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Vad är en MKB?
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en 
helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksam-
het eller plan kan medföra. Enligt svensk lag krävs en MKB 
för alla verksamheter som påverkar miljön. Den grundläg-
gande regleringen finns i 6 kap Miljöbalken med komplette-
rande bestämmelser i förordningen (1998:905) om miljökon-
sekvensbeskrivningar.

Samråd om avgränsning av MKB för det tematiska tillägget 
till översiktsplanen hölls med Länsstyrelsen den 14 januari 
2013 samt 3 september 2013 där metod, process och urvals-
kriterier diskuterades.

MKB:n för denna plan innehåller: 

•	 Vad är en MKB 

•	 Icke-teknisk sammanfattning

•	 Beskrivning av planen 

•	 Alternativredovisning

•	 Geografisk avgränsning 

•	 Sakavgränsning 

•	 Metod och urval

•	 Restriktivitet runt Vänern

•	 Naturvärden och vattenkvalitet

•	 Friluftsliv och rekreation

•	 Kulturmiljö och landskapsbild

•	 Landsbygdsutveckling

Icke-teknisk sammanfattning
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) utgår från två alterna-
tiv - nollalternativet och planalternativet. De frågor som har 
bedömts viktiga att beröra i MKB:n är metod och urval som 
planen har arbetats fram utifrån, naturvärden och vattenkva-
litet, friluftsliv och rekreation, kulturmiljö och landskapsbild 
samt landsbygdsutveckling.

En stor del av miljöhänsynen och förhindrande av allvarliga 
miljökonsekvenser tas i urvalsprocessen - dels i urvalet av 
sjöar och dels i urvalet av LIS-områden runt de aktuella 
sjöarna. Hållbarhets- utvecklings- och restriktivitetsperspek-
tivet har vägts samman under processen vilket har lett till att 
attraktiva LIS-områden har kunnat pekas ut samtidigt som 
hållbara strukturer främjas (närhet till kollektivtrafik och ser-
vice) och hänsyn tas till olika värden och allmänna intressen.

Planalternativet innebär att naturvärden, friluftsvärden 
och kulturvärden riskerar att påverkas, men i en acceptabel 
omfattning. Genom urvalet (se ovan) har de mest värdefulla 
områdena utifrån natur- friluftsliv- och kulturperspektiv valts 
bort som LIS-områden. Därefter har riktlinjer formulerats 
för att vara vägledande vid fortsatt prövning (bygglov/dis-
pens eller detaljplan/upphävande). Planalternativet medför 
sammanfattningsvis att vissa värden riskerar att påverkas 
negativt, mer så än i nollalternativet.

Planalternativet innebär dock att möjligheterna för lands-
bygdsutveckling påverkas positivt genom möjligheter till ett 
ökat underlag för kollektivtrafik, arbetstillfällen och olika 
former av service.

Beskrivning av planen
Syftet med planen är att peka ut ett antal områden i kom-
munen som är lämpade för landsbygdsutveckling i strand-
nära läge (LIS). De utpekade LIS-områdena faller under två 
huvudkategorier; områden för boende samt områden för 
näringsverksamhet, huvudsakligen inriktade på verksamhet 
inom natur- kultur- och friluftslivsturism. En del områden har 
båda användningsområdena. Tungt vägande urvalskriterier 
för bostäder är närhet till service och (allmänna) kommuni-
kationer medan det för näringsverksamhet tas stor hänsyn 
till befintlig verksamhet samt potentiella strandnära lägen.

Alternativredovisning
I MKB ska alternativ redovisas och beskrivas (i jämförelses-
yfte). Alternativen är

•	 nollalternativ (ingen plan – särskilt skäl för LIS kan ej 
åberopas) 

•	 planalternativet (LIS-planen gäller och fortsatt pröv-
ning kan ske enligt planen)

I ett nollalternativ finns sämre förutsättningar för lands-
bygdsutveckling då tänkbar byggnation i attraktiva, strand-
nära lägen kommer att hanteras från fall till fall genom 
prövning av bygglov/detaljplan med de sex särskilda skäl 
som finns (men utan det sjunde skälet - LIS) för dispens/
upphävande av strandskyddet. Det blir i ett nollalternativ 
svårare att bygga i strandnära lägen. En fortsatt utveckling 
av landsbygden kan fortgå, men de allra bästa lägena vid 
vattnet, som oftast efterfrågas kan bli svåra/omöjliga att nå. 
Naturvärden och det rörliga friluftslivet/närrekreation påver-
kas mindre av nollalternativet än planalternativet.

Planalternativet ger bättre förutsättningar för ett hållbart 
helhetsgrepp kring utveckling jämfört med nollalternativet. 
Planalternativet väger samman å ena sidan landsbygdsut-
veckling och å andra sidan strandskyddets syften, det vill 
säga livsbetingelserna för växt- och djurlivet samt förutsätt-
ningarna för det rörliga friluftslivet. Detta ger bättre förut-
sättningar för hållbara avvägningar vid urvalet av de delom-
råden som bedöms lämpliga för landsbygdsutveckling. Det är 
dock viktigt att betona att de begränsade möjligheterna som 
finns för utpekande av LIS-områden för bostadsändamål, 
med fortsatt prövning genom bygglov/strandskyddsdispens, 
gör att en viktig utvecklingsgren för landsbygdsutveckling 
blir svårare då många områden kräver detaljplan. Detta kan 
innebära en hög tröskel och stora ekonomiska risker för fast-
ighetsägare/lantbrukare som vill utveckla sin fastighet och/
eller ge sin jord- eller skogsbruksverksamhet ytterligare ett 
ben att stå på. Detta är ett allvarligt utvecklingsscenario och 
ett potentiellt hot mot landsbygdsutveckling på längre sikt. 
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Geografisk avgränsning
Planen och MKB:n avgränsas geografiskt av Karlstads kom-
mun. Konsekvenserna av planen kan dock ha en vidare 
avgränsning, varför planen och MKB:n i dessa fall även berör 
detta. I urvalsprocessen har begreppet landsbygd definierats 
som hela Karlstads kommun, exklusive Karlstad stad, enligt 
översiktsplanens avgränsning. 

