjder (Duvenäshöjden som delar sjön i en västra och en
östra del) och fritidshusområden på delar av den västra och
östra stranden. Sjön har generellt strandskydd på 100 meter
och har måttlig ekologisk status. Inga riksintressen berörs.

Marken runt sjön består huvudsakligen av barr- och blandskog och en del öppen jordbruksmark. Trots sjöns storlek
finns få värdefulla kända naturvärden inom strandskyddat
område. De främsta värdena utgör sumpskogar, branter,
mindre lövskogar och nyckelbiotoper. Tre ängs- och hagmarker med rik flora (bland annat naturbetesmark söder om
Svedenäs gård) finns vid sjöns sydvästra flik. Det finns även
naturvärden utan koncentration till en speciell plats. I sjön
finns uppgift om flodkräfta, fiskgjuse och glacialrelikter.

Östra Gapern
U

Gaperns östra del
Karlstads kommun

Utredningsområde
Förorenad mark
Fornminnen
Fornminnen
Detaljplan
Biotopskydd
Naturvärden

0

500

1 000 m

Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 150210
Fastighetsindelningen är inte uppdaterad efter 2013-12-04
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Friluftsliv och rekreation

Vid Gapern finns två kommunala badplatser, där också
simskola bedrivs. Möjligheter till fritidsbad finns på många
platser runt sjön, t.ex. finns badhällar inom Svedenäs fritidshusområde, som dock är svårtillgänglig för allmänheten.
Kanotleden mellan Karlstad och Molkom passerar genom
Gapern. Sjösättningsmöjligheter för kanoter och andra
fritidsbåtar finns vid sjöns norra och södra strand. Ett fiskevårdsområde finns för sjön. Det finns vissa platser runt sjön
med tillträde och tillgänglighet för allmänheten. Det är i ett
längre perspektiv mycket viktigt för det rörliga friluftslivet att
säkerställa och utveckla dessa platser.
Inom vissa av fritidshusområdena finns mindre, gemensamma anläggningar för fritidsbåtar, men huvudsakligen enstaka,
privata bryggor. Inom Svedenäs finns exempelvis småbåtshamn, badplats och tennisbana. Inom den sydvästra delen av
sjön finns Forsnäs småbåtshamn.

inom Snårstad. Övrig bebyggelse runt sjön har enskilda lösningar för vattenförsörjning och avloppsrening.
Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig utifrån
konnektivitet och hydrologisk regim, som visar problem med
vandringshinder och regleringspåverkan. Sjön är vidare belägen inom ett område med hög skyddsnivå (miljöskydd) och
ändrad markanvändning inom detta område ställer högre
krav på hantering av avloppsvatten. Sjön är dock idag inte
påverkad av övergödning som flera av de andra sjöarna.
God kemiska status för sjön uppnås inte, på grund av kvicksilverförekomst, som bedöms härledas till bindningar i luftnedfall - ett generellt problem för de flesta sjöar och vattendrag.
Sjön är belägen inom Fortums koncessionsområde.
Närmaste serviceställe inom kommunen är Vallargärdet med
bland annat dagligvarubutik och skola (F-6). Molkom och
Skattkärr finns belägna på ett längre avstånd från sjön.
Bebyggelsestruktur

Kulturmiljö

Området Forsnäs-Rotnäs i sjöns sydvästra vik, utgör en del i
det regionala kulturmiljöprogrammet. I området finns en välbevarad vattendriven ramsåg vid fallet, samt ruiner av kvarn
och smedja från Forsnäs bruk.
Utöver detta område finns relativt många kulturhistoriskt
intressanta platser runt sjön, som finns registrerade hos
riksantikvarieämbetet. Det rör sig till stor del om koncentrationer av platser och objekt i anslutning till bland annat
Svedenäs, Udden, Ängslyckan, Gaperud-Bråxnäs och Jonsbol.
Inom dessa områden finns bland annat rösen, stensättningar,
fyndplatser, minnesmärken, fångstgropar, tidigare verksamheter (såg, hammare, smedja, tjärbränning m.m). I övrigt
finns enskilda objekt och platser spridda runt sjön. Bland de
mer spektakulära objekten kan nämnas en välbevarad fornborg som är belägen vid Gaperns strand nordost om Lindås.
Hänsyn till dessa värden behöver tas vid eventuell forsatt
prövning inom området.
Teknisk försörjning, infrastruktur och service

Rv 63 trafikeras med kollektivtrafik genom Värmlandstrafik
och för närvarande trafikeras inte lv 240 med kollektivtrafik.
En diskussion pågår med länstrafiken om en eventuell framtida trafikering av lv 240. Avståndet till närmaste serviceort
varierar. Från de norra delarna är det 6 kilometer till Molkom, från sjöns sydvästra delar ca 2,5 kilometer till Vallargärdet och från de sydöstra delarna ca 7 kilometer till Skattkärr.
Det finns inga separata gång- och cykelvägar omkring sjön. I
kommunens översiktsplan anges att det är angeläget att på
sikt knyta ihop Molkom med Karlstad stad med ett gång- och
cykelvägnät. En sådan koppling skulle innebära förbättrade
kommunikationsmöjligheter för västra Gapern.
Den västra och sydöstra sidan av sjön har god tillgänglighet
för biltrafik. Övriga delar runt sjön har viss tillgänglighet via
biltrafik genom mindre enskilda vägar. Den nordöstra och
mittre delen av sjön saknar i stora delar bilvägar.

Bebyggelsestrukturen runt sjön är brokig och varierande och
bebyggelsen utgörs främst av sommarstugeområden samt
mindre gårdsbildningar och permanentbostäder invid bygator i mindre samhällen. Det finns inga större samhällen runt
sjön, inom strandskyddat område.
Sommarstugebebyggelse finns bland annat inom Svedenäs,
Finnsnäs, Kustorpet, Udden, Arviken, Jonsbol och Uddevik.
Samlad permanentbebyggelse eller gårdsbildningar längs bygator finns i bland annat i Gaperud, Flatvik, Bråxnäs, Lindås
och Mellsjö.
Det finns tolv gällande detaljplaner/byggnadsplaner som
reglerar delar av denna bebyggelse, och som berör mark
2-300 meter från strandlinjen. Byggrätterna i dessa planer
är begränsade, i syfte att styra användningen till fritidshus.
Inom de flesta av områdena används dock vissa byggnader
för permanent boende. Det finns inom flera av dessa områden enstaka lucktomter som idag inte är bebyggda.
Det finns ett högt tryck idag på etableringar i strandnära lägen utifrån prövade bygglov och dispenser de senaste åren.
Det är ett antal dispenser som har prövats för fritidshusbebyggelse och permanentboende.
I övrigt finns enstaka mycket spridd bebyggelse. Denna
bebyggelsen utgörs av enstaka gårdar som används för
bostadsändamål samt ett mindre antal, ensligare belägna,
fritidshus. En mycket liten del av marken vid Duvenäshöjden,
inom strandskyddat område, är bebyggd.
Risk och hälsa

Rv 63 är rekommenderad led för transporter av farligt gods.
Konstaterade markföroreningar finns på flera platser runt
sjön (vid sjöns sydöstra, sydvästra och norra stränder) som
härleds från tidigare markanvändning, bl.a. smedjor.

Sjön ligger utanför kommunalt VA-verksamhetsområde. Det
finns idag en enskild, gemensam avloppsreningsanläggning
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Urval av LIS-områden Gapern
Bortvalda områden

I princip hela Duvenäshöjden mellan Finnsviks och Uddeviks
fritidshusområden ligger långt från vägar med kollektivtrafik,
och bedöms ej lämplig för LIS. Marken runt denna del av sjön
är kuperad och saknar i stora delar bebyggelse. Området utgör, tillsammans med den motstående nordostliga stranden
av Gapern, en orörd del av sjön som är intressant att bevara
i princip obebyggd för att kunna ge utrymme för det rörliga
vattenanknutna friluftslivet med fiske, paddling mm.
Vidare är marken från Uddevik, via Örnäs och vidare norrut
hela vägen till Ängslyckan i den nordöstra delen av sjön,
också beläget på långa avstånd från vägar med kollektivtrafik, vilket inte främjar långsiktigt hållbara transporter.
Skulle lv 240 i framtiden trafikeras med kollektivtrafik finns
möjligheter att studera den östra sidan av Gapern vidare ur
ett LIS-perspektiv, och då mot fritidshusbebyggelse i första
hand. Där bedöms dock området mellan Ängslyckan och
Gaperud med de tre höjderna Norumshöjden, Bergtorpshöjden och Klintama, som olämpligt för LIS. Området är
obebyggt och mycket kuperat, saknar befintlig infrastruktur,
samt är intressant med hänsyn till en framtida utveckling av
det rörliga friluftslivet.

Norra Ängslyckan (B/N)

Ett LIS-område för bostadsLIS-område
Norra Ängslyckan
ändamål och näringsliv
B/N (DP)
föreslås längs sjöns norra Typ
17,9 ha
sida, omedelbart öster om Area, totalt
rv 63. Området ligger i ett Area, land
11,8 ha
svagt sluttande markparti Strandlängd
0,9 km
norr om bebyggelsen i
Intressen
Ängslyckan. Det finns
ingen bebyggelse inom området idag. Det finns vägförbindelser från rv 63, och en mindre väg som löper genom området
vidare till Norum respektive Ängslyckan. Inga kända natureller kulturvärden finns inom området. I den norra delen
finns sandstrand som lämpar sig för iläggning av kanoter och
rastplats som även används som spontancamping. Strandområden öster om denna nyttjas för det rörliga friluftslivet
och här finns väl upptrampade stigar.
Syftet med LIS-områdets dubbla användning (bostadsutveckling och näringsliv) i Norra Ängslyckan är att bostadsutveckling främst ska kunna ske i de östra delarna samt att näringsverksamhet kopplat till friluftslivet kan ske i västra delarna
och bygga vidare på befintliga kvaliteter.
LIS-området bedöms kunna inrymma ca 15-25 nya bostäder.
(15-30 bostäder inom området som helhet).
I förslag till VA-plan finns ett bevakningsområde - Getebol
Ängslyckan (55) i anslutning till föreslaget LIS-område. Av
denna anledning föreslås en fortsatt prövning av nytillkommande bostadsbebyggelse ske via detaljplan, och föregås av
planprogram, där bland annat VA-frågan utreds särskilt.
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Kustorpet (B)

Kustorpet
Ett LIS-område för bo- LIS-område
stadsändamål föreslås Typ
B (DP)
längs sjöns nordvästra Area, totalt
17,9 ha
sida, mellan rv 63 och
Area, land
12,4 ha
sjön. Området ligger
Strandlängd
0,8 km
i sluttning, söder om
Intressen
Detaljplan, fornminne
fritidshusområdet i
Getebol, och bedöms kunna utvecklas som en fortsättning
på det. Inom området finns en bebyggd bostadsfastighet.
Vägförbindelser finns från rv 63, både från norr och söder,
och en samfälld väg löper genom området.

Området är beläget omedelbart norr om ett utpekat utredningsområde i förslag till VA-plan (Hasselbol - 52), vilket
innebär att det finns ett identifierat behov av en förändrad
VA-struktur inom ett större område. I förslag till VA-plan
finns även ett bevakningsområde - Getebol - 53 norr om
föreslaget LIS-område. Av denna anledning föreslås att en
fortsatt prövning av nytillkommande bostadsbebyggelse ska
ske via detaljplan och föregås av ett planprogram, där bland
annat VA-frågan särskilt utreds. LIS-området bedöms kunna
inrymma ca 10-15 nya bostäder (15-30 bostäder inom området som helhet).
LIS-området inrymmer fyra rösen och stensättningar på
udden. Udden är även attraktiv för friluftslivet. I övrigt finns
inga kända, särskilt betydelsefulla natur-, kultur- eller friluftslivsvärden inom området.

Södra Svedenäs (B)
Ett LIS-område för
LIS-område
Södra Svedenäs
bostadsändamål
B (DP)
(B - Södra Svedenäs) Typ
föreslås längs sjöns
Area, totalt
18,1 ha
sydvästra sida, mellan Area, land
11,7 ha
rv 63 och sjön. OmråStrandlängd
0,6 km
det ligger i en sluttning, Intressen
Detaljplan, fornminne
söder om fritidshusområdet Svedenäs. Det finns vägförbindelser från rv 63, både
från norr och söder.
Området ingår i utpekat utredningsområde i förslag till VAplan (Svedenäs södra och östra - 50), vilket innebär att det
finns ett identifierat behov av en förändrad VA-struktur inom
ett större område. LIS-området bedöms kunna inrymma ca
5-10 nya bostäder (10-15 bostäder inom området som helhet).
LIS-området berör delar av en fornlämningsliknande bildning. Inom området finns ett vattendrag som kommer från
Svedenäs. Det finns i övrigt inga kända, särskilt utpekade
natur-, kultur- eller friluftslivsvärden inom området.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom detaljplan och upphävande av strandskyddet.
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Näsudden (B)

LIS-område

Näsudden

Ett nytt LIS-område Typ
B (DP)
för bostadsändaArea, totalt
23,7 ha
mål föreslås vid
Area,
land
16,6 ha
Näsuddens norra
1,2 km
del. Marken inom Strandlängd
Kulturmiljöprogrammet,
området utgörs av Intressen
naturvärdesområde
en skogsbeklädd
höjd, som i den nordvästra delen är avverkad. Marken inom
området sluttar mot väster, norr och öster. På Näsuddens
norra del finns fina badklippor och en stig utmed stranden
gör det möjligt att gå runt udden. Vid Killstad finns kommunal badplats. Parkeringsplats finns vid forsen intill Gaperns
utlopp i nära anslutning till rv 63, vilket gör denna udde
lättillgänglig för allmänheten. Sydost om området, finns en
öppen ängs- och hagmark.
Sydväst om området, inom Forsnäs finns en miljö med lämningar av ett Hammarområde, inrymmande exempelvis en
äldre stenvalvsbro. Området ligger också beläget omedelbart
norr om området Forsnäs-Rotnäs i Ditt Värmland. Området
är inte planlagt.
En befintlig skogsbilväg finns till området från Norra Forsnäs
gård. En busshållplats (Öknavägen) finns längs rv 63 ca 300
meter från området och bussar från Hagfors, Filipstad och
Molkom trafikerar sträckan. Möjligheter att koppla LIS-området till busshållplatsen med en säker gång- och cykelförbindelse bedöms finnas och ska studeras vidare i samband
med planläggning. Någon gång- och cykelväg till Karlstad
finns inte, men möjligheter finns att via det mindre vägnätet
ta sig med cykel mot Karlstad respektive Molkom. Området
bedöms behöva försörjas med en enskild, gemensam anläggning för vatten och avlopp. I anslutning till hammarområdet
vid Forsnäs finns en mindre brygganläggning.
LIS-området inrymmer potentiellt höga boendekvaliteter,
och bedöms kunna inrymma 15-25 nya bostäder (området
som helhet bedöms rymma ca 30-40 nya bostäder). En
utveckling inom området kan öka underlaget för kollektivtrafiken samt dagligvarubutiken i Vallargärdet. Ett vattenområde har tagits med för att ge möjlighet att studera plats för
gemensam småbåtshamn.
Området har ett generellt värde som rekreationsmiljö men
det finns inga registrerade särskilt utpekade värdefulla natureller kultur- eller friluftslivsvärden. Det utvidgade strandskyddet bedöms inom området sakna motiv.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom detaljplan och upphävande av strandskyddet.

Finnsnäs (B)
Ett LIS-område för
bostadsändamål
föreslås i delar av
befintligt sommarstugeområde i

LIS-område

Finnsnäs

Typ

B (DP)

Area, totalt

62,8 ha

Area, land

40,6 ha

Strandlängd
Intressen

2,2 km
Detaljplan, naturreservat

Finnsnäs, samt mark söder därom, där ytterligare fritidshusoch på sikt permanentbebyggelse kan utvecklas. Vägar och
teknisk infrastruktur finns inom stora delar av området.
Marken som inte är exploaterad sluttar delvis ned mot sjön
i nordlig och västlig riktning, och goda boendemiljöer finns i
sluttningen ned mot vattnet. I samband med detta finns en
möjlighet att se över gällande byggnadsplan från 1971 och
eventuellt utöka byggrätterna inom befintligt område, mot
att hållbara VA-lösningar kan tillskapas.
Badmöjligheter samt förvaringsytor för småbåtar finns inom
området idag. På udden vid Bergsäng finns fina badklippor
och en liten sandstrand, där det passar bra att ligga till med
kanot och det är möjligt att följa strandkanten via en stig. De
södra delarna av området bedöms kunna inrymma ca 25-40
nya bostäder, varav ca 10-15 inom LIS-området. Den norra
delen, i anslutning till befintligt fritidshusområde, bedöms
kunna rymma som mest 5 nya bostäder, och ca 5-10 nya
bostäder i området som helhet. Den öppna ängsmarken ned
mot båt- och badplatsen bedöms inte lämplig för ytterligare
bostadsbebyggelse, då den är värdefull för områdets rekreationsbehov.
LIS-området berör en strandskog som omfattas av biotopskydd i viken i den västra delen. LIS-området är beläget
utanför kulturmiljöområdet Forsnäs-Rotnäs. Området har
ett generellt värde som rekreationsmiljö men det finns inga
registrerade särskilt utpekade värdefulla natur- eller kultureller friluftslivsvärden.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom detaljplan och upphävande av strandskyddet.
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Östra Gapern
Östra Gapern (U)

LIS-område

Östra Gapern

Utredningsområdet
U
för LIS som föreslås är Typ
326,1 ha
beläget från Arviken Area, totalt
hela vägen söderut
Area, land
208,2 ha
till Örnäs. Området
Strandlängd
7,2 km
från Uddevik, ned mot Intressen
Fornminne, detaljplan,
naturvärdesområde
Örnäs samt vidare
upp längs sjöns östra
strand till Gaperud har likheter i bebyggelsestruktur, vägar
och markförhållanden. Det är ett varierat landskap med
odlingsmark i lågpartierna, bebyggelse längs bygator eller
gårdsbildningar samt koncentrationer av fritidshus, varvat
med skogsbeklädda höjder och bebyggelsefria områden.
Inom detta område bedöms sträckan mellan Örnäs och
Arviken vara mest intressant för LIS med hänsyn till att det
inom detta området är relativt sparsamt med jordbruksmark
inom strandskyddat område, infrastruktur med vägar och
elnät är väl utbyggt inom stora delar av strandzonen, det
finns utrymme för förtätning samt att avståndet till lv 240
är acceptabla. Området bedöms intressant för utveckling av
fritidshusbebyggelse, framför allt om kollektivtrafik utvecklas
längs med lv 240. Andelen permanentboende inom detta
område är relativt låg idag.
Det finns förekomster av natur- och kulturvärden inom utredningsområdet, men av en relativt begränsad omfattning.
Bland annat finns ett område (52. Flatvik - Klass III) upptaget
i kommunens naturvårdsprogram. Det finns även friluftslivsvärden som i stort är knutna till de lokala miljöerna kring
exempelvis fritidshusområdena.
I förslag till VA-plan finns två bevakningsområden - Örnäs
(79 och Jonsbol/Flatvik (72) inom föreslaget utredningsområde. Av denna anledning föreslås att en fortsatt prövning av
nytillkommande bostadsbebyggelse ska ske med början i ett
planprogram, där bland annat VA-frågan särskilt utreds.
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Riktlinjer för fortsatt prövning

• Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom samtliga
LIS-områden vid Gapern ska ske via detaljplan samt upphävande av strandskyddet. Inga prövningar ska ske med
förhandsbesked/bygglov innan detaljplan har upprättats.
(gäller ej prövningar i enlighet med gällande detaljplan).
• Utredningsområdet för östra Gapern föreslås studeras
vidare i ett programskede till detaljplan för att närmare utröna vilka delar av utredningsområdet som är att betrakta
som LIS-områden. Hänsyn bör tas till att kollektivtrafik i
dagsläget saknas i anslutning till området.
• För utredningsområdet för LIS vid östra Gapern ska i samband med fortsatt programarbete en bedömning göras
om prövning ska ske genom dispens eller upphävande av
strandskyddet ske i samband med fortsatt programarbete.

Konsekvenser

Genom utpekande av samtliga LIS-områden kan underlaget
för kollektivtrafik med buss främjas samt stärka serviceunderlaget inom Vallargärdet och i Molkom vilket är viktigt för
utvecklingen på landsbygden. Utpekandet av LIS-områdena
runt Gapern är ett led i att koncentrera utpekandet av LISområden till de stråk med kollektivtrafik och servicenoder
som finns i kommunen. På detta sätt kan långsiktigt hållbara
strukturer främjas.
En eventuell utveckling inom utredningsområdet kan på sikt
bidra till ökat underlag för kollektiva transporter samt serviceunderlaget i Molkom,Väse och Skattkärr.
Naturvårdsintressena bedöms inte påverkas negativt inom
övriga LIS-områden, då det inom de områdena inte finns
några särskilda, nu kända, naturvärden.

• Anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet är inom
LIS-områdena sannolikt inte möjligt. Gemensamma, hållbara VA-lösningar ska därför eftersträvas.

De fasta fornlämningar som finns inom LIS-område Kustorpet
ska undantas från exploatering och fornlämningsområdet ska
respekteras.

• För flera av LIS-områdena ska vidare prövning föregås av
planprogram, där i förslag till VA-plan föreslagna utrednings- och bevakningsområden för VA, ska studeras i ett
sammanhang.

Den allemansrättsliga tillgängligheten till sjön bedöms kunna
tillgodoses genom beaktande av fri passage samt fortsatt
prövning av bl.a. placering av enskilda byggnader inom området. Det är särskilt viktigt att nytillkommande fri passage
och släpp ned till stranden mellan byggnader görs tillgänglig
för boende inom närområdet samt besökande allmänhet.

• Släpp ned till strandlinjen bedöms särskilt viktigt för LISområdena Södra Svedenäs och Kustorpet som är belägna
i en relativt tätbebyggd struktur där tillgängligheten till
strandlinjen bedöms viktig ur det lokala och rörliga friluftslivets hänseende.
• Hänsyn behöver tas till den biotopskyddade strandskogen
inom LIS-området Finnsnäs genom att undanta detta område vid en exploatering.
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Vänern

har inträtt. I övrigt gäller generellt strandskydd om 100 m.

Area

29090 ha

Strandlinje

265 km

Strandskydd

100/200/300 m

Vänerområdet är stort och mångfacetterat och har många
intressen riktade mot sig. Skärgården hyser med sina många
öar och skär mycket värdefulla miljöer för växter och djur,
ett rikt fågelliv, vacker landskapsbild och många attraktiva
utflyktsmål för det rörliga friluftslivet. Utmed fastlandsstranden och i skärgården finns badplatser iordningställda samt
ett flertal strövområden, fågeltorn och rastplatser.

Platsbeskrivning
Allmän beskrivning

Vänern är EU:s största insjö och är med sina 22000 öar och
skär norra Europas största sötvattensskärgård. Jämfört med
många andra skärgårdsområden har Vänerns skärgård en till
stora delar orörd natur, vilket gör den till ett mycket attraktivt besöksmål och rekreationsområde. Under de senaste
åren har Karlstads kommun gjort flera åtgärder för att
göra Vänerskärgården mer tillgänglig för besökare. Vänern
bedöms dock fortfarande vara kraftigt underutvecklat som
besöksmål och Vänern existerar heller inte ännu som ett destinationsvarumärke. Den värmländska Vänerskärgården har
lika lång kustlinje som Bohuslän. Omkring 800 000 människor är beroende av Vänern och Göta älv för sitt dricksvatten. Vänern är också en viktig transportled för våra företag.
Idag fraktas omkring 1,9 miljoner ton gods per år på Vänern.
Näringslivet omkring Vänern kan i framtiden vara betjänta av
en utvecklad sjöfart då det ur bland annat miljösynpunkt är
mer fördelaktigt att transportera gods på vatten än på väg.
Utökat strandskydd om 200 respektive 300 meter gäller för
delar Vänern inom Karlstads kommun, utom inom detaljplanelagda områden där strandskyddet är upphävt eller aldrig
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Strandmiljöerna vid Vänern består dels av betade strandängar, flacka partier med potentiellt betade strandängar,
hällmarkstallskogar, sumpskogar, klippor och grunda vikar.
Vikar och stränder växer igen med sly i mycket högt tempo,
vilket är ett allvarligt hot både mot natur- och friluftsvärden.
Vattenkvaliteten ute i Vänern är enligt statusklassning från
2009 av vattenmyndigheten god, men i vissa grunda och avsnörda vikar som Arnöfjorden och Välsvikstjärnet är näringsbelastningen hög. Den ekologiska statusklassningen 2015
föreslås av länsstyrelsen att sänkas till måttlig status, till stor
del beroende på regleringens negativa effekter.
Naturvärden

De naturvärden (som på många platser också sammanfaller
med värden för det rörliga friluftslivet) som finns representerade i Vänerskärgården inom kommunen bedöms vara
viktiga att värna. Utmed fastlandsstranden är naturvärden
ofta knutna till betade strandängar, lövsumpskogar och
sandstränder. På öarna i skärgården finns på många ställen gamla vindpinade tallskogar. Många rödlistade arter är
knutna till Vänerstranden och Vänerskärgården. I sjön finns
så mycket som 37 fiskarter. Det är dock viktigt att även öka
tillgängligheten till skärgårdens miljö för en bredare publik,
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varför satsningar kan behöva göras för att öka tillgänglighet,
servicenivåer och utbud på vissa platser.
Målet om att utveckla Vänern som en destination för besöksnäringen innebär att det är viktigt att se gränsöverskridande
för att kunna möjliggöra utveckling och samtidigt bevara
Vänernaturen. Det bedöms viktigt att ”kraftsamla” satsningar
på ett fåtal, strategiska platser. Det är inte önskvärt att
främja utveckling överallt, då det kan leda till att befintliga
naturvärden riskerar att minska i omfattning och värde.
Segerstads skärgård, Randviken, omfattas av riksintresseområdet Sörmon, och Arnöskärgården är av riksintresse för
naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Båda ingår även
i Natura 2000- området Värmlandsskärgården som utgör
riksintresse enligt 4 kap 8 § miljöbalken.
I anslutning till Vänern finns även skydds- och intresseområden för naturreservat, djur- och växtskyddsområden,
biotopskydds- och fågelskyddsområden, naturvårdsavtal
samt landskapsbildsskydd. Segerstads skärgård, Kärrholmen,
Arnöskärgården (Värmlandsskärgården) samt Kaplansholmen
är skyddade som naturreservat.
Nio öar och skär väster om Karlstad omfattas av fågelskyddsområde Vänern; Vaholmen, Ruskskär och Bäröskären, Rundholmen, Sandskär V om Sandön, Gysskär, Pråmskär, Lövöskär,
Äggskären, Gåsskären, SÖ Guppaholmen och Rudsviksholmen. Sex öar och skär öster om Karlstad omfattas av fågelskyddsområde Vänern; Mjöviksskäret, Kobergen, Storskär,
Russvillorna, Mårberget (Märrberget) och Ormskären.
Ett flertal skogliga biotopskydd ligger på Segerstadhalvöns
sydöstra udde vid Arnäs, Rudsviken, Landviken och Onsösundet. Ytterligare biotopskydd ligger vid Porsviken söder om
Zakrisdal. Öster om Karlstad finns biotopskyddad skog på
Glofsön, Yttre Sållaren och Jäverön.
Landskapsbildsskydd gäller vid Alsterdalen och Hovlanda på
södra delen av Arnön.
Ett stort antal naturvärdesområden är utpekade som områden av högsta (klass 1) samt mycket högt naturvärde (klass
2) i kommunens naturvårdsprogram. Segerstads skärgård,
Arnöns skärgård, Klarälvens nedre lopp samt delar av
Klarälvsdeltat representerar områden med klass 1. Bråtviken,
Arnöfjorden/Panken, delar av Jäverön, Arnön samt delar av
Bottenviken är utpekade i naturvårdsprogrammet.
Vänern är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten
ur fiske- och naturvårdssynpunkt. I området finns lekområden för gös, sik och siklöja samt fredningsområden för lax
och öring. De unika stammarna av Klarälvslax och Klarälvsöring finns i Vänern och vandrar upp i Klarälven.

kap 6 § miljöbalken.
Bad och båtliv

Det finns sju kommunala badplatser vid Vänern (utanför
staden) där också simskola bedrivs. Dessa finns vid Torsviken,
Skutberget, Alsters strandbad, Kungsnäs (Skattkärr), Strandvik, lilla och stora Björnrukan samt Bottenviken (Väse). Utöver det finns möjligheter till fritidsbad på flera platser i sjön.
Båtramper finns vid flertalet platser runt Vänern, bland annat vid Skutberget och Åsundatorp. Ett antal småbåtshamnar
finns också, ofta belägna vid fritidshusområden och bostadsområden, men även enstaka bryggor och andra båtanläggningar finns. Vandringsleder finns vid Skutberget, på Segerstadhalvöns sydöstra udde, på Jäverön, Kärrholmen och Yttre
Sållaren samt kortare leder och utflyktsmål på Bergviks udde,
Göteborgsudden och Fiskartorpet.
Övriga friluftsvärden

Naturreservatet Segerstad skärgård är utpekat som område
för naturturism och friluftsliv i kommunens översiktsplan,
där också områdena Jäverön, Arnöskärgården, Kroppkärrssjön, Herröns våtmarker, Yttre Sållaren och Kärrholmen ingår.
Arnöskärgården och Jäverön är också utpekade som områden lämpliga för naturturism.
I Karlstads kommuns vattenplan uppmärksammas att Karlstads skärgård idag till stor del inte är tillgänglig för lokalbefolkningen eller besökare som inte har tillgång till egen
båt. Sedan vattenplanen togs fram har dock turbåtsbryggor
byggts på Jäverön, Kärrholmen och Rävön och sedan 2010
finns båtbusstrafik i skärgården. Men det saknas fortfarande
en infrastruktur som möjliggör en utbyggnad av besöksnäringen. En miljöanpassad turism- och besöksnäring kan
gynna den lokala ekonomin och en hållbar utveckling.
I kommunens Vattenplan utpekas öarna Onsön, Axelöarna,
Gåsen, Sandön, Långholmen, Hamnholmarna, Ormholmen,
Timmeröarna och Kärrholmen som intressanta för friluftsliv.
Sammantaget bedöms stora delar av Vänerskärgården
inneha mycket höga eller potentiellt mycket höga värden för
friluftsliv och rekreation.
Kulturmiljö
Riksintressen 3 kap 6 § miljöbalken

Dybottnen och Åsfjordens östra strand (riksintresseområdet
Segerstad) samt Alsterdalen som mynnar i Vänern utgör riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Områdena finns också upptagna i det regionala kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland.
Övriga kulturvärden

Friluftsliv och rekreation
Riksintresse

Vänern med öar och strandområden utgör riksintresse enligt
4 kap 1-2 §§ med hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns i området. Inom riksintresseområdet ska turismens
och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av
exploateringsföretag.
Vänern omfattas även av riksintresse för friluftsliv enligt 3

Stora Axelön är också upptagen i Ditt Värmland och utgör en
mycket särpräglad miljö. På ön finns kustlabyrinter, stenformationer som är unika i sitt slag i Värmland och som förekomst i insjöar. De markerar Vänerns position som innanhav.
I övrigt finns ett flertal fasta fornlämningar, enskilda objekt,
miljöer och platser representerade på olika platser runt sjön.
Hänsyn till dessa kulturmiljövärden behöver tas vid forsatt
prövning inom Vänerområdet. Det kan till exempel innebära
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att undanta delar av områden från exploatering, anpassning
av ny bebyggelse till befintliga miljöer eller integrering av
spår och lämningar i ett nytt sammanhang.
Teknisk försörjning, infrastruktur och service
Tillgänglighet

Kommunikationerna till, vid och i Vänern bygger till största
delen på E18, mindre landsvägar och enskilda vägar samt
båtbusstrafik. Till Jäverön samt Åsundaön finns bilfärjor. Från
Karlstad finns ett utbyggt gång- och cykelvägsnät till Skutberget, Skattkärr och till Hammarö, vilket innefattar områden
som i denna plan betraktas som stad. Värmlandsbanan har
hållplatser i Välsviken och Väse, och kommunen planerar för
att även Skattkärr och Skåre på sikt kan få pendeltågsstation.
Tillgängligheten till utflyktsmål inom Vänerns landsbygdsdelar, både med bil, cykel, kollektivtrafik och till fots, är på
många platser dålig. Kustlinjen är på flertalet platser privatiserad genom bebyggelse eller vägar med vägbommar. Det
är svårt att ta sig till attraktiva, tillgängliga platser vid Vänern
där möjligheter finns för vistelse, rekreation och vidare färd
ut i skärgårdsmiljön. Tillgängligheten med båt är betydligt
bättre, och idag är stora delar av naturupplevelsen mest
tillgänglig med båt. Ska Vänern utvecklas som en destination
för skärgårdsturism ställs höga krav på utveckling av småbåts- och gästhamnar samt en utveckling av båtbusstrafiken.
Service

Offentlig och kommersiell service inom Vänerområdet i
Karlstad är främst koncentrerat till Karlstad stad, Vålberg,
Skattkärr och Väse. Utöver de större serviceorterna finns ett
visst serviceutbud vid bl.a. Torsvikens camping, Bomstadbaden, Skutberget (sommartid) och Jäverön. I förhållande till
de natur- och friluftsvärden som finns representerade finns
ett förhållandevis litet utbud av service i få Vänernära lägen.
Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten i Vänern bedöms både för hela sjön och
för delområden. För Karlstads del berör sex delområden av
Vänern Karlstad - Kattfjorden, Sätterholmsfjärden, Åsfjorden,
Hammarösjön, Bottenviken-Lunnerviken samt Arnöfjorden.
Den ekologiska statusen för samtliga delområden är måttlig,
utom för Sätterholmsfjärden som har dålig status med hänsyn till minskande antal arter och individtäthet i bottenfaunan, kopplat till övergödningsproblematik. Liknande förhållanden råder för Kattfjorden, Hammarösjön och Arnöfjorden
där även förändringstakten i vattenutbytet är ett problem.
Ändrad markanvändning inom närområdet till Vänern ställer
därmed höga krav på hantering av avloppsvatten.
God kemiska status för sjön uppnås inte, på grund av kvicksilverförekomst, men även beroende på andra påverkanskällor.
Vatten, avlopp och elnät

Kommunala reningsverk finns i Vålberg och Väse. Sörmons
vattentäkt, som ligger norr om E18, försörjer hela Karlstadområdet med dricksvatten och har en mycket hög skyddsnivå. Det innebär att stora delar av västra Vänern inom
kommunen påverkas av skyddsföreskrifter och skyddszoner.
Arnöfjorden klassas med hög skyddsnivå med hänsyn till
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djur- och växtliv samt övergödning.
Huvuddelen av marken invid Vänern är belägen inom Fortums koncessionsområde med undantag från Karlstad stad.
Bebyggelsestruktur

Bebyggelsestrukturen på fastlandet invid Vänern utgörs till
stor del av en varierande jordbruksbygd med gårdsbildningar, bygator och enstaka bostadshus. Exempel på detta finns
bland annat på Segerstadshalvön och runt Arnöfjorden. Andra delar av kustbandet är tätare bebyggt med övervägande
fritidshusbebyggelse, på exempelvis Åsundatorp, Bomstad,
Rudshalvön och Arnön. Många av fritidshusområdena längs
stränderna är planlagda med byggnadsplaner eller detaljplaner som reglerar markanvändningen. En permanentering
har successivt påbörjats och kan förväntas fortsätta, trots att
byggrätterna i de flesta områdena är relativt begränsade. Ser
man till öarna i skärgården är det främst Jäverön och Korsöarna som är bebyggda med tätare bebyggelse.
I samband med utpekande av LIS-områden vid Vänern
ska restriktivitet iakttas för områden där det råder en stor
efterfrågan på mark för bebyggelse. Samtidigt ska långsiktigt
hållbara strukturer främjas vid utpekande av LIS-områden
vilket också är en viktig lokaliseringsprincip.
Utifrån studier av prövade bygglov och strandskyddsdispenser för de senare åren råder en relativt stor efterfrågan på
att bygga nytt, inom bland annat Bomstad. Viss efterfrågan
på mark för bebyggelse bedöms även råda inom AbborttanGötviken (söder om Älvenäs), Kråkholmen (söder om Torsviken), västra delen av Rudshalvön samt sydvästra delen av
Jäverön. Utöver dessa områden finns en historik av förfrågningar av bygglov och/eller strandskyddsdispenser utspridda,
utan något särskilt mönster på flera platser runt Vänern.
Studier av tidigare prövningar av lov- och dispensärenden
ger dock ingen heltäckande bild av var efterfrågan råder.
Risk och hälsa

E18 och Värmlandsbanan är rekommenderade leder för
transporter av farligt gods. Utveckling av LIS-områden invid
dessa leder kan kräva ytterligare utredning och eventuell
hänsyn till såväl risker som riktvärden för trafikbuller.
Konstaterade markföroreningar runt Vänern är koncentrerade till Vålberg, Karlstad, Skattkärr och Väse. Föroreningarna
härleds till tidigare eller pågående markanvändning.
Delar av Segerstadshalvön ligger inom influensområde för
flygbuller, och ett större område inom hinderfri zon, varför
ny bebyggelse inom detta område inte är lämpligt.
Hela Vänern utgör ett riskområde för översvämning. Karlstads kommun har genomfört karteringar och utifrån underlag från bland annat SMHI har riktlinjer för prövning inom
sådana områden tagits fram. Dessa finns sammanfattade i
kommunens översvämningsprogram från 2008. Ett arbete
med ett komplement till översvämningsprogrammet pågår,
som utifrån resulatet från senare prognoser och utredningar
justerar de lägsta plushöjder som rekommenderas vid
prövning av ny bostadsbebyggelse eller andra anläggningar.
Översvämningsprogrammet och dess komplement ska följas
vid fortsatt prövning.
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Urval av LIS-områden kring Vänern
Iakttagande av restriktivitet

Vänerns fria klippor är en av Karlstads unika tillgångar. Här
finns en stor potential för utvecklad besöksnäring som är
knuten till landsbygden. En bedömning av Vänerområdet
inom Karlstads kommun är att det finns få tillgängliga platser
såväl för det rörliga friluftslivet och turismnäring som för
bostadsändamål.
Utgångspunkten i utpekande av LIS-områden har varit att om
möjligt undvika områden med stor efterfrågan enligt Naturvårdsverkets och Boverkets allmänna råd. Samtidigt har det
bedömts som än viktigare att sträva efter långsiktigt hållbara
strukturer och stimulera utveckling nära befintliga tätorter
och områden med närhet till kollektiva transporter, befintlig
infrastruktur och olika sorters service.
Vägledande för utpekande av LIS-områden har därför varit
att i första hand försöka främja utveckling invid de befintliga
serviceorter som finns - Vålberg, Skattkärr och Väse.
Utpekande av LIS-områden där efterfrågan på bebyggelseutveckling saknas kan leda till svårigheter att få områdena
genomförda, men framför allt främjar det glesa strukturer
som bidrar till ökat bilberoende, behov av stora nyinvesteringar i infrastruktur med mera. Därför har inga LIS-områden
för bostadsändamål utpekats där det saknas efterfrågan.
Totalt koncentreras utvecklingsmöjligheterna i strandnära lägen till fyra huvudområden - Älvenäs, östra Segerstadhalvön,
Rudshalvön/Jäverön och Väse/Bottenviken/Arnön. Nio LISområden och ett utredningsområde har pekats ut. Inriktningen på dessa omfattar bostäder, uthyrningsstugor, näringar,
replipunkter samt campingverksamheter i olika skala.
Mot bakgrund av detta kan konstateras att huvuddelarna
av Vänerstränderna inte föreslås för LIS. Urvalet som gjorts
har avvägts omsorgsfullt mellan restriktivitet och utveckling,
Karlstads
flygplats

och de LIS-områden som valts ut bedöms kunna bidra till en
hållbar kust- och skärgårdsutveckling.
Urval om områden

Älvenäs kan bidra till att utveckla Vålbergs samhälle och
utgör en strategisk punkt, både ur ett näringsperspektiv med
den infrastruktur som finns, och utifrån ett fantastiskt läge
med fri Vänerutsikt nära kulturhistoriska strövområden.
Östra Segerstadhalvön är intressant för utveckling av
näringsverksamhet som kan tillvarata det öppna läget mot
Kattfjorden, och öka tillgänglighetsgraden till Vänern för
lokal, regional och internationell turism. Samtidigt råder
återhållsamhet kring ytterligare områden för permanentoch fritidsboende, bland annat på grund av VA. Näringsverksamhet möjliggörs genom Torsviken och Göviken, som även
är viktig som möjlig stödnäring för lantbruk i området.
Rudshalvön är attraktivt för utbyggnad av bostäder i vänernära läge. Området ligger inom pendlingsavstånd till
framtida pendeltågsstation i Skattkärr, service mm, och delar
finns med som utredningsområde i förslaget till VA-plan.
Området är bebyggt sedan innan och det råder ett tryck
för utbyggnad. Intresse för utbyggnad har också uttryckts i
samband med framtagandet av LIS-planen. Jäverön utgör ett
såpass komplext område att ytterligare utredning krävs innan
områden och ändamål läggs fast. Men redan nu görs bedömningen att det är ett mycket intressant område för LIS.
Björkvik - Bottenviken - Björnrukan är intressant för LIS för
att kunna stärka Väses attraktionskraft som samhälle. Väse
har en stor utvecklingspotential i och med befintlig pendeltågsstation, och den förnyelse som kommer att ske i samband med Tåg i tid-projektet. Service och skola behöver ett
ökat befolkningsunderlag för att kunna fungera väl. Samtidigt
finns potential för utveckling av besöks- och turismnäring.
Även området på Lilla Björnrukan på Arnön har koppling till
Väse och turismnäringen, eftersom det är genom Väse som
entrén till området sker.
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Kartan framställd av stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 2014-11-25

Utvecklingen kring Vänern har koncentrerats kring fyra huvudsakliga områden (blå markering) - Älvenäs, östra Segerstadhalvön, Rudshalvön
samt Väse/Bottenviken/Björnrukan. LIS- områdenas ungefärliga lokalisering visas med röd markering.

ANTAGANDEHANDLING

| 49

Vänern - Åsfjorden
Älvenäs
Karlstads kommun
Kommungräns
Utvalda LIS-områden
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Förorenad mark
Fornminnen
Fornminnen
Riksintresse järnväg
Riksintresse väg
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Områdesbestämmelser
Biotopskydd
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Riksintresse Vänern med öar
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Älvenäs (B/N)
LIS-område

Älvenäs

Typ

B/N (DP)

Area, totalt

66,8 ha

Area, land

48,7 ha

Strandlängd
Intressen

2,8 km
Förorenad mark,
områdesbestämmelser,
riksintresse fiske,
riksintresse friluftsliv,
Vänern med öar(4kap miljöbalken)

För Älvenäs föreslås två utvecklingsscenarier varav det första
innefattar utveckling för bostadsändamål i kombination med
verksamheter för konferens, turism mm. Det andra utvecklingsscenariet innebär fortsatt utveckling av området som
ett renodlat verksamhetsområde där möjligheter också finns
att utveckla en handels- och industrihamn som kan ersätta
nuvarande hamnverksamhet i Karlstad.
LIS-området föreslås omfatta Älvenäs verksamhetsområde,
som utgör en industrihistoriskt intressant bruksmiljö med
viss bevarad bebyggelse. Bruksmiljön är till stora delar från
tiden då Svenska Rayon AB var verksamt inom området. I
väster finns även en industrideponi med tillhörande lakvattendammar. Längre söder därom finns en stig längs med
stranden som leder ned till Älvenäsbadet.
I västra delarna av LIS- området finns lämningar av en fornborg och stensättningar samt ett tidigare borttaget gravfält
och rösen inom bruksområdets östra delar. Utmed Norsälven har historiskt observerats asp, lake, lax, stensimpa och
ål. Området omfattas idag inte av någon detaljplan.
Området är beläget på en mycket strategisk plats med
närhet till E18, industrispår och djuphamn vilket gör det
mycket lämpligt för tyngre verksamheter, logistik eller annan
näringsverksamhet som är transportberoende. Djuphamnen
mynnar i en farled som delas med Gruvöns Bruk (Grums)
vilket gör att farleden är farbar även vintertid. Handelshamnen i Älvenäs drivs i privat regi, och utgör i dagsläget inget
riksintresse för sjöfart.
För närvarande bedrivs Rölunda jordförbättringsanläggning
i området, samt Älvenäs industrihotell. Rölunda har nyligen
samordnat sin verksamhet i Älvenäs och har gjort stora
investeringar i att iordningställa sin del av området. Marken
väster om området är därigenom kraftigt påverkat genom
bland annat avverkning.
Älvenäs innehar samtidigt en för Värmland delvis unik,
särpräglad bebyggelse som potentiellt skulle kunna inrymma
konferensanläggningar, boende, småskaligare verksamheter,
vistelseytor och en annorlunda replipunkt ut mot Vänern
(jmfr Nääs Fabriker). Platsen kan knytas ihop med Vålbergs
samhälle och utgöra en attraktiv plats för möten, näringsliv,

representation och besöksnäring för hela regionen. Strövoch kulturmiljöområdet, med bland annat stigar och fornborgar, som är beläget omedelbart öster om Älvenäs är i detta
sammanhang en stor tillgång, då gäster och besökare kan
få tillgång till detta utbud, samtidigt som Vålberg samhälle
skulle kunna ges en möjlighet att nå kontakt med Vänern och
bidra till att lyfta utvecklingen inom hela Norsbygden. Detta
skulle dock innebära en begränsning för möjligheterna att utnyttja och utveckla området som handels- och industrihamn.
De scenarier som diskuteras ovan bör ses på lång sikt. LIS
innebär ingen konflikt med pågående verksamhet och möjligheter till utveckling av denna utan ger endast möjligheter
på lång sikt. Skulle behoven inom området förändras finns
med ett LIS-område en möjlighet att utveckla området på ett
sätt som annars vore svårt.
Inom området finns konstaterad förorenad mark. Inom
området finns allmänt VA framdraget. Möjlighet finns att ansluta ny verksamhet inom området till denna VA-anslutning.
Fortsatt prövning inom LIS-området (Älvenäs) ska göras
genom detaljplan och upphävande av strandskyddet om
särskilt skäl LIS åberopas.

Referensbild från Nääs fabriker, Alingsås.
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Torsviken (N)
LIS-område

Torsviken

Typ

N (DP)

Area, totalt

48,5 ha

Area, land

33,2 ha

Strandlängd
Intressen

1,8 km
Fornminne, riksintresse fiske,
riksintresse friluftsliv,
Vänern med öar(4kap miljöbalken),
naturvärdesområde

Ett LIS-område för näringsverksamhet (N - Torsviken) föreslås
inrymmande campingverksamheten vid Torsviken samt
mark nordost därom. Marken inom befintligt camping- och
badområde är i kommunal ägo, och övriga LIS-området är i
privat ägo. Marken omfattas idag inte av någon detaljplan.
Torsviken Camping och Fritid är öppen året runt. Till campingen hör servicebyggnader med exempelvis dusch och
toalett.
Området inrymmer också en kommunal badplats med en
mindre sandstrand och möjlighet till klippbad. Stranden
omges av mycket stora gräsytor. Badet är barnvänligt med
långgrund botten och en brygga. I anslutning till badet finns
torrdass, soptunnor, en mindre lekplats och minigolfbana.
Ett utpekande av LIS-område bedöms kunna ge goda förutsättningar att bibehålla och utveckla campingen och det
allmänt tillgängliga området vid badplatsen och strövområdet nordost om badet.

En utveckling av campingen ska också främja allmänhetens
tillträde till området och skapa mervärden för det rörliga friluftslivet genom exempelvis ökad service och ökad tillgänglighet. Ett vattenområde tas också med i syfte att ge möjlighet att utveckla ytterligare gemensamma bryggor.
Det finns ett mindre vattenverk inom området. LIS-området
ligger beläget inom skyddsområden för Kattfjordens ytvattentäkt, vilket behöver beaktas vid fortsatt utveckling.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska därför göras genom
detaljplan och upphävande av strandskyddet, om särskilt skäl
för LIS ska åberopas.

I anslutning till campingens sydvästra delar finns en sumpskog (biotopskydd) samt ett lövskogsbestånd (nyckelbiotop).
Söder om campingområdet finns en nyckelbiotop som delvis
är skyddad som biotopskyddsområde. På udden, vid badplatsens östra del, finns ett registrerat fynd hos riksantikvarieämbetet av en mejsel i grönsten. I övrigt finns allmänna
rekreationsvärden inom närområdet genom badplatsen och
strövområdet norr därom. Inom Torsvikens camping/badplats eller i närområdet har observerats grönskära, rödlånke,
ävjebrodd, trastsångare samt utter. Dessa värden behöver
beaktas vid fortsatt prövning.
En utveckling förutsätter att campingens utveckling sker i
första hand mellan de befintliga strövstigar som finns, och
att området närmast vattnet lämnas fritt för promenader
och vistelse. En utveckling av campingen norrut skulle kunna
ges en naturkaraktär för enkel uppställning av husvagnar/tält
som smälter in i skogsmiljön. Fortsatt utveckling av campingen bör också syfta till att ge plats för en rörlig campingverksamhet där de nya platserna kan gynna turismen till karlstad.

Campingturismen ökar i landet. Camping i strannära lägen bör
utformas med omsorg för att inte förta de strandnära värdena
för allmänheten. Gott exempel från Bomstadbaden.
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Göviken (N)
LIS-område

Göviken

Typ

N (BL)

Area, totalt

1,5 ha

Area, land

1,5 ha

Strandlängd
Intressen

0 km
Detaljplaner,
hinderfri yta kring flygplatsen,
Vänern med öar (4kap miljöbalken),
riksintresse fiske,
riksintresse friluftsliv,
naturreservat

Ett LIS-område för näringsverksamhet föreslås i anslutning
till Göviken. En utveckling enbart inom LIS-området föreslås
kunna ske genom komplettering av befintlig bebyggelsestruktur med ca 1-5 uthyrningsstugor. Området har tidigare
lyfts för diskussion med kommunen av fastighetsägaren. En
stuguthyrningsverksamhet kan ge fastighetsägaren, som
också bedriver jord- och skogsbruk på Segerstad, en möjlighet att få ytterligare ett ben att stå på i sin näring. Detta
bedöms som mycket positivt för landsbygdsutvecklingen och
möjligheten att bevara en öppen landskapsbild på Segerstadshalvön.
Inom och intill området finns befintliga fritidshus och uthyrningsstugor. Vägar och viss teknisk infrastruktur finns inom
området. I Göviken finns även en attraktiv badplats med
sandstrand och söder om finns klippor med möjlighet till
klippbad och vidsträckt utsikt över Vänern. På sandstranden
förekommer mindre myrlejonslända som är en rödlistad art
knuten till öppen sand. Förekomsten är dock sparsam och
naturvärdet bedöms som måttligt. Förutom riksintressena
finns inga särskilt utpekade natur- kultur- eller friluftslivsvärden i området.
Utvecklingen inom området ska göras på ett sätt som bidrar
till att bevara och utveckla de värden som finns idag i form
av badmöjligheter och utsiktsplatser. Möjligheter finns att
utöka tillgängligheten för allmänheten till höjden och klipporna i den östra delen av området. Platsen vid klipporna
har potential att utvecklas till en naturbetonad besökspunkt
i mindre skala. Ytterligare privatisering av sandstranden
och klippområdet ska undvikas. Tidigare arbete har påvisat
det svårt att finna lämpligt läge för småbåtshamn utan att
hamna i konflikt med badmöjligheter samt vind- och bottenförhållande och därmed omfattas inte LIS- området av
vattenområde.
Omkring tio fastigheter inom området har gemensamt sommarvatten. LIS-området ligger beläget inom skyddsområden
för Kattfjordens ytvattentäkt och gällande direktiv behöver
beaktas vid fortsatt utveckling. Fortsatt prövning inom LISområdet ska göras genom bygglov och dispens från strandskyddet.
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Vänern - Rudshalvön
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byggelse- och VA-struktur i ett planprogram, innan detaljplan
upprättas för hela eller delar av området. Ett planprogram
kan också komma att fastställa att kompletterande bebyggelse i vissa delar av LIS-området eventuellt kan vara lämpligt
att pröva med bygglov och dispens från strandskyddet.
Området bedöms kunna rymma ca 20-30 nya bostäder i den
mellersta delen, i skogsområdet, varav ca 5-10 inom LISområdet. Den södra delen, skogsområdet, bedöms kunna
rymma ca 10-20 nya bostäder varav 10-15 inom LIS-området.
Resten av området bedöms kunna kompletteras med enstaka
bostadshus inom befintliga strukturer, på ett sätt som inte
förtar den småskaliga, varierande landskapsbilden.
Det finns mycket vass inom strandzonen. Potentiellt betade
strandängar finns vid Sjökullen i mitten av LIS-området samt
vid Rud, söder om LIS-området. I övrigt finns inga kända,
särskilda natur- kultur- eller friluftslivsvärden i området.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom detaljplan - som föreslås föregås av planprogram (med anledning
av VA-frågor)- och upphävande av strandskyddet.

Bredviken (B)

Västra Rudshalvön (B)
LIS-område

Västra Rudshalvön

Typ

B(DP)

Area, totalt

97,9 ha

Area, land

86,3 ha

Strandlängd
Intressen

3,8 km
riksintresse fiske,
riksintresse friluftsliv,
Vänern med öar (4kap miljöbalken)

På Västra Rudshalvön föreslås ett LIS-område för bostadsändamål som sträcker sig mellan Annero Haget i norr och jordbruksmarken vid Fågelviks- Rud i söder. Inom området finns
en småskalig bebyggelsestruktur med både mindre gårdar,
bostadshus och fritidshus. Bebyggelsen ligger i ett småbrutet
landskap med skogspartier, mindre, öppna jordbrukslotter
och slingrande enskilda vägar. Det finns ett större, sammanhängande skogsmarksområde i de mittre delarna av LISområdet och ett i de södra delarna. Marken inom området
är idag inte planlagd. Området lämpar sig väl för en successiv
utveckling för permanent boende.
Vägar och teknisk infrastruktur finns inom stora delar av
området. Vid Bärhammaren finns en samfälld plats för bryggor, båtplatser och vistelse. Detta utgör en viktig punkt att nå
Vänern ifrån, som bör utvecklas och inte bebyggas med nya
bostäder.
Området är beläget i anslutning till ett utpekat utredningsområde i förslag till VA-plan (Fågelviks- Rud - 89), vilket
innebär att det finns ett identifierat behov av en förändrad
VA-struktur inom ett större område. Det är ur detta hänseende lämpligt att arbeta vidare med bland annat områdets be-
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LIS-område

Bredviken

Typ

B (DP)

Area, totalt

38,6 ha

Area, land

10 ha

Strandlängd
Intressen

0,4 km
riksintresse fiske,
riksintresse friluftsliv,
Vänern med öar (4kap miljöbalken)

Ett nytt LIS-område för bostadsändamål föreslås vid Bredviken på sydöstra sidan Rudshalvön. Marken inom området är
kuperad, och sluttar mot söder och öster ned mot Vänern.
Området är obebyggd men ligger beläget i anslutning till
(fritidshus)bebyggelsen vid Strandvik (Notudden-Sandviken-Råttholmen). Inom LIS-området finns möjligheter att
fortsätta en bebyggelseutveckling med ny, sammanhållen
bebyggelse i ett Vänernära läge. Området är inte planlagt.
Det finns inga dokumenterade särskilda natur- eller kulturvärden inom området. Söder om LIS- området finns en ca
900 meter lång sträcka med naturmark som är obebyggd
och som har potential för det rörliga friluftslivet för boende i
närområdet och på Rudshalvön i stort. Avgränsningen av LISområdet bedöms kunna ge möjligheter till bostadsutveckling
samtidigt som resurser för det rörliga friluftslivets utveckling
söder därom säkerställs. Området nås via viadukten vid
Spångavägen alternativt bron över järnvägen mot Boberg.
Det finns en befintlig skogsbilväg till området som löper från
Kärne i norr till Månsviken i söder. Ett mindre vattendrag,
som bland annat avvattnar skogsmarken ovan, har sin mynning i Bredviken, som till stora delar är bevuxen med vass.
Möjligheter att anlägga gemensamma båtbryggor för de nya
bostadshusens behov inom området bedöms som relativt
god, då naturligt skydd från vassen samt ett väderstrecksmässigt fördelaktigt läge i förhållande till förhärskande
vindriktning föreligger. Ett vattenområde har därför tagits
med för att ge möjlighet att studera plats för gemensam
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båtbrygga, men enligt de allmänna riktlinjerna kan en sådan
anläggning också vara mer lämpad utanför (nordost om)
detta LIS- område inom LIS- område Strandvik.
LIS-området inrymmer potentiellt höga boendekvaliteter,
och det finns naturliga avsatser och flackare partier som
lämpar sig för ny bebyggelse. LIS-området bedöms kunna
inrymma ca 10-20 nya bostäder (10-40 i området som helhet). Marken ned mot strandlinjen har i LIS-området en
mjukare karaktär av lövträd och högt gräs, och inrymmer en
potentiellt attraktiv promenadstig, vilket bör beaktas som fri
passage.
Fortsatt prövning inom LIS- området ska göras genom detaljplan och upphävande av strandskyddet samt eventuella
anmälnings- eller tillståndspliktiga åtgärder enligt miljöbalken (t.ex. muddring för brygga).

I samband med arbetet med VA-översikten har området
Strandvik studerats. Detta område har dock inte tagits upp i
VA-planen, då det bedömts ha tillfredställande VA-struktur
och kunna lösas genom fortsatta enskilda (och eventuellt
gemensamma) lösningar.

Strandvik (B)
LIS-område
Typ
Area LIS, totalt
Area LIS, land
Strandlängd
Intressen

Området nås via viadukten vid Spångavägen alternativt bron
över järnvägen mot Boberg. Det finns en befintlig skogsbilväg till området som löper från Kärne i norr till Månsviken
i söder. Ett mindre vattendrag, som bland annat avvattnar
skogsmarken ovan, har sin mynning i Bredviken, som till
stora delar är bevuxen med vass. Småbåtshamn saknas inom
området idag, enstaka bryggor finns i anslutning till bostadshus i strandlägen. Möjligheter att anlägga en gemensam
småbåtshamn inom området bedöms som relativt god, då
naturligt skydd från vassen, samt ett väderstrecksmässigt
fördelaktigt läge i förhållande till förhärskande vindriktning
föreligger. Ett vattenområde har tagits med för att ge möjlighet att studera plats för gemensam småbåtshamn, lämpligtvis samordnas detta med småbåtshamn inom LIS-område
Bredviken alt. i den östra delen av Strandvik mellan Råttholmen och Oppehuvudet.

Strandvik
B (BL)
21,4 ha
15,5 ha
2,2 km
Vänern med öar (4kap
miljöbalken), riksintresse
fiske, riksintresse friluftsliv

Ett nytt LIS-område för bostadsändamål föreslås vid Strandvik på sydöstra sidan Rudshalvön. Marken inom området är
huvudsakligen flack, men sluttar delvis mot söder ned mot
Vänern. Området inom Strandvik (Notudden-SandvikenRåttholmen) är ett äldre fritidshusområde med inslag av
permanentboende. Inom LIS-området finns möjligheter till
bebyggelseutveckling med enstaka kompletteringar av nya
bostadshus i ett attraktivt, Vänernära läge. Området är inte
planlagt.

LIS-området inrymmer potentiellt höga boendekvaliteter
och goda möjligheter till komplettering av nya bostadshus.
området bedöms kunna inrymma 10-15 i området som helhet, varav ca 5 stycken nya bostäder inom LIS-området. Finns
önskemål om fler än fem tomter behöver behovsbedömning
av detaljplan göras. Strandviks badplats (kommunal badplats) finns belägen inom LIS-området och undantas från utpekande. I den östra delen av området, vid Yttertjärnen finns
lövskog med höga naturvärden. I övrigt finns inom området
inga kända specifika natur-, kultur- eller friluftslivsvärden.
Det utvidgade strandskyddet bedöms inom området sakna
motiv. Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom
bygglov och dispens från strandskyddet.
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Vänern - Jäverön
Västra
Rudshalvön
B (DP)

Jäverön
Karlstads kommun

Kommungräns

Jäverön
U

Utvidgat strandskydd 200/300 m
Utredningsområden
Detaljplan
Fornminnen
Fornminnen
Landskapsbildsskydd
Biotopskydd
Riksintresse väg
Riksintresse järnväg
Riksintresse friluftsliv
Riksintresse kulturmiljö
Riksintresse farled
Riksintresse yrkesfiske
Riksintresse Vänern med öar
Naturturism
Friluftsområden
Naturvärden
Kulturmiljöprogrammet
(Länsstyrelsen)

0

250

500 m

Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 160210
Fastighetsindelningen är inte uppdaterad efter 2013-12-04
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Jäverön (U)
LIS-område

Jäverön

Typ

U

Area, totalt

1172 ha

Area, land

925 ha

Strandlängd
Intressen

20,9 km
Naturvärdesområde, fornminne,
Naturreservat, riksintresse fiske,
riksintresse friluftsliv, riksintresse farled,
Vänern med öar(4kap miljöbalken),
naturturism, friluftsområde

Jäverön föreslås som ett utredningsområde för LIS för bostads- och näringsändamål. Ön är ca 900 ha stor och ligger
ca 1 mil öster om Karlstad och 2 km från Skattkärr. Ön är till
största del bevuxen med barrskog men här finns även sand
och klippstränder, lummiga strandskogar och ett mycket
levande naturlandskap. I kommunens ÖP pekas området
ut som värdefullt för friluftslivet och ön är även lämplig för
naturturism. Till Jäverön tar man sig via båt eller färja som
avgår dagligen från Herröns sydspets. Färjan är i trafik hela
året, med utökade turer 1/4- 31/10. På sommaren går båtbussar till Jäverön, från Karlstad och från Hammarö.
Idag finns byggnader kopplade till jordbruksdriften, samt ca
120 sommarstugor längs främst den västra stranden. Dessa
arrenderar mark av kommunen. På den västra stranden är
de relativt tätt placerade, medan de ligger mer utspridda på
den östra stranden. Huvuddelen av den äldre bebyggelsen
är från början av 1900- talet och består av Jäverö herrgård
och ett tiotal torp. På ön bedrivs ett aktivt skärgårdsjordbruk
och strandängarna hålls öppna med betande nötkreatur,
hästar och får. Runt ön finns markerade vandringsleder
som går genom den vackra naturen. Rastplatser med bord
och bänkar finns längs leden och vid vägen finns uppställda
informationstavlor.
Karlstads kommun har under de senaste åren satsat mycket
på turism på Jäverön, byggt vandringsleder och en brygga för
båtbussen, och erbjuder också lånecyklar för de som vill ta
sig runt ön. De nya arrendatorerna vill fortsätta satsningen
på jordbruksturism. Kommunen har utvecklat ladugården för
att arrendatorn ska kunna bedriva café och restaurang med
närproducerad mat, och gårdsbutik. På Jäverö gård finns
även möjlighet till övernattning och turridning.
Ytterligare satsningar på turism har diskuterats, t.ex. en
enklare tältcamping i de södra delarna. Uthyrningsstugor
för arrendatorn förelås kunna vara en möjlig stödnäring i
utvalda lägen. Eventuellt finns möjligheter till att förtäta med
strötomter för ytterligare arrenden framför allt i de västra
delarna. Trots Karlstads exceptionella läge vid Vänern saknas
idag i princip all form av skärgårdsbebyggelse för boende och
uthyrning. Enda rimliga ö som skulle kunna klara en större
bostadsutveckling bedöms vara Jäverön.
De betade strandängarna utgör de främsta naturvärdena på
ön. Ett flertal rödlistade fågelarter har observerats i området
varav en del under häckningstid. På ön finns även en rad
naturvärden kopplade till lövskogar och lövträdssolitärer.
Kommunen har därför genomfört restaureringar av lövskogsområden på Jäverön. Den planterade granskogen har
avvecklats och området kommer att hägnas in som betes-

mark. I de mellersta delarna av ön finns ett antal bestånd av
sumpskogar, och i de södra och norra delarna av ön finns
flera biotopskyddsområden. Två områden finns upptagna i
Naturvårdsprogrammet (111. Jäverö gård och 112. Sundet).
Värdena avser skärgårdsjordbruket med hagmarkspartier
(både löv- och öppen hagmark) och betade strandängar där
bl.a den rödlistade växten grönskära växer i stor mängd, men
även flera rödlistade växter har observerats på ön. Närmast
färjan finns ett aktivt strandängsbete.
Hela Jäverön föreslås som utredningsområde för LIS, vilket
innebär att ön behöver studeras vidare innan slutliga LISområden pekas ut. Om det ska vara permanentboende på
ön - hur mycket tål ön utan att förlora sin karaktär? Många
frågor berör infrastruktur, vad gäller färjetrafiken till/från
ön och hur man löser tillgängligheten vintertid, men även
väganslutningar och parkering på fastlandssidan där det i
dagsläget råder problem med trafiksäkerhet. Framkomlighet
för räddningstjänst, ambulans, sophämtning samt hållbara
lösningar för VA, samhällsservice som förskola, skola m.m.
behöver utredas vidare inför ett ev. utpekande av LIS-områden. Även utveckling av frilufts- och naturvärden, båtbussar
och övrig infrastruktur på ön bör studeras i ett sammanhang.
Ett planprogram som kan peka på olika scenarier för utveckling på ön bedöms vara ett lämpligt vidare prövningssteg.

Ateljéstugor en möjlighet till uthyrning vid Vänern?
Foto: Figura Foto
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Vänern - Arnön/Bottenviken/Väse
Bottenviken
Karlstads kommun

Utvidgat strandskydd 200/300 m
Utvalda LIS-område
Utvecklingsområden
Förorenad mark
Detaljplan
Fornminnen
Fornminnen
Landskapsbildsskydd

Östra Lövnäs
B (DP)

Riksintresse väg
Riksintresse järnväg
Riksintresse friluftsliv

Björkvik
N (DP)

Riksintresse kulturmiljö
Natura 2000 områden
Riksintresse yrkesfiske
Riksintresse Vänern med öar
Naturreservat
Naturturism
Friluftsområden
Naturvärden

Lilla Björnrukan
N (BL)
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500 m

Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 160203
Fastighetsindelningen är inte uppdaterad efter 2013-12-04
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Lilla Björnrukan (N)
LIS-område

Lilla Björnrukan

Typ

N(BL )

Area, totalt

9 ha

Area, land

9 ha

Strandlängd
Intressen

0 km
Vänern med öar (4kap miljöbalken),
naturturism, friluftsområde,
naturvärdesområde

Vid Björnrukan föreslås ett LIS-område i anslutning badplatsen vid lilla Björnrukan. Området är beläget i ett naturskönt
landskap med sandstrand och kommunal badplats samt fri
horisont mot Vänern. Området är populärt sommartid som
badområde, och drar många bilburna besökare. Parkeringen
är liten och just sommartid saknas ofta tillräckligt med parkeringsytor.
Genom att göra detta till en nod för Arnön mot Vänern kan
besöksströmmarna styras och hanteras så de upplevs som
mindre störande både för övriga delar av Arnön men även
för att få ordning på strömmarna och faciliteterna i anslutning till badplatsen. Det finns behov av en fungerande
replipunkt i den östra delen av Karlstads Vänerkust, som
även kan hysa viss organiserad och naturanpassad övernattningsmöjlighet. Arnön är nära kopplat till Väse, som i sin tur
har potential att utveckla en besöksnäring kopplat till småskalig handel och cafénäring i kombination med naturturism.
Arnön tillsammans med Väse bedöms kunna ha potential att
utvecklas till ett attraktivt besöksmål, som stärker varandra.
LIS-området är beläget omedelbart norr om och utanför
naturreservatet, Natura 2000- området samt riksintresset
Vänerskärgården som är intressant ur ett friluftslivsperspektiv. Detta utgör skäl till att LIS- området inte omfattar
vattenområde. Området ingår däremot i området som
klassas för naturturism. Det är ur den senare aspekten som
LIS-området har identifierats, som ett potentiellt område
för friluftscamping i mindre skala, och på platsens villkor. En
traditionell campingplats med stugor, fasta husvagnsplatser
med uteplatser och asfalterade körbanor är inte vad som
avses inom området. Däremot skulle en plats för tält, enklare
servicefunktioner, samt i- och urtagningsplatser för framför
allt kanoter och kajaker, kunna inrymmas, allt utformat på
ett sätt som harmonierar med de kvaliteter som området
innehar och präglas av. Ur ett besöksnäringshänseende är
det intressant att kunna erbjuda en plats som kan representera Vänerns kärnvärden och kvaliteter med bland annat
öppet hav.
LIS-området bedöms även kunna fungera väl som en
replipunkt för det rörliga friluftslivet inom Karlstads östra
skärgård. Detta är den punkt där besöksnäringen på Arnön

är som störst och att organisera det så det kan bidra till fler
möjligheter att uppleva de unika naturvärdena är intressant
ur många perspektiv.
En utveckling av en naturcamping kräver stor hänsyn till naturreservatet och dess föreskrifter, och att LIS-området och
dess influensområde utformas så riksintresset för naturvård
och naturvärdena på platsen inte påverkas negativt.
Det finns vägar som leder till badplatsen inom området idag,
och enklare parkeringsmöjligheter i mindre omfattning norr
om badplatserna. Sommartid vid vackert blir vägarna ofta för
smala eftersom besökare tvingas parkera utmed vägen. Norr
om badplatsen finns sumpskogar (Naturvårdsprogrammet
129. Arnön - Klass II) och området inrymmer även geologiska
värden i form av ett relativt stort randdelta.
Sandstranden är av värde för sandlevande insekter. Bland
annat finns här den rödlistade arten mindre myrlejonslända.
Stranden är en kommunal badplats redan idag, men ett
kraftigt ökat besökstryck skulle kunna utgöra en intressekonflikt med naturvärdet, även utan LIS-område. Syftet med ett
LIS-område är att höja organisationen på platsen, ge möjligheter till unik övernattning av naturkaraktär, samtidigt som
en av de vackraste platserna i Karlstad kan marknadsföras för
natur- och badturism.
Fortsatt prövning inom LIS-området kan göras genom
bygglov och dispens från strandskyddet. Det är centralt att
en fortsatt utveckling inom området enligt planens intentioner görs i nära samverkan med företrädare för naturvården
och i ett helhetsperspektiv där Björnrukan som entrépunkt
till Vänern, badturism, parkering mm studeras vidare utifrån
ett hållbarhetsperspektiv.
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Björkvik (N)
LIS-område

Björkvik

Typ

N(BL)

Area, totalt

48 ha

Area, land

35,9 ha

Strandlängd
Intressen

1,8 km
Naturvärdesområde,
riksintresse fiske,
riksintresse friluftsliv,
Vänern med öar(4kap miljöbalken)

I Björkvik föreslås ett LIS-område för näringsverksamhet och
anläggningar för friluftslivet och besöksnäring mellan Östra
Lövnäs och badplatsen.
Området består av ett flackt strandområde med betesoch hagmarker, flankerade av sumplövskogar och ett fåtal
bostadshus. En betad strandäng med högt naturvärde finns i
områdets mellersta del. Den grunda strandlinjen domineras
av vass. Observation av grönskära har skett i området. Från
Väse samhälle löper en väg genom Björkviks gård och vidare
söderut till bland annat badplatsen.
Väse samhälle har ett fantastiskt läge en knapp kilometer
från Vänern. Här finns inga hindrande fysiska barriärer
som vägar eller annat mot vattnet men heller ingen visuell
sjökontakt i dagsläget. Skog, igenvuxna strandängar, åker och
reningsverk skiljer idag samhället från vattnet. Ett utpekande
av LIS-området bedöms kunna ge goda förutsättningar att
utveckla strandområdet mot Bottenviken som ett utflyktsmål
vid Vänern. Utökad tillgänglighet till Vänern, och en utveckling av platsen som besöksmål för boende och besöksnäring
bedöms kunna ge en ökad attraktionskraft för Väse samhälle som helhet. Området bedöms även kunna skapa goda
förutsättningar att knyta Väse samhälle närmare Vänern och
samtidigt öka boendekvaliteterna i Väse genom till exempel
en utvecklad småbåts- och gästhamn.
Områdets utveckling bör dock ses inom ramen för studier
av utvecklingsidéer för Väse samhälle med omnejd, där
utveckling vid stranden är en del i åtgärder och projekt som
skulle kunna lyfta Väse. Detta bedöms som mycket positivt
för möjligheten till landsbygdsutveckling.

Exempel på naturanpassatd nyproducerad stuguthyrning.
Stor hänsyn har tagits till naturvärdena på platsen. Bild
från Gotland.

och inte bostäder, är medvetet. En satsning på gemensamma
värden i de mest attraktiva och mest känsliga lägena vid
kusten kan bidra till ökad attraktivitet för ett större omland,
än en utveckling av ett antal bostäder. De naturvärden som
finns inom området bedöms kunna lyftas fram och synliggöras för allmänheten och utvecklas till en målpunkt.
Området ska kunna utvecklas med tillgänglighetsökande
åtgärder såsom en strandpromenad på spänger på land och
i vassen med utskjutande bryggor och platser för vistelse
och rekreation. Enstaka byggnader och anläggningar som till
exempel en gemensam bastu samt uthyrningsstugor i vassen
eller strandområdet (nischat boende med utgångspunkt
i platsens och Vänerns kvaliteter) kan också finnas. Uthyrningsstugor, bastu, småbåtshamn bör inte lokaliseras till
själva strandängen utan till områdets sydvästra eller sydöstra
del. Området bedöms rymma ca 5 till 15 uthyrningsstugor.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom detaljplan, framför allt beroende på utvecklingen av uthyrningsstugor inom området. Fortsatt utveckling inom området
enligt planens intentioner ska göras i nära samverkan med
företrädare för naturvården och bör göras i ett helhetsperspektiv där Väse samhälle också studeras vidare.

Valet av LIS-områdets inriktning för denna plats, som näring

Exempel på spännande strandspänger i vassen som lockar till
utflykter. Skulle kunna vara en möjlighet i Väse. Bild från
Gömslet, Skåne.
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Möjligheter att utveckla båthamnen i Väse med fler båtplatser
och en gästhamn, skulle kunna bidra till att utveckla en mötespunkt för båtlivet, som kan knyta Väse närmare Vänern.
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service i Väse och ger en ökad attraktionskraft, samtidigt som
det bedöms ge förutsättningar för att knyta Väse samhälle
till Vänern. Området ligger mer än 2 kilometer från busshållplats men inom inpendlingszonen till pendeltågsstationen i
Väse som kommer att utvecklas inom Tåg i Tid-projektet.

Östra Lövnäs (B)
Östra Lövnäs

Typ

B (DP)

Area, totalt

21,1 ha

Area, land

10,6 ha

Strandlängd

1,4 km
riksintresse fiske,
riksintresse friluftsliv,
Vänern med öar (4kap miljöbalken),
naturvärdesområde

Intressen

Området bör även kompletteras med åtgärder som ökar
tillgängligheten och knytas ihop med LIS-område Björkvik.
Fortsatt prövning inom LIS-området ska göras genom detaljplan och upphävande av strandskyddet.
Väse björkvik

N 6583631

E 435319

LIS-område

Ett LIS-område för näringsverksamhet (N - Östra Lövnäs)
föreslås på marken mellan Svessholmen och Östra Lövnäs.
Området utgör ett glest skogsområde, med en tätare skogsridå och vass närmast vattnet, ett fåtal bostadshus, en väg
samt en småbåtshamn. Vägen till småbåtshamnen ute vid
Svessholmen är belagd med en låst bom vilket idag begränsar tillgängligheten till udden. Cykelväg saknas till området.
Området har geologiska värden i form av en rullstensås med
väl utbildade strandvallar. Denna rullstensås utgör ett område av klass 3 i kommunens naturvårdsprogram från 1995.
Inom området finns inga andra särskilt utpekade natur-,
kultur-, eller friluftslivsvärden.

E 433059

Bilden visar Väse i nordost, samt Björkvik och östra Lövnäs i
söder. Avstånd mellan Björkvik och Väse är ca 1,3 km . Källa
Lantmäteriet.
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LIS-området, som ligger relativt nära Väse samhälle, bedöms
kunna ge goda förutsättningar att utveckla strandområdet mot Bottenviken. Framför allt den sydvästra delen av
området är lämplig för bostäder. Platsen är vackert belägen
med höga boendekvaliteter i läge och väderstreck. Området bedöms vara lämpligt för permanentboende och totalt
kunna inrymma mellan 10-20 bostäder, varav större delen
inom LIS-området. Mer bostäder förbättrar underlaget för
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Riktlinjer för fortsatt prövning av LISområden vid Vänern
Utredningsområden och program
• Utredningsområdet Jäverön föreslås studeras vidare i ett
program till detaljplan, där även gestaltningsprogram ska
ingå, för att närmare utröna vilka delar av utredningsområdet som är att betrakta som LIS-områden. Därefter
kan fortsatt detaljplanering vidta. Programmet ska bl.a
hantera tillgänglighetsfrågor och teknisk infrastruktur
som sophantering, VA, angöring, eventuell biltillgänglighet på ön samt möjligheter till utveckling av turism och
besöksnäring på ön, båtbussbryggor, turismanläggningar
som naturcamping för tält, ev restaurang mm. Programmet ska även utreda möjligheter samt för- och nackdelar
med permanentboende av skärgårdskaraktär. Eventuellt
finns möjligheter att förtäta med strötomter för ytterligare
arrenden, framförallt i de västra delarna. De östra delarna
skulle lämpa sig väl för utbyggnad av uthyrningsstugor
med rådighet hos arrendatorn.
• För LIS-område Västra Rudshalvön ska det i samband med
fortsatt programarbete göras en bedömning om prövning
ska ske genom dispens eller upphävande av strandskyddet
i samband med detaljplan samt hur VA-frågan ska lösas.
Prövning genom detaljplan

• Prövning av byggnation eller andra åtgärder, inom LISområdena Torsviken, Bredviken, Björkvik och Östra Lövnäs,
ska ske via detaljplan samt upphävande av strandskyddet.
Inga prövningar ska ske med förhandsbesked/bygglov
innan detaljplan har upprättats. (Gäller ej prövningar i
enlighet med gällande detaljplan.)
• Inom Älvenäs ska detaljplan upprättas vid ändrad användning av industriområdet till konferens och bostäder samt i
de fall LIS åberopas vid industrimarkens utveckling.
Prövning genom bygglov/strandskyddsdispens

• Inom LIS-område Göviken, Lilla Björnrukan och Strandvik
kan prövning av byggnation eller andra åtgärder ske via
förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. (Gäller ej prövningar i enlighet med gällande detaljplan.)
VA

• Anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet är inom
LIS-områdena sannolikt inte möjligt i de flesta lägena i
dagsläget. Enskilda, gemensamma, hållbara avloppsreningslösningar ska därför eftersträvas.
• I Torsviken och Göviken bör i första hand eftersträvas privat drivna, gemensamma VA-lösningar som är långsiktigt
hållbara med hänsyn till omgivningen. Specifika riktlinjer
kring kommunens råvattentäkt vid Kattfjorden, ska följas.
• För de LIS-områden som föregås av planprogram, ska de i
förslag till VA-plan föreslagna utrednings- och bevakningsområden för VA, studeras i ett sammanhang.
Särskilda hänsynskrav

• Släpp ned till strandlinjen bedöms särskilt viktigt för LISområde Göviken, Västra och Östra Rudshalvön och Jäverön
som är belägna i en relativt tätbebyggd struktur där
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tillgängligheten till strandlinjen bedöms viktig ur det lokala
och rörliga friluftslivets hänseende.
• Utveckling inom Björnrukan, Björkvik och Jäverön ska ske
med hänsyn till höga naturvärden. Bebyggelse på Björnrukan och Lövnäs ska även ta hänsyn till de geologiska
formerna och om möjligt anpassas till det.
• Inom LIS-området Björkvik ska ny stugbebyggelse anpassas
i lokalisering och arkitektur till naturen på platsen.

Konsekvenser

Genom en utveckling inom LIS-områdena kan underlaget för
kollektivtrafik med buss främjas samt stärka serviceunderlaget inom Vålberg och Väse samt lokalt inom LIS-områdena,
vilket är viktigt för utvecklingen på landsbygden. Möjligheter
ges för befintliga verksamheter att fortsätta utvecklas samt
ge möjligheter för näringsidkare, jord- och skogsbrukare att
utöka sin verksamhet med ex. uthyrningsverksamhet av stugor i attraktiva lägen. Detta bedöms som synnerligen viktigt
för landsbygdsutvecklingen som helhet och kan bidra till fortsatt öppna, hävdade landskap och ett ansvarsfullt skogsbruk.
Urvalet av LIS-områden runt Vänern syftar till att koncentrera
utvecklingen till de stråk med kollektivtrafik och servicenoder som finns i kommunen. En avvägning har gjorts mellan
restriktivitet, där efterfrågan på mark för bebyggelse är hög,
och främjande av hållbara strukturer. Studier har också gjorts
av planerade VA-utbyggnadsprojekt vilket resulterat i att hela
den västra skärgården (Kattfjorden m.m) har undantagits för
LIS-områden för boende. Totalt sett har fyra LIS-områden för
bostadsändamål pekats ut - Västra Rudshalvön, Bredviken,
Strandvik och Östra Lövnäs. Utöver detta tillkommer Jäverön
samt framtida möjligheter i Älvenäs.
Inom Rudshalvön och Jäverön råder ett visst tryck på ny
bostadsbebyggelse, och områdena är belägna relativt nära
E18 och Skattkärrs samhälle med en potentiell framtida
pendeltågstation. En utveckling inom utredningsområdet
Jäverön kan på sikt bidra till ökad tillgänglighet och utbud av
friluftslivs- och naturupplevelser, nya alternativa bostadsmöjligheter samt potentiellt förbättrad infrastruktur.
Särskild hänsyn till naturvärden behöver iakttas inom LISområdena Jäverön, Björnrukan, Östra Lövnäs och Björkvik.
Inom Jäverön och Björnrukan ska även friluftslivs- och rekreationsvärdena beaktas och utveckling inom LIS-områdena
stärka dessa intressen. Naturvårdsintressena bedöms inte
påverkas negativt inom övriga LIS-områden, då där inte finns
några särskilda, nu kända, naturvärden. Hur områdena byggs
ut och gestaltas påverkar konsekvenserna, vilket bedöms särskilt känsligt för Jäverön. De fasta fornlämningar som finns
inom LIS-område Älvenäs och Jäverön ska undantas från
exploatering och fornlämningsområdet ska respekteras.
Den allemansrättsliga tillgängligheten till sjön bedöms kunna
tillgodoses inom övriga LIS-områden genom beaktande av fri
passage samt fortsatt prövning av bland annat placering av
enskilda byggnader inom området. Det är särskilt viktigt att
nytillkommande fri passage och släpp ned till stranden mellan byggnader görs tillgänglig för boende inom närområdet
samt allmänheten i stort.
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