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Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet 

samt kommunens ställningstagande till dessa. Synpunkterna är kategoriserade under yttranden från 
myndigheter och regionala organ, kommuner, kommunala förvaltningar, organisationer samt 
yttranden från privatpersoner och föreningar som gruppersats för respektive sjö.  

 
Hur planarbetet har bedrivits 
Karlstads kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan med 
miljökonsekvensbeskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan). Syftet med LIS-
planen är att bidra till en hållbar, långsiktig utveckling av landsbygden och möjliggöra utveckling i 
strandnära lägen. LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2012 för Karlstads kommun. 

Totalt pekade samrådsförslaget ut 23 LIS-områden - det vill säga mark nära vattnet som i dag 
omfattas av strandskydd, men där kommunen vill möjliggöra för utveckling av bostäder och 
verksamheter, inom till exempel turism. Planen pekar även ut två områden som kräver ytterligare 
utredning vid östra Gapern respektive Jäverön. De områden som är aktuella finns runt Vänern, 
Molkomsjön, Borssjön, Mången, Gräsmången och Gapern. 

Förslaget till LIS-plan var ute på samråd enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken under 
tiden 19 mars - 14 maj 2014. 

Enligt 3 kap 9§ plan- och bygglagen har information skickats om LIS-planen till länsstyrelsen, övriga 
berörda myndigheter, grannkommuner, organisationer m fl. Information om samråd för LIS-planen 
har skett genom annons i NWT och VF. LIS-plan och miljökonsekvensbeskrivning har under samrådet 
funnits tillgängliga i bibliotekshuset, Stadshuset, biblioteken i Väse, Molkom och Vålberg samt på 
kommunens hemsida, www.karlstad.se/LIS-plan. Handlingarna har även funnits tillgängliga under 
fliken översiktsplanering.  
 
Efter samrådet har inkomna synpunkter sammanställt och beaktats. Kontakt har tagits med vissa 
privatpersoner, föreningar och företag där vidare diskussion har förts, t.ex kring inkomna förslag till 
nya LIS-områden. Ytterligare fördjupningar har gjorts och förslaget har därefter kompletterats och 
omarbetats i vissa delar. 
 

 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Under samrådet inkom totalt 51 yttranden. Samtliga kommuner som har svarat - Årjäng, Hammarö, 

Hagfors, Filipstad och Sunne – har ingen erinran mot förslaget, enbart vissa kommentarer. Från 

statliga remissinstanser och regionala organ har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, 

Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Försvarsmakten, Trafikverket,  MSB, Värmlands museum och 

Värmlandstrafik, som har lämnat synpunkter inom ett flertal områden, bl.a gång- och cykeltrafik, 

Älvenäs möjligheter, buller, trafikförsörjning, framtida närtrafik, hänsyn till kulturmiljö mm.  

Inom Karlstads kommun har Stadsbyggnadsnämnden, Teknik- och fastighetsnämnden, 

Miljönämnden, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Kultur- och fritidsnämnden yttrat sig. 

Synpunkter har rört bl.a bebyggelsetryck, ytterligare anspråk på LIS-områden, VA-frågor, önskemål 

om förtydligande av motiv och effekter för landsbygdsutveckling för vissa delområden mm.  
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Som organisationer har Företagarna, Naturskyddsföreningen och Näringslivsrådet yttrat sig. 

Huvudsakligen framfördes synpunkter på lämpligheten i delområden, möjligheter till småföretagande 

samt möjligheter till god exploateringsekonomi mm.   

Sammanlagt 30 privatpersoner och stugföreningar har yttrat sig över planen. Allmänhetens 

synpunkter har berört flera aspekter. Flera är positiva till lättnader i strandskyddet, medan andra helt 

motsätter sig möjligheterna till förändring av strandskyddet och utpekandet av LIS-områden.  Många 

av de som yttrat sig som privatpersoner, stugföreningar mm, har påtalat de negativa konsekvenser 

som respektive LIS-område upplevs innebära för livsmiljön hos de som redan bor inom, eller i 

närheten av föreslagna LIS-områden. Nya förslag till LIS-områden har framförts i flera fall bl.a på 

Rudshalvön. Synpunkter på specifika sjöar – har inkommit rörande Gapern (Svedenäs och Finnsnäs), 

Molkomsjön (Sjövik), Gräsmången, Mången samt Vänern (Göviken, Jäverön och Lilla Björnrukan). 