Sakavgränsning
En MKB ska behandla de miljöaspekter av ett projekt eller en 
plan som kan innebära risk för betydande miljöpåverkan. 

Konsekvenserna av planen kan ses i två steg, eller två nivåer. 
Den första nivån utgörs av ”grovsållningen” av sjöar som ska 
studeras vidare, sjöar som främjar hållbara strukturer genom 
närhet till service, infrastruktur och kollektivtrafik. Den andra 
nivån utgörs av studierna av varje vald sjö, och preciseringen 
och utpekandet av LIS-områden. Det första steget innebär 
således ett stort antal förkastade alternativ.

I det andra steget utreds de mer lokala konsekvenserna 
för olika miljöaspekter på ”sjö-nivå” varefter det specifika 
LIS-området läggs fast och då kan olika värden komma att 
främjas eller hotas. Metoden för utpekande av LIS föreskri-
ver dock att hänsyn ska tas till samtliga perspektiv även i 
denna andra nivån. 

Planförslaget har sammanfattats, utifrån dess konsekvenser, 
i tabellen på sida 5. I denna framgår eventuella intressekon-
flikter  på lokal nivå, mellan utveckling inom LIS-områdena 
och de befintliga värden och allmänna intressen som finns 

inom LIS-områdena. Utifrån denna sammanställning, samt 
resonemanget ovan, har följande sakfrågor bedömts rele-
vanta att redogöra för vidare i denna MKB:

•	 metod & urval - dess påverkan på miljökonsekvenser

•	 bedömning av restriktivitet runt Vänern 

•	 konsekvenser för naturvärden & vattenkvalitet

•	 konsekvenser för friluftsliv och rekreation 

•	 konsekvenser för kulturmiljö/landskapsbild

•	 konsekvenser för landsbygdens utveckling

Risk- och säkerhetsfrågorna bedöms inte utgöra risk för 
betydande miljöpåverkan på denna plannivå. Dessa frå-
gor kommer att beaktas i fortsatt prövning och någon mer 
beskrivning av dessa görs därför inte i miljökonsekvensbe-
skrivningen. 

Övriga riksintressen kan geografiskt beröras (till exempel 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap MB) av vissa 
LIS-områden, men bedöms i detta sammanhang inte medfö-
ra betydande miljöpåverkan, och utreds inte vidare i MKB:n. 

De riksintressen samt de miljömål som bedöms beröras av 
eller påverka konsekvenserna för naturvärden och vat-
tenkvalitet, friluftsvärden och rekreation, kulturmiljö och 
landskapsbild och landsbygdutveckling beskrivs och kom-
menteras under respektive rubrik. 
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Sjö LIS-område
Landsby
gdsutv. Naturvärden Rödlistade arter

MKN 
2009

MKN 
2015

Frilufts-
värden

Kultur-
värden

Landskaps-
bildsskydd

BORSJÖN
1. Sjövik X träd, fågel måttlig måttlig anpass. X

2. Upperud X

fjäril, lavar, 
mossa, växter, 

ticka måttlig måttlig X
3. Valserud X måttlig måttlig X

GAPERN
4. Norra Ängslyckan X måttlig måttlig friluftsliv
5. Kustorpet X måttlig måttlig friluftsliv fornl.
6. Södra Svedenäs X måttlig måttlig fornl.
7. Finnsnäs X biotop måttlig måttlig bad, friluftsliv
8. Östra Gapern X naturvärde mm måttlig måttlig bad fornl.

9. Näsudden X ängs-/hagmark måttlig måttlig bad, friluftsliv
Forsnäs-
Rotnäs 

GRÄSMÅNGEN
10. Fyrbo X NV-avtal m m siklöja, ål måttlig otill. turism fornl. X

MOLKOMSJÖN
11. Österängarna X biotop, brant grönskära måttlig måttlig bad
12. Krakerud X värdefulla träd grönskära måttlig måttlig bebygg.

13. Graningebadet X våtmark
fåglar, mossor 

och växter måttlig måttlig bad, rast

14. Nyed X kantzon m träd
träd, lav och 

mossor måttlig måttlig anpass.

15. Molkomsbruk X
kantzon m träd, 
värdefulla träd växter måttlig måttlig bebygg.

MÅNGEN

16. Mangenbaden X N 2000, riksintr. måttlig måttlig turism, bad
17. Sörmången X måttlig måttlig

VÄNERN

18.Torsviken X biotop,naturv.
utter, växter, 

fågel god måttlig turism, bad fynd

19. Älvenäs X biotop,naturv. asp, fiskar, ål god måttlig nära bad
fornl. 
mm

20. Västra Rudshalvön X strandäng god måttlig båtplatser

21. Jäverön X

N2000, biotop, 
strandängar 

mm
fåglar, växter, 

lav god måttlig
friluftsliv, 

naturturism

22. Björkvik X strandäng mm grönskära god måttlig bad, hamn

23. Göviken X
liten 

myrlejonslända god måttlig bad

24. Lilla Björnrukan X

N 2000, 
riksintr.naturvä

rde mm god måttlig turism, bad

25. Östra Lövnäs X geo.naturvärde god måttlig hamn
26. Bredviken X god måttlig nära bad
27. Strandvik X naturvärde god måttlig bad
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Metod och urval
En arbetsmetod har utvecklats för framtagande LIS-planen i 
Karlstad. Metoden är indelad i fyra steg, enligt bilden längs 
ned på sidan.

Steg 1 - Förhållningssätt landsbygd

En genomgång av övergripande kommunala och regionala 
förhållningssätt till landsbygdsutveckling. 

Steg 2 - Avgränsning och val av sjöar

Definition av vad som är att betrakta som landsbygd tas 
fram och följs av analyser av planeringsförutsättningar samt 
formulering av principiella ställningstaganden som är vägle-
dande för framtagande av LIS-områdena. 

Steg 3 - Utpekande av LIS

Ett antal vattenområden väljs ut och studeras utifrån kun-
skapsunderlag, analyser och kartor. Lämpliga respektive 
olämpliga LIS-områden väljs ut utifrån de tre perspektiven 
(se lista nedan). Varje vattenområde redovisas med en över-
gripande områdesbeskrivning, analys och ett urval av LIS-
områden.  För varje LIS-områden anges riktlinjer för fortsatt 
prövning samt konsekvenser.

Steg 4 - MKB

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i steg 4 är i praktiken 
ett steg som genomsyrar alla övriga steg i LIS-processen. I 
MKB redovisas planens konsekvenser, alternativ samt vad 
som bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan.

Metoden innebär att miljöaspekterna beaktas tidigt i proces-
sen, med ett medvetet fokus på hållbarhet, utveckling och 
restriktivitet. 

Tre perspektiv

Perspektiven säkerställer att planen främjar en utveckling 
mot hållbara, ändamålsenliga strukturer, att utvecklingsdi-
mensionen av planen blir tydlig samt att hänsyn och avväg-
ningar görs gentemot andra allmänna intressen, i synnerhet 
natur- och kulturmiljö, friluftsliv och rekreation. 

De tre perspektiven genomsyrar i olika grad de fyra stegen 
och hur LIS-områdena pekas ut. Miljöaspekterna har därmed 
integrerats i framtagandet av planen, och dokumenteras i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

Hållbarhetsperspektivet innebär att bostadsbebyggelse 
föreslås nära sammanhållen bebyggelse, infrastruktur, kol-
lektivtrafik och service. Detta innebär bättre förutsättningar 
för hållbara transporter, butiker och arbetstillfällen. Håll-
barhetsperspektivet ska vara vägledande vid utpekande av 
LIS-områden runt varje vald sjö.

Utvecklingsperspektivet syftar till att hitta en balans mellan 
strandskyddets inneboende förbudssyften och möjligheten 
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till landsbygdsutveckling. Det är viktigt att företagande på 
landsbygden kan stimuleras och utvecklas, och att bostads-
bebyggelse kan tillkomma i attraktiva lägen där efterfrågan 
finns. Utvecklingsperspektivet är grunden för LIS.

Restriktivitetsperspektivet innebär att såväl vattenområden 
som delområden kan väljas bort för LIS om det är motiverat 
utifrån något tungt vägande allmänt intresse (till exempel 
råvattentäkt). Det finns även andra intressen inom till exem-
pel natur-, kultur- och teknikområden där hänsyn behöver 
iakttas och då ska dessa anges som riktlinjer för fortsatt 
prövning inom LIS-områden.

Restriktivitet runt Vänern
De statliga kraven anger att kommunerna får peka ut om-
råden för landsbygdsutveckling i strandnära område - dvs 
LIS-områden - i hela Sverige, men med restriktioner för 
vissa geografiska områden däribland Vänern. I dessa särskilt 
utpekade geografiska områden, samt inom tätorter ska 
kommunen vara restriktiv med att peka ut LIS-områden för 
utveckling. Inom Karlstads kommun gäller denna restriktion 
för Vänerområdet, i de delar där det råder stor efterfrågan 
på mark för bebyggelse. 

Utgångspunkten i utpekande av LIS-områden har varit att om 
möjligt undvika områden med stor efterfrågan, men även 
områden med höga värden utifrån natur- kultur- och fri-
luftshänseende. 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 för bostadsän-
damål vid Vänern har därför varit att i första hand försöka 
främja utveckling invid de befintliga serviceorter som finns 
- Vålberg, Skattkärr och Väse. 

Utpekande av LIS-områden vid Vänern 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. Vid Vänern har flera områden diskuterats för 
utveckling av bostäder, men valts bort med hänsyn till bl.a. 
restriktivitetskriteriet vid exempelvis Kattfjorden eller för 
långa avstånd till allmänna kommunikationer och områden 
med höga naturvärden som exempelvis Arnöfjorden. De 
områden som inkluderats i LIS-planen som utgörs av två helt 
nya områden för bostadsändamål är Bredviken och Östra 
Lövnäs. Två områden har tagits med där möjlighet bedöms 
finnas för komplettering av bostäder i befintlig bebyggelse-
struktur (Västra Rudshalvön och Strandvik). Ett område finns 
med där omvandling eller utveckling av ett redan ianspråkta-
get område möjliggörs (Älvenäs).

Nio LIS-områden och ett utredningsområde har pekats ut vid 

Vänern. Inriktningen på dessa omfattar bostäder, uthyrnings-
stugor, näringar, replipunkter samt campingverksamheter i 
olika skala. 

Mot bakgrund av detta kan konstateras att huvuddelarna av 
Vänerstränderna inte föreslås som LIS-område. En bedöm-
ning av Vänerområdet inom Karlstads kommun är att det 
finns få tillgängliga platser såväl för det rörliga friluftslivet 
som för bostadsändamål och turismnäring. Urvalet som 
gjorts har avvägts omsorgsfullt mellan restriktivitet och 
utveckling. De LIS-områden som valts ut bedöms kunna bidra 
till en hållbar skärgårdsutveckling.  En viktig aspekt för håll-
bar skärgårdsutveckling är att samla och inte sprida ut samt 
att ta lägen i anspråk där det finns möjlighet att lösa frågor 
såsom hantering av vatten- och avlopp på sikt. Utpekade 
områden för utveckling av bostäder bedöms kunna stärka 
befintlig service i Väse, Vålberg och Skattkärr. Genom att 
stärka serviceunderlag samt tillgängliggöra strandområden 
skapas en god grund för vidare utveckling av skärgården.

Naturvärden och vattenkvalitet
Riksintressen

LIS-områdena Mangenbaden och Lilla Björnrukan berör (det 
sistnämnda ligger utanför) riksintresseområden för naturvår-
den (Brattforsheden respektive Arnöskärgården). Mangen-
baden berör även Natura 2000- område Brattforsheden och 
Lilla Björnrukan ligger strax utanför Natura 2000- området 
Värmlandsskärgården.

LIS-områden har undvikits inom övriga riksintresseområ-
den för naturvården, såsom till exempel Klarälven, Panken, 
Örtensjöarna och Sörmon.

Levande sjöar och vattendrag

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produk-
tionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

Dessutom innefattar målet miljökvalitetsnormerna för vat-
ten. Mer information om miljökvalitetsnormer för vatten 
kan hämtas på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida (www.
lanstyrelsen.se/varmland).

Diskussion och konsekvenser nollalternativ & planal-
ternativ

Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag är en viktig faktor i 
förhållande till LIS. Samtliga sjöar är klassade med måttlig 
ekologisk status förutom Gräsmången vars status klassas 
som otillfredställande efter ny bedömning år 2015. De flesta 
av sjöarna har problem med ökade halter av näringsämnen.

En av huvudorsakerna till övergödningsproblematiken är 
utsläpp från jordbruksmark uppströms i avrinningsområdet, 
men även påverkan från enskilda avloppsanläggningar. Det 
är för samtliga sjöar, utifrån ett LIS-perspektiv, viktigt att 
säkerställa att långsiktigt hållbara VA-lösning kan tillskapas. I 
första hand bör anslutning till kommunalt VA eftersträvas där 
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det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt (i anslutning 
till tätorter där kommunalt VA finns utbyggt). I andra hand 
till enskilda, gemensamma reningsanläggningar och i tredje 
hand enskilda reningsanläggningar.  Rekommendationer om 
detta finns för samtiga LIS-områden. 

Utifrån möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna för 
vatten, så innebär planalternativet att LIS-områden för 
bostadsändamål i de allra flesta fall pekas ut i anslutning 
till befintlig, ofta sammanhållen bebyggelse. I samtliga fall, 
förutom tre (Krakerud, Valserud och Strandvik), föreskriver 
att detaljplan ska upprättas. Detta innebär att utpekandet av 
LIS-området dels kan tillskapa nya tomter för bostadsända-
mål och dels pröva en utökning av byggrätten för befintliga 
(oftast) fritidshus, samtidigt som VA-lösningar kan studeras. 
Flera LIS-områden är belägna i närheten av allmänna VA-
anläggningar och det finns en möjlighet att tekniskt ansluta 
dessa.

I ett nollalternativ är det troligt att många befintliga fritids-
husområden med tveksamma avloppslösningar inte gemen-
samt går ihop och skapar en ny, gemensam anläggning. En 
anledning för att göra detta är om tillräckligt många, vid 
samma tidpunkt, har uppenbara problem med enskilda lös-

ningar, och samtidigt är villiga att bekosta och driva en plan-
process för att samtidigt öka byggrätten. Detta scenario är 
dock mycket osannolikt, sett till den pågående utvecklingen 
i kommunen och länet. En risk finns dock för att kommunen 
inom områden med bristfälliga VA-lösningar kan föreläggas 
att inrätta kommunalt VA-verksamhetsområde.

Ett rikt växt- och djurliv

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

Diskussion och konsekvenser nollalternativ & planal-
ternativ

Djur- och växtlivet kan påverkas av olika former av exploa-
tering. Av valda sjöar är det endast Vänern som omfattas av 
utökat strandskydd (upp till 300 meter) efter Länsstyrelsens 
beslut om utökat strandskydd 2014, men någon tydlig kopp-
ling till förekomsten av naturvärden går generellt inte att ut-

läsa. Planeringsunderlaget i form av naturvårdsprogrammet 
och arbetsmaterial till nytt naturvårdsprogram har gjort att 
kunskapsläget om naturvärden vid sjöarna är gott. I femton 
av LIS-områdena finns kända naturvärden på lokal nivå, och 
planalternativet innebär att särskilda rekommendationer 
och hänsyn har formulerats för dessa (se tabell s 5). Genom 
att inom varje LIS-område också ange allmänna riktlinjer för 
fortsatt prövning med avseende på bland annat naturvärden 
kan erforderlig hänsyn tas i samband med konkret planering 
när området gestaltas och definieras ytterligare.

Tillräckliga passager och spridningskorridorer från strand-
kant till bakomliggande landskap och längs med strand-
kanten ska finnas. I ett nollalternativ hade många av de 
utpekade LIS-områdena inte kunnat bebyggas då särskilt skäl 
för dispens från/upphävande av strandskyddet saknas. Det 
kan dock finnas andra särskilda skäl  än LIS för att få dispens 
från strandskyddet inom vissa av de utpekade områdena. 
Bebyggs marken i något av dessa saknas det vid nollalter-
nativet den helhetsavvägning mellan intressen som  gjorts 
i LIS-planen, samt de rekommendationer som här anges 
för utveckling. Planalternativet innebär således ett bättre 
helhetsgrepp.

Inom två av LIS-områdena (Mangenbaden och Lilla Björn-
rukan) krävs särskild hänsyn till riksintresse för naturvården 
och Natura 2000- område vid fortsatt utveckling. En samlan-
de näringsverksamhet för besöksnäring vid Lilla Björnrukan, 
ligger precis utanför såväl Natura 2000- området som riksin-
tresseavgränsningen och kan beroende på lösning ge såväl 
negativa som positiva konsekvenser på naturvärdena i när-
området. Inriktningen på LIS-områdena - näringsverksamhet 
med fokus på naturturism och besöksnäring - gör dock att 
utvecklingen behöver ske på ett sätt som vidmakthåller de 
värden som redan finns, för att klara av att vara konkurrens-
kraftiga. Den planerade inriktningen på båda dessa LIS-
områden är mot turism- besöksnäring och friluftsliv. De båda 
LIS-områdena bedöms kunna förstärka de båda etablerade 
platsernas ställning som nav för det rörliga friluftslivet och 
tillgängliggöra vildmarksturismen (Mangenbaden) samt som 
en möjlig replipunkt mot Vänern genom att komplettera 
den etablerade badplatsen med enklare friluftslivscamping i 
begränsad omfattning.

Myllrande våtmarker

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras 
för framtiden.”
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Diskussion och konsekvenser nollalternativ & planal-
ternativ

Inom LIS-område Graningebadet (N) finns en mindre våt-
mark och Torsviken (N) finns sumpskog, vilka behöver tas 
hänsyn till vid utveckling av områdena. En exploatering inom 
dessa områden kan eventuellt innebära en konflikt med 
naturvärdena. Hur en utveckling av platsen kan lösas och 
kombineras med hänsyn till eventuella naturvärden bör utre-
das ytterligare vid fortsatt prövning och rekommendationer 
för detta anges i planförslaget.

Levande skogar

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden beva-
ras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Diskussion och konsekvenser nollalternativ & planal-
ternativ

Inom Karlstads kommun finns inom strandområdet ca 65% 
skogsmark. En övervägande del av LIS-områdena berör också 
skogsmark. Inom området Österängarna ligger en nyckelbio-
top och ett skogligt objekt med naturvärde, inom Strandvik 
finns lövskog med höga naturvärden och inom Torsviken 
finns del av en biotopskyddad nyckelbiotop. Biotopskydd 
finns också  inom Finnsnäs. I Björkvik finns ett lövskogsbe-
stånd som vuxit upp på en strandäng där hävden varit brist-
fällig och som nu bryter det stora sammanhängande strand-
ängspartiet. Värdefulla träd enligt Länsstyrelsens inventering 
finns också inom några av de föreslagna LIS-områdena. 
Skogsmark och redan ianspråktagen mark bedöms gene-
rellt vara mer fördelaktigt att ta i anspråk för ny bebyggelse 
framför till exempel jordbruksmark. För de LIS-områden som 
innehar skogliga värden, bland annat Finnsnäs, finns särskil-
da riktlinjer formulerade för stöd vid fortsatt prövning.

Nollalternativet innebär dock en marginell fördel över pla-
nalternativet.

Ett rikt odlingslandskap

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biolo-
gisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samti-
digt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks.”

Diskussion och konsekvenser nollalternativ & planal-
ternativ

I kommunens översiktsplan anges att restriktivitet ska iakttas 
vid ianspråktagande av värdefull jordbruksmark för bostads-
ändamål. Stor hänsyn har också tagits till jordbruksmark 
i arbetet med LIS-planen. I några fall finns mindre områ-
den med jordbruksmark inom föreslagna LIS-områden för 

bostäder (Krakerud, Nyed, Valserud och Västra Rudshalvön).  
Inom Krakerud och Valserud föreslås fortsatt prövning ske 
via bygglov/strandskyddsdispens, varför särskilda riktlinjer 
formulerats med hänyn till placering och utformning av ny 
bebyggelse i odlingslandskapet. 

Inom område Nyed krävs detaljplan och inom område Västra 
Rudshalvön krävs planprogram och detaljplan. Detta bör 
övervägas för samtliga områden med biotoper. I planproces-
serna säkerställs att jordbruksmarken fortsatt huvudsakligen 
kan undantas vid exploatering.

De största problemen för en rik biologisk mångfald och 
naturvärden i odlingslandskapet är bland annat en minsk-
ning av naturliga ängs- och betesmarker som är kopplade till 
försvinnande livsmiljöer. Kommunens bedömning i planal-
ternativet är att det är en mycket liten andel jordbruksmark 
som berörs av utpekade LIS- områden eftersom restriktivitet 
iakttagits  redan vid det tidiga urvalet av områden. Skillna-
den mellan planalternativet och nollalternativet är marginell. 
Planalternativet kan dock leda till att fler människor bosätter 
sig på landsbygden och fortsätter att hävda markerna i land-
skapet, vilket skulle kunna innebära en fördel för planalter-
nativet.

Friluftsliv och rekreation
Riksintressen

Vänerområdet inom kommunen omfattas av riksintresse för 
friluftsliv (Norra Vänerskärgården) enligt 3 kap 6 § miljö-
balken. Jäverön ingår i detta område efter Länsstyrelsens 
översyn av riksintresse för friluftslivet. 

Allemansrättslig tillgänglighet - två perspektiv

Ett av strandskyddets syften är att säkra den allemansrätts-
liga tillgången till strandzonen, vare sig denna bedöms vara 
tillgänglig eller inte. Tillgänglighet är ett subjektivt begrepp 
vilket gör det svårt att kortfattat dra generella slutsatser om 
den faktiska tillgängligheten men skogsmark kan generellt 
sägas vara tillgänglig medan sankmark och jordbruksmark är 
mindre tillgänglig. Övrig öppen mark kan vara bådadera.  

Att det finns områden i nära anslutning till bostäder, för 
friluftsliv och rekreation, är av stor betydelse för ett rikt och 
friskt liv. Det kan bidra till människors trivsel och en ökad 
livskvalitet. En viss del av människors friluftsliv behöver inte 
utövas i närområdet, utan man är beredd att resa en bit för 
att få variation och andra upplevelser. Även årstiden har 
inverkan på val av aktivitet och plats.

Av marken inom det generella strandskyddet (100 meter) 
vid de valda sjöarna, är ca 1,5% privatiserad. Denna siffra är 
framtagen genom en schabloniserad buffertzon på 50 meter 
i varje riktning kring varje bostadshus. Trots detta är siffran 
mycket låg, i jämförelse med exempelvis Kils kommun, där 
motsvarande siffra är ca 10%.

Av den mark som inte är privatiserad finns följande mark-
typsfördelning (se diagram föregående sida). 

Inom kommunen finns, beroende på hur man räknar, 41 
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sjöar och 10 större vattendrag. Sex sjöar har valts ut, och 
runt dessa har 25 LIS-områden pekats ut. Det finns totalt 
587 km strandlinje varav knappt 30 km strandlinje finns 
inom de utpekade LIS-områdena (ca 5%), och ungefär lika 
mycket inom de utpekade utredningsområdena. 

Diskussion och konsekvenser nollalternativ & planal-
ternativ: - översiktligt perspektiv

En stor andel av marken inom strandskyddszonen är teore-
tiskt sett allemansrättsligt tillgänglig för det rörliga friluftsli-
vet. Det är dock svårt att bedöma och värdera den faktiska 
tillgängligheten och de värden som finns ur friluftslivs- och 
rekreationsperspektiv såväl som värdet av själva tillgänglig-
heten.

Både nollalternativet och planalternativet ger en god till-
gänglighet till strandzonen. Nollalternativet ger en teoretiskt 
högre tillgänglighet och högre andel obebyggd mark inom 
strandskyddsområden än planalternativet. Huvuddelen av 
LIS-områdena (utom Sörmången, Upperud och Norra Ängs-
lyckan) pekas dock ut i anslutning till befintliga anläggningar 
eller bebyggelseområden. 

Konsekvenserna för det rörliga friluftslivet är att andelen 
allemansrättsligt tillgänglig mark inom strandskyddszonen 
kan minska i planalternativet. Den slutgiltiga effekten av pla-
nalternativet är dock svår att fastställa då mark som ingår i 
LIS-områden, inte per automatik kommer att privatiseras. Fri 
passage, hänsyn till bebyggelsestruktur, bebyggelsetradition, 
behov av vägar, gångvägar och övriga allmänna intressen 
gör att andelen privatiserad mark inte blir högre än upp-
skattningsvis 50% inom utpekade LIS-områden och andelen 
tillgänglig mark närmast strandlinjen (fri passage) densamma 
både inom plan- och nollalternativet.

En utveckling av allmänna och kommersiella friluftsanlägg-

ningar (bad, camping, kursgårdar etc) kan ge positiva konse-
kvenser för friluftslivet. 

Diskussion och konsekvenser nollalternativ & planal-
ternativ: - lokalt perspektiv

Förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv och närrekreation 
kan påverkas av olika former av exploatering. Områden 
med höga friluftsvärden har undantagits för utpekande av 
LIS-områden, eller så har LIS-områden pekats ut bl a i syfte 
att stärka dessa värden (Björkvik, Lilla Björnrukan, Torsviken, 
Graningebadet, Mangenbaden, Fyrbo). Det finns vid dessa 
LIS-områden kända värden för friluftslivet eller naturturis-
men, vilka kan stärkas genom utpekande av LIS. 

Det finns också andra LIS-områden för bostadsändamål, där 
kända friluftsvärden finns, som behöver skyddas vid en fort-
satt utveckling inom området, som exempelvis Kustorpet, 
Österängarna och Östra Lövnäs. Planalternativet innebär att 
särskilda rekommendationer och hänsyn har formulerats för 
sådana LIS-områden. Bedömningen är att förutsättningarna 
för ett aktivt friluftsliv stärks genom utpekande av LIS-områ-
den för näringar, men riskerar att försämras vid utpekande 
av LIS-områden för bostäder. 

Genom att i planen också ange allmänna riktlinjer, med av-
seende på bland annat friluftsvärden, kommer avgränsning 
och detaljerad utbredning/placering tydligare utredas vid 
fortsatt prövning av utveckling inom respektive LIS-områden. 
Tillräckliga passager från strandkant till bakomliggande land-
skap och längs med strandkanten ska finnas, vilket främjar 
det rörliga friluftslivet. 

I ett nollalternativ hade många av de utpekade LIS-områ-
dena inte kunnat bebyggas då särskilt skäl för dispens från/
upphävande av strandskyddet saknas. Det kan dock finnas 
andra särskilda skäl  än LIS för att få dispens från strandskyd-
det inom vissa av de utpekade områdena. Bebyggs marken i 
något av dessa saknas det vid nollalternativet den helhetsav-
vägning mellan intressen som  gjorts i LIS-planen, samt de 
rekommendationer som här anges för utveckling. Planalter-
nativet innebär således ett bättre helhetsgrepp.

I fallet att marken hade kunnat bebyggas hade det vid ett 
nollalternativ inte funnits en LIS-plan med formuleringar 
kring tydliga rekommendationer och hänsynstagande.
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Kulturmiljö och landskapsbild
Riksintressen

Alsterdalen samt Segerstadområdet är av riksintresse för kul-
turmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Inget av områdena 
bedöms påverkas av planalternativet. Alstern har undanta-
gits från LIS bland annat med hänsyn till kulturmiljövärdena.

En god bebyggd miljö

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

Byggnader och bebyggelsemiljöer är en viktig del av vårt 
kulturarv och samtidigt en tillgång för alla som bor, lever och 
vistas i Sverige. Bebyggelsen och landskapet berättar på ett 
mångfacetterat sätt om gångna tider och utgör en utgångs-
punkt för orientering i vår egen tid. Att ett representativt ur-
val av landets bebyggelse och kulturmiljöer ges ett långsiktigt 
skydd mot rivning och förvanskning är en väsentlig aspekt 
för att nå miljökvalitetsmålets precisering om att bevara, an-
vända och utveckla värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer, 
platser och landskap.

Diskussion och konsekvenser nollalternativ & planal-
ternativ

LIS-planens eventuella påverkan på kulturmiljöer bedöms 
som relativt liten på grund av att kända kulturvärden i rela-
tivt liten omfattning inryms inom eller i nära anslutning till 
de föreslagna LIS-områdena.  

Vissa av LIS-områdena kan dock komma att påverka enskilda 
objekt eller miljöer av olika slag. Flera av LIS-områdena 
inrymmer idag fasta fornlämningar (Fyrbo, Älvenäs, Södra 
Svedenäs, Kustorpet, Östra Gapern), kulturhistoriskt intres-
sant bebyggelse (Krakerud, Molkoms bruk, Älvenäs), närhet 
till känsliga miljöer (Sjövik, Nyed ligger i nära anslutning till 
Nyeds kyrka som är utpekad i Ditt Värmland samt skyddad 
enligt kulturminneslagen, Näsudden ligger nära Forsnäs-Rot-
näs som är utpekat i Ditt Värmland) och fyndplats (Torsvi-
ken). Inom de områden som nämns ovan ska dessa intressen 
bevakas vid fortsatt prövning enligt LIS-planen.

Kulturmiljölagen (1988:950) har trätt i kraft i sin nya lydelse 
från och med den l januari 2014. Den största förändringen 

innebär att lämningar som är yngre än år 1850 inte är forn-
lämningar. Det innebär att det måste utredas om tidigare 
”övriga kulturhistoriska lämningar” kommer att få en för-
ändrad status. Hittills okända fornlämningar kan finnas inom 
flera av de föreslagna LIS-områdena.

Kulturmiljöerna påverkas minst i nollalternativet vilket kan 
vara gynnsamt ur kulturvärdessynpunkt. 

Planalternativet innebär viss påverkan och kan eventuellt 
innebära risk för viss negativ påverkan. Det är först i senare 
prövningsskeden inom LIS-områden som förslag till exakt 
placering och utformning av nytillkommande bebyggelse 
eller anläggningar presenteras. Det är då viktigt att fastställa 
vilka värden ur kulturmiljösynpunkt som finns inom aktuellt 
område och att beakta dessa.

Planalternativet kan komma att innebära att kulturvärden 
(objekt, byggnader eller miljöer) sätts i ett sammanhang, att 
landsbygden fortsätter att befolkas och leva och att kultur-
miljövärden också kan tillgängliggöras i högre utsträckning.

Landskapsbild

Landskapsbildsskydd är en skyddsform som härstammar 
från naturvårdslagen. Lagen upphörde att gälla 1998 men 
skyddet ligger kvar. Landskapsbildsskyddet infördes innan 
begreppet riksintresse fanns för att man skulle kunna skydda 
stora områden utan att behöva bilda reservat. Skyddet 
omfattar värdefulla och representativa landskapsbilder. 
Inom dessa områden får vissa åtgärder inte genomföras 
utan tillstånd från länsstyrelsen. Vilka åtgärder det innefattar 
varierar från område till område. Länsstyrelsen fattar inom 
sådana områden beslut om dispens från strandskyddet.

I LIS-planen omfattas Borssjön samt delar av Gräsmången 
av landskapsbildsskydd. Kommunens bedömning är att 
landskapsbildsskyddet runt Borssjön syftar till att skydda det 
öppna jordbrukslandskapet, där sjön utgör en central punkt 
ifrån omkringliggande skogsridåer, intilliggande större väg (rv 
63) samt det öppna, hävdade landskapet ned mot stranden.

Landskapsbildsskyddet vid Gräsmångens västra strand har 
enligt kommunen oklara motiv.

Diskussion och konsekvenser nollalternativ & planal-
ternativ

Fyra LIS-områden har pekats ut inom område för landskaps-
bildsskydd (Sjövik, Upperud, Valserud och Fyrbo). Även 
inom LIS-område Krakerud bedöms landskapsbilden särskild 
behöva beaktas, även om inget formellt skydd finns.

För Borssjön har LIS-området Upperud pekats ut i anslutning 
till en skogsbeklädd höjd och bedöms därför inte påverka 
den öppna landskapsbilden negativt i någon större utsträck-
ning. LIS-område Sjövik omfattas av landskapsbildsskyddet, 
och särskilda riktlinjer har formulerats för detta område, 
men främst för att säkerställa en varsam utveckling i förhål-
lande till hembygdsgården samt Nyeds kyrka. Vid område 
Valserud och Krakerud har också riktlinjer formulerats som 
föreskriver att placeringen av nya byggnader ska utgå ifrån 
närheten till befintliga byggnader, men med tanke på om-
rådets skala och karaktär ska ett större avstånd än normala 
villatomter eftersträvas. Inom Krakerud och Valserud kan 
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landskapsbilden komma att stärkas, då ett tillskott av mindre 
gårdsbildningar på lämpliga ställen i odllingslandskapet kan 
ge fortsatt livskraft åt det öppna, hävdade landskapet.

Nollalternativet innebär att bebyggelse kan tillkomma inom 
landskapsbildsskyddade områden, men efter särskild pröv-
ning. Planalternativet innebär att ny bebyggelse främjas 
inom sådana områden, men att hänsyn ska tas, utöver den 
hänsyn som redan idag krävs för lovgivning inom landskaps-
bildsskyddade områden. Planalternativet bedöms kunna 
medföra en viss försämring avseende landskapsbildsskyddet 
om utveckling sker utan hänsyn till detta.

Landsbygdsutveckling
Begränsad klimatpåverkan

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsys-
temet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt 
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med an-
dra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”

Diskussion och konsekvenser nollalternativ & planal-
ternativ

Att främja hållbara strukturer är en av huvudfrågorna i de 
allmänna råden för upprättande av LIS-planer. Förbränning 
av fossila bränslen (olja, kol, naturgas, bensin, diesel) som 
huvudsakligen används för el- och värmetillförsel samt för 
transporter svarar för det största bidraget till växthuseffek-
ten både i Sverige och i övriga världen.

Metoden och urvalskriterierna bakom planalternativet har 
tagit hänsyn till närheten till större allmänna vägar med kol-
lektivtrafik samt tätorter och stationssamhällen. Detta gör 

att hållbara strukturer och en bebyggelseutveckling främjas 
så att ett mer hållbart resande och en reducering av bilan-
vändande (med fossila bränslen) kan uppnås.  

En jämförelse mellan nollalternativet och planalternativet är 
svår att göra. Om halten av växthusgaser till atmosfären ökar 
eller inte, i ett planalternativ, beror bland annat på det res-
mönster och behov av transporter som de som flyttar in i ett 
LIS-område tidigare hade samt i ett nollalternativ var utanför 
LIS-området de väljer att bo. LIS- planen definierar dock en 
strategi som syftar till att samla bebyggelsen i grupper, vilket 
bidrar till att gynna kollektivt resande och en hållbar land-
bygdsstruktur.

En god bebyggd miljö

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

Diskussion och konsekvenser nollalternativ & planal-
ternativ

Metoden och urvalskriterierna bakom planalternativet har 
tagit hänsyn till områden med särskilt höga boendekvaliteter 
inom de sjöar som valts för utpekande av LIS. Detta har dock 
vägts mot de värden som utgör strandskyddets syfte.

Konsekvenserna av planalternativet innebär att fler männ-
iskor får möjlighet till attraktiva boendemöjligheter samtidigt 
som underlaget till service och kollektivtrafiken på landsbyg-
den stärks, än vad som är fallet i nollalternativet. Samtliga 
LIS-områden kan bidra till en långsiktig ekonomisk utveckling 
på landsbygden samt främjande av service, kollektivtrafik 
och arbetstillfällen. 

Karlstad
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