Allmänhetens synpunkter redovisas i samrådsredogörelsen grupperat för respektive sjö.  
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Huvudsakliga ändringar i planförslaget efter samrådet 
 
Allmänt 

- Tre nya LIS-områden föreslås (Näsudden, Bredviken, Strandvik)  

- Område Sjöhaget (fritidshus vid Gräsmången) tas bort, bl.a pga ändrade 
strandskyddsgränser, viktiga naturturism- och vildmarksvärden mm.  

- Planen kompletteras med länsstyrelsens förslag till utvidgat strandskydd och resonemang om 
hur detta förhåller sig till LIS-områden. LIS-områdena redovisas dock som innan med 
området som helhet. En gräns för 100-meterslinjen redovisas dock. LIS-området omfattar 
formellt området innanför gällande strandskyddsområde, men bör ses i ett större 
sammanhang, varför området som helhet redovisas. 

- Målkällor för önskemålet om permanentboende på Jäverön anges (sid 33samrådshandlingen)  

- Skrivningen kring målet att utveckla Vänern till en nationell och internationell destination för 
besöksnäring och turism har formulerats om (sid 41 samrådshandlingen).  

- De positiva effekterna för landsbygdsutveckling kommer att preciseras ytterligare i planen för 
att ge en effektiv vägledning i senare prövningssteg (t ex allmänna riktlinjer s 44). 

- De tre mindre orter eller samhällen som avses i LIS-planen är Molkom, Vålberg och Väse. 
Skattkärr och Skåre är enligt kommuntäckande ÖP definierat som stad. Planen tydliggörs i 
detta avseende. (s.18 – skolor, s.31 – det lokala näringslivet) 

- Planen har kompletterats i stycket om bygglov och strandskyddsdispenser med beskrivning 
av återtagna ärenden och mörkertal. Kartan på s.28 kompletteras med ytterligare tre ringar 
för Väster om Bomstad (bl a Lövnäs), Segerstad (bl a Stora Årsås) och Rudshalvön 

- Planen har kompletterats med ett utökat övergripande resonemang kring översvämnings-
problematik, i syfte att säkerställa att exploatering i utpekade områden utreds vidare i nästa 
skede. 

- Beskrivningarna över möjligheter att gå och cykla, samt resa med närtrafik kompletteras i 
planen.  

 
Kartor 

- Kartunderlaget i förslagsdelen i planen har reviderats, med bättre upplösning mm för att öka 
läsbarheten.  

 
VA 

- LIS-planen har kompletterats med ett resonemang kring samspelet mellan VA-planen och LIS-
planen (se länsstyrelsens yttrande).  

- LIS-planen har kompletterats med områden med tillfredställande VA-struktur (Österängarna, 
Finnsnäs, Getebol/Ängslyckan) samt under rubriken Ny VA-plan (s. 18 i samrådshandlingen) 
där även sambandet mellan LIS-planen och VA-planen beskrivs närmare, i enlighet med det 
arbete som bedrivits med de två planerna efter respektive plansamråd. 

- Tabellen på s.43 och riktlinjerna på s.77 har kontrollerats så att uppgifterna harmonierar med 
varandra. 

- Planen har tydliggjorts i analysen under rubriken Ny VA-plan, där ett stycke om §6-områden 
mm lagts till.  

- VA-planskarta med utbyggnadsområden, utredningsområden och bevakningsområden har 
lagts till 
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Naturvärden 
- En ytterligare avstämning av kända, dokumenterade naturvärden har gjorts med stöd av 

Teknik- och fastighetsförvaltningens naturvårdsenhet, och i de fall sådana värden finns 
representerade inom föreslagna LIS-områden framgår det för respektive LIS-område.  

- LIS-områdena kompletteras med uppgifter från Artportalen.  

 
Kulturmiljövärden 

- Skrivningen i planen på s.63 om Forsnäs-Rotnäs revideras enligt Värmlands museums 
yttrande. 

- Planen kompletteras med att Nyeds kyrka samt dess begravningsplats är lagskyddad enligt 
kulturmiljölagen 4 kap. Kompletteringen framgår särskilt för område Sjövik vid Borssjön samt 
områdena Nyed och Molkoms bruk vid Molkomsjön.  

 
Ändring/komplettering av LIS-områden 

- Formuleringen Särskilt värde avseende friluftsliv, natur och kultur har ändras till 
dokumenterat eller utpekat värde eller kompletterats med ny information om värden. Gäller 
bland annat område Upperud. 

- Planen har reviderats avseende vatten och el samt tidigare markanvändning inom LIS-
område Sjövik.  

- Planen och miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med utvecklade resonemang 
kring motiv, beskrivning av planerad markanvändning samt eventuell påverkan på skyddet i 
föreslagna LIS-områden Mangenbaden och Lilla Björnrukan.  

- Område Älvenäs har kompletterats med potentialen för en utökad hamnverksamhet samt 
konflikten med industri- och hamnverksamhet och en framtida eventuell användning för 
bostäder. Texten om deponin vid Älvenäs har korrigerats till industrideponi. 

 
Nya och borttagna LIS-områden samt reviderad omfattning av LIS-områden 

- LIS-område Västra Rudshalvön utökas något norrut inför granskning. 

- De strandnära delarna av fastigheten Fågelviks-Kärne 1:3 tas med i LIS-planen inför 
granskning som ett nytt LIS-område – Strandvik. 

- LIS-område Sjöhaget har tagits bort ur LIS-planen. 

 

Redaktionella ändringar har gjorts för att få samstämmighet mellan tabeller, text och kartor.  
 

Ändringar i MKB mht inkomna yttranden 

Skrivningen "Inga sammanhängande miljöer ur kulturvärdesynpunkt bedöms påverkas av LIS-
områden." på s.8 i MKB:n revideras.  

En utveckling av resonemanget kring Motiv till utpekanden, beskrivning av planerad markanvändning 
samt eventuell påverkan på skyddet för föreslagna LIS-områden Mangenbaden och Lilla Björnrukan 
kompletteras i planen och miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Inkomna yttranden med kommunens 
bemötanden  
(kommunens svar redovisas kursivt under Kommentarer) 

 
Myndigheter och regionala organ 
 
2. Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket har inget att erinra mot föreslagna LIS-områden, men påpekar att hamnen i Älvenäs, i 
och med en relativt god landinfrastruktur, kan vara ett alternativ till dagens hamnverksamhet i 

centrala Karlstad. Vid framtagande av en detaljplan för Älvenäs bör möjligheter till en ev. flytt av 
nuvarande hamnverksamhet i Karlstad beaktas. Handelshamnen i Älvenäs är en industrihamn som 
drivs i privat regi, och utgör därmed i nuläget inte ett riksintresse för sjöfart.   
 
Kommentar: 

Klargörande av potentialen för en utökad hamnverksamhet inarbetas i planen. 

 
4. Försvarsmakten 
Poängterar att delar av området kring sjön Gräsmången omfattas av influensområde för 
riksintresset Horssjöns skjutfält, som är påverkat av buller från skjutfältet och därmed inte lämpligt 
för ny bostadsbebyggelse. Om kommunen väljer att ha kvar området kring Gräsmången som LIS-
område, bör risken för bullerstörningar framgå i texten. Försvarsmakten bedömer att nytillkommen 
bostadsbebyggelse inom influensområdet kan medföra risk för betydande skada på riksintresset.  
 
Kommentar: 

Enligt befintliga gränsdragningar omfattas LIS-område Sjöhaget i dagsläget inte av vare sig 

riksintresse för totalförsvaret (Horssjöns skjutfält) eller dess influensområde. Gränsen för 

influensområdet går i lv 240 och omfattar marken öster därom.  
 
10. Trafikverket 
Anser att god tillgänglighet skapas av bebyggelse och trafiksystem i samverkan, med närhet och 
koncentration som viktiga inslag i bebyggelsestrukturen. En sammanhållen bebyggelseutveckling 
motverkar ökat bilberoende. För att skapa ett tillräckligt resandeunderlag för kollektivtrafik är det 
viktigt att LIS-områden samordnas med befintlig infrastruktur, kollektivtrafik och samhällsservice, och 
att behovet av pendelparkeringar, anslutande gång- och cykelvägar, säkra skolvägar tillgodoses.  
En långsiktig samhällsstruktur för hållbar utveckling bör styra lokalisering till områden där den fysiska 
tillgängligheten är god och transportsystemet kostnadseffektivt. Det grundläggande urvalskriteriet 
om 2 km till närmaste tätort med samhällsservice, stationssamhällen eller större allmänna vägar med 
kollektivtrafik, utgör en bra utgångspunkt. Att föreslagna LIS områden i huvudsak placeras i områden 
med redan befintlig bebyggelse, om än begränsad, är också positivt. Hänsyn bör tas till 
kollektivtrafikens turtäthet och möjlighet till effektiv ruttplanering vid urval av LIS-områden. 
Förutsättningarna är olika om kollektivtrafiken är avropsstyrd, med 2 turer per dag, eller om det är 
10-minuterstrafik.  

Trafikverket ser positivt på att den framtida utvecklingen i kommunen utpekas som inom tre stråk 
med tillgång till kollektivtrafik, men saknar dock stråket mot Skåre, flygplatsen och Kil som borde vara 
ett potentiellt utvecklingsområde, även om det inte ingår i LIS-planen.  

Väse med tågstopp och kontakten med Vänern beskrivs ha goda förutsättningar för en 
samhällsutveckling med bostadsbyggnation, utökad service och goda förutsättningar för kollektivt 
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resande. En fördjupad översiktsplan bör tas fram för samhället Väse, som kan visa utvecklingen med 
en förtätning kring stationen samtidigt som den knyter ihop samhället med det föreslagna LIS-
området vid Vänern. I dagsläget anger ÖP2012 för Väse att "Utbyggnad bör i första hand ske genom 
förtätning av tätortens nuvarande struktur, samt genom omvandling av tidigare verksamhetsmark".  

Avvägningar mellan bebyggelseutveckling på landsbygden men med ambition att främja en hållbar 
utveckling och ett hållbart resande beskrivs bra, och ligger i linje med de transportpolitiska målen om 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. 

Trafikverket saknar resonemang om möjligheten och behovet av att färdas med cykel. l landsbygd 
med låg turtäthet i kollektivtrafiken är bilberoendet starkt, och för att minimera det bör möjligheten 
att färdas som gående och cyklist till samhällsservice, skola och kollektivtrafiklägen, finnas där det är 
rimligt. För att ytterligare öka möjligheten till hållbart resande behöver respektive områdes 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik beskrivas bättre – målpunkter (service, förskola, skola, 
kollektivtrafikhållplatser o.s.v.), utbud av gång- och cykelvägar, vägstandarden i blandtrafik och 
möjligheterna till förbättringar osv.  LIS-området "Upperud (B)" i Molkom bör, förutom anslutning till 
väg 63 och kollektivtrafiken, kopplas till samhället och dess service genom en separat gång- och 
cykelförbindelse, som kan korta avstånden och ge en säkrare lösning för oskyddade trafikanter. 

Vissa LIS-områden ligger nära större allmänna vägar och järnvägar, som kan ge upphov till höga 
bullernivåer. Där behöver bullerutredningar utföras i samband med detaljplaneläggning eller 
bygglovsförfarande för att säkerställa att gällande riktvärden kan hållas. 
 
Kommentar:  

Lokaliseringen av bebyggelsen som LIS-planen föreslår utgår från närhet till kollektivtrafik, befintliga 

samhällen, samlad bebyggelse och service, vilket främjar den hållbara utveckling Trafikverket nämner.  

Kollektivtrafikens befintliga struktur och eventuella framtida nya linjestråk är vägledande för 

utpekande av LIS-områden. Befintlig turtäthet kan däremot komma att påverkas av tillkommande 

bebyggelse, och utgör därför ingen styrande faktor i urvalet. Variationer i turtäthet och fasta/ 

anropsstyrda linjer kan inträffa. Närtrafik kan också komma att påverka förutsättningarna för 

tillgång till kollektivtrafik på landsbygden, utanför linjenätet och 2 km-radien. Detta bör beaktas vid 

kommande aktualiseringar av LIS-planen. Stråket Karlstad – Skåre är definierat som en del av 
centrala Karlstad och hanteras utanför LIS-planen.  

Trafikverket anser att en fördjupning av översiktsplanen bör tas fram för Väse samhälle. Utvecklingen 

vid Väse station hanteras inom ramen för den detaljplan som upprättas parallellt med Trafikverkets 

järnvägsplan för projektet mötesspår Väse. I nuläget finns inga planer på en fördjupning av 

översiktsplanen för Väse. Frågan kommer dock att beaktas vid bearbetning av översiktsplanen.  

LIS-planen har kompletterats där information om gång- och cykeltrafik saknas. Målpunkter, standard, 

detaljlösningar för GC-nätet, liksom eventuella bullerstörningar från närliggande trafik mm för bland 

annat Molkom, beaktas i kommande detaljplaneläggning och bygglovhantering.   

 
32. MSB  
Avstår från att yttra sig.  
 
36. Länsstyrelsen Värmland 
Länsstyrelsen ser positivt på urvalsmetoden och den omfattande analys som tillämpats i 
framtagandet av LIS-planen. Frågor kring olika planeringsförutsättningar beskrivs och behandlas 
mycket metodiskt och principerna bakom LIS-utpekandet framgår tydligt. Länsstyrelsen ser positivt 
på att den framtida utvecklingen i kommunen redovisas inom tre stråk med god tillgång till 
kollektivtrafik, och att föreslagna LIS-områden i huvudsak placeras inom områden med redan 
befintlig bebyggelse. Gränsdragningen mellan stad och land är väl motiverad och de allmänna 
resonemangen kring hur planförslaget kommer att bidra till landsbygdsutveckling är väl beskrivna. 
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Förslagets positiva effekter för landsbygdsutveckling utvecklas i de områdesvisa beskrivningarna, 
men för att kunna ge effektiv vägledning vid planering, bygglov samt dispens från strandskyddet, 
skulle redovisningen vara tydligare t.ex. genom en egen rubriksättning. 

Dispens för enstaka en- eller tvåfamiljshus. Ett LIS-område i översiktsplanen kan användas som 
särskilt skäl vid prövningen av en fråga om upphävande eller dispens från strandskyddet. 
Strandskyddet upphävs dock inte genom att kommunen redovisar ett LIS-område i översiktsplanen, 
utan fortfarande gäller det grundläggande kravet på särskilda skäl enligt 7 kap. 18 d § alternativt 18 c 
§ miljöbalken för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet.  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma på att om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- 
eller tvåfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man, enligt 7 kap 
18d § miljöbalken, i stället beakta om huset eller husen ska uppföras i anslutning till ett befintligt 
bostadshus. Det finns därför en risk att LIS-områden vid Krakerud, Valserud och Göviken kommer att 
ge begränsad effekt vad gäller eventuella bygglov- och dispensgivning för nya bostäder, då dispens 
inte kommer att kunna lämnas för bostäder som inte uppfyller ovanstående kriterier.  

Kommentar: 

För att ge en effektiv vägledning i senare prövningssteg har LIS-planens allmänna förslagsdel 

förtydligats avseende bedömda positiva effekter för landsbygdsutvecklingen, vilket framgår också i 

MKB:n.  

Inom LIS-områdena Krakerud och Valserud kan närhetskravet innebära begränsningar av framför allt 
utbyggnadsordningen, men Karlstads kommun bedömer att lokaliseringsprövningar kommer att 

kunna leda till möjlig bostadsbebyggelse inom stora delar av dessa områden. Det är vidare Karlstads 

kommuns uppfattning att det vid utveckling av landsbygden bör väga tyngre att finna en i 

sammanhanget lämplig lokalisering efter avvägning av många olika lokaliseringsfaktorer (exempelvis 

bebyggelsetradition, skala och avstånd mellan bebyggelse, placering i förhållande till topografi, 

vegetation och markanvändning m m) än endast närheten till befintliga bostadshus.  

Miljöbalkskravet ”i anslutning till befintligt bostadshus” bör även rymma ett mått av anpassning till 

befintliga värden inom området. Vad gäller Göviken omfattar LIS-området en näringsverksamhet med 

möjlighet till uthyrning vilket i LIS-planen bedömts enligt andra grunder än bostadslägen, i detta fall 

bl.a möjlighet till stödnäring för lantbruk. Lokaliseringen av LIS-området ansluter dock till befintliga 
hus med tillfälligt boende. 

 
Utredningsområden. Planen pekar ut Jäverön och Östra Gapern som "utredningsområde" där vidare 
prövning av strandskyddet ska föregås av ett planprogram. Länsstyrelsen anser att LIS-områden 
måste preciseras redan i översiktsplanen för att kunna tillämpas vid eventuell prövning av 
strandskydd, alternativt utgå ur planförslaget.  
Kommentar: 

Karlstads kommun anser att användningen av begreppet utredningsområde har stöd i miljöbalken. I 

handbok 2009:4 utgåva 2, Strandskydd – en vägledning för planering och prövning, framgår på sidan 

65, att en byggnation eller åtgärd som ska prövas utifrån dispens från strandskyddet kan anses ha LIS 
som särskilt skäl även om det inte finns utpekat som ett LIS-område i översiktsplanen. Detta om 

området uppfyller kriterierna för LIS-områden enligt 7 kap 18 e§ MB.  

”18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen 

av 18 d § ett område som  

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 

2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 

fortfarande tillgodoses långsiktigt, 

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften” 

Det utredningsområde som finns utpekat i förslag till LIS-plan har bedömts som lämpligt för 

utveckling av landsbygden. Det bedöms vidare finnas mycket goda förutsättningar att i samband med 
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fortsatt prövning inom området, genom planprogram, finna preciserade LIS-områden inom 

utvecklingsområdena som har en begränsad omfattning, för att långsiktigt tillgodose strandskyddets 

syften. En överenskommelse mellan kommunen och länsstyrelsen avseende inom vilka delområden 

särskilt skäl genom LIS-område bör således träffas inom ramen för efterkommande planprogram, och 

därefter ge möjlighet till upphävande/dispens från strandskyddet genom detaljplan/dispensprövning.  

 
Riksintressen. Horssjöns skjutfält utgör riksintresse för totalförsvaret. Länsstyrelsen vill poängtera 
att delar av LIS-området kring sjön Gräsmången omfattas av riksintressets influensområde och 
påverkas av buller från skjutfältet, vilket gör det olämpligt med ny bostadsbebyggelse. Om 
kommunen väljer att ha kvar LIS-området Sjöhaget bör risken för bullerstörningar framgå tydlig av 
platsbeskrivningen. 

Kommentar: 

LIS-område Sjöhaget omfattas inte av varken riksintresse för totalförsvaret (Horssjöns skjutfält) eller 

dess influensområde. Gränsen för influensområdet går i lv 240 och omfattar marken öster därom. Det 

föreslagna LIS-området Sjöhaget utgår dock från LIS-planen. Se mer under kommentarer för 

allmänhetens yttranden för Gräsmången.  

 
Sörmons vattenförsörjningsanläggning och Kattfjorden. Områden som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för vattenförsörjning ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Områden kan av Havs-och 
vattenmyndigheten (Ha V) pekas ut som riksintresse. På HaV:s begäran har Länsstyrelsen tagit fram 
regionala förslag och pekat ut Sörmons vattenförsörjningsanläggning som ett eventuellt 
riksintresseområde för vattenförsörjningen. Ytvattentäkt i Kattfjorden ingår i anläggningens 
influensområde.  

Förutom att pekas ut i förslag till riksintresseområde, är Kattfjorden också förklarat som 
vattenskyddsområde för ytvattentillgång med stöd av 7 kap. 21 § Miljöbalken. LIS-planen nämner att 
stor restriktivitet ska iakttas inom skyddsområdet och att det ställer höga krav på hanteringen av 
avloppsreningen. Länsstyrelsen vill påpeka att beslutet om vattenskyddsområde för Kattfjorden och 
tillhörande föreskrifter innebär ett flertal begränsningar, samt krav på tillstånd, utöver de för 
avloppsanläggningar. Hänsynstagande är därför av avgörande betydelse för den fortsatta 
planeringen av områdena Göviken och Torsviken och kan innebär att vissa verksamheter eller förslag 
eventuellt bedöms som olämpliga. Även frågan om påverkan från vattenaktiviteter som 
småbåtshamn bör belysas i det vidare arbetet. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen 
stämmer av innehållet i LIS-planen med kraven som finns i föreskrifterna. 

Kommentar: 

Karlstads kommun är medveten om de skyddsföreskrifter som finns kopplade till vattenskydds-

området för Kattfjorden, samt förslaget till riksintresseområde för vattenförsörjningen. LIS-områdena 

Göviken och Torsviken är huvudsakligen belägna inom primärt skyddsområde, och delar inom 

sekundärt och tertiärt skyddsområde. Kommunen bedömer i detta skede att det finns goda 
möjligheter att utveckla de föreslagna LIS-områdena, och att anpassning och hänsyn till 

skyddsföreskrifterna kan tas i senare prövningssteg. Enstaka åtgärder kan eventuellt omöjliggöras 

med hänsyn till skyddsföreskrifterna, men följs föreslagna riktlinjer för LIS-områdena, och en hållbar 

avloppsrening tas fram, bedöms ändå möjligheterna goda för utveckling av både Torsvikens camping 

och av ett fåtal uthyrningsbostäder vid Göviken.   

Avseende vattenaktiviteter och småbåtshamn föreslås bryggor kunna prövas inom LIS-område 

Torsviken, medan denna möjlighet tas bort inför planens granskning inom LIS-område Göviken. Det 

senare på grund av att förutsättningarna på plats vid närmare studier gör att det kan vara svårt att 

anlägga och drifta en småbåtshamn med hänsyn till djup, topografi och våg- och vindskydd. 

Följdeffekten med ökad vattenaktivitet bedöms således vara potentiellt störst inom LIS-område 
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Torsviken, medan en utveckling enligt planens förslag inom Göviken inte bedöms kunna innebära 

motsvara omgivningspåverkan. 

 
Norra Vänerskärgården. Planen uppmärksammar att Norra Vänerskärgården är av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv och att stora delar av skärgården också är skyddad som naturreservat och 
ingår i Natura 2000. LIS-planen innehåller ett antal förslag som tillsammans eventuellt skulle kunna 
påverka området. Länsstyrelsen önskar ett utökat resonemang kring risken får kumulativa effekter 
som också inbegriper förslag och förhållande i angränsande kommuner.  

Kommentar: 
LIS-planen har utformats så att mycket stor hänsyn har tagits till Norra Vänerskärgårdens 

riksintressen, naturreservat och Natura 2000-områden. Den utveckling som möjliggörs inom ramen 

för LIS-planen bedöms inte genom kumulativa effekter påverka riksintressena. Det bör mer lämpligen 

göras en sådan bedömning inom ramen för andra, kommunöverskridande 

skärgårdsutvecklingsprojekt.  
 
Natura 2000. LIS-områdena Mangenbaden och Lilla Björnrukan berör Natura-områdena 
Brattforsheden respektive Värmlandsskärgården. Motivet för utpekande, samt en beskrivning över 
hur planerad framtida markanvändning kan komma att påverka skyddet för områdena, behöver 
utvecklas i planhandlingarna och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.  

Kommentar: 

Planen och miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med en utveckling av resonemanget kring 

motiv, framtida användning samt omgivningspåverkan i föreslagna LIS-områden Mangenbaden och 

Lilla Björnrukan.   

 
Kulturmiljön och kulturreservat. De riksintresseområden för kulturmiljövården som pekats ut enligt 
3 kap 6§ MB i Karlstads kommun utöver Karlstads stadskärna är Alsterdalen, Segerstad och Väse-Ve. 
De bedöms inte påverkas av föreslagna LIS-områden. Vid Mångens sydöstra strand utpekas två LIS-
områden som ligger i nära anslutning till kulturreservatet Brattforshedens flygfält. Det framgår inte i 
vilken mån kulturmiljövärdena kommer att indirekt påverkas av fritidshus och campingverksamhet. 
Texten behöver kompletteras med en beskrivning kring konsekvenserna.  

Kommentar: 

Genom att LIS-områdena Mangenbaden och Sörmången genomförs kommer möjligheterna till 

övernattning och campingmöjligheter att utökas inom området. Detta bedöms leda till att främja de 

kultur- och friluftslivsvärden som finns i närområdet (Brattforsheden). I övrigt bedömer Karlstads 

kommun inte att någon påverkan kommer att ske på riksintressena.  

 
Hälsa och säkerhet. Översvämningsrisk. Planen konstaterar att hela Vänern utgör ett riskområde för 
översvämning (s.66) dock föreslås att översvämningsnivåer först studeras under plan- och 
bygglovskedet. De nya översvämnings-karteringarna inom förordningen om översvämningsrisker 
indikerar att några av de utpekande områdena ser problematiska ut redan vid ett 50-årsflöde (t.ex. 
18, Torsviken). LIS-planen behöver kompletteras med en övergripande analys gällande 
översvämningsproblematiken som i stora drag beskriver situationen för varje utpekat område. Detta 
för att säkerställa att exploatering i utpekade områden är realistisk möjlig. 

Kommentar: 

Planen (sid 26) behandlar ett övergripande resonemang kring översvämningsproblematiken, i syfte 

att säkerställa att frågan hanteras vidare i nästa skede. De flesta LIS-områden som utpekas ligger helt 

eller delvis utanför översvämningshotade marknivåer, men konflikter kan uppstå framför allt kring 

Vänern. Anpassning till höjdförhållanden och översvämning behöver göras i nästa prövningsskede, 

när exakta lokaliseringar utreds och när nivåerna kan detaljstuderas.  
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Förorenad mark. Två av de utpekade områdena är klassade som förorenade områden, Molkoms bruk 
samt Älvenäs. Riskklassningar av dessa områden har gjorts utifrån nuvarande markanvändning. Vid 
ändrad markanvändning krävs undersökning och sanering av dessa platser. Länsstyrelsen vill även 
poängtera att den deponi som ligger i direkt anslutning till Älvenäs inte är en deponi för rivningsavfall 
utan en industrideponi. 

Kommentar: 

Texten om deponin vid Älvenäs korrigeras från deponi för rivningsavfall till industrideponi. 
 
Buller och störning. Några av de utpekade LIS-områdena ligger relativt nära större allmänna vägar 
och järnvägar, som kan ge upphov till höga bullernivåer. I dessa fall gäller att bullerutredningar utförs 
i samband med detaljplaneläggning eller bygglovsgivning för att säkerställa att gällande riktvärden 
klaras. Området Molkomsbruk kan påverkas av både trafikbuller samt störning från det intilliggande 
reningsverket. Dessutom finns en risk att området är förorenat. Länsstyrelsen ifrågasätter därför om 
området är lämpligt för bostadsändamål.  

Kommentar: 

Karlstads kommun anser att det är positivt att i så hög utsträckning som möjligt sträva efter en 

sammanhållen bebyggelsestruktur och stärkande av tätorterna i kommunen. De planerings-

utmaningar som uppstår behöver hanteras i fortsatt prövning men bedöms inte i detta skede vara så 

stora att området bör utgå.Vid fortsatt prövning av bebyggelse inom LIS-områden ska buller- och 
störningspåverkan på ny bebyggelse prövas mot gällande riktvärden för (främst trafik)buller.  

Molkoms bruk föreslås som LIS-område för närings- och/eller bostadsändamål. Intresse finns från 

fastighetsägaren att på sikt utveckla området. Karlstads kommun bedömer att det utifrån kännedom 

om förutsättningarna i nuläget kan vara värt att studera området vidare, där bland annat eventuell 

påverkan från reningsverk, förorenad mark och buller behöver beaktas. Skulle området kunna 

utvecklas betyder detta att föroreningar avhjälps, en bruks- och industrimiljö i ett attraktivt, centralt 

läge i Molkom kan återanvändas och utvecklas till en levande del av samhället, vilket bedöms positivt. 

 

Planeringsunderlag och allmänna intressen. Sambandet med kommunens VA-plan. Kommunen har 
även upprättat ett förslag till VA-plan. VA-planen pekar ut ett antal utredningsområden eller 
bevakningsområde som sammanfaller med de utpekade LIS-områden. För att kunna förverkliga 
framtida utveckling av dessa områden är det är viktigt att de också prioriterats i VA-planen. 

Kommentar: 

Karlstads kommun anser att det finns en god samstämmighet mellan VA-planen och LIS-planen. LIS-

planen arbetas om parallellt med VA-planen, och vissa delar har tydliggjorts i LIS-planen för att göra 

kopplingen till VA-planen tydligare.  

Den prioriteringsmodell som använts i VA-planen anser kommunen utgör ett verktyg för att kunna 

göra nödvändiga avvägningar mellan miljöfaktor- hälso- och samhällsutvecklingsfaktorer. Som en 

konsekvens av detta pekar VA-planen ut ett antal utbyggnadsområden (utkanten av Karlstad stad – 

Alstern, Dingelsundet, Alster), samt ett antal utrednings- och bevakningsområden (längs stråket 

Vänern/E18 samt längs väg 63 mot Molkom, Gapern, Molkomsjön). I dessa stråk har koncentrationen 

av LIS-områden, av bland annat hänsyn till framtida VA-struktur, föreslagits. VA-planens utveckling 

(utbyggnads- och utredningsområden) korrelerar till stor del med utpekanden i LIS-planen. 

Både VA-planen och LIS-planen syftar till att främja en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling invid 

staden, tätorter och större vägar med befintlig bebyggelse. Detta kan leda till en hållbar VA-struktur 

samt bebyggelseutveckling. Att helt eliminera riskerna för att bebyggelse inte ska omöjliggöras eller 

att kommunen tvingas till att ta ett (oönskat) ansvar över VA-situationen utanför dessa stråk (§6-

områden) kan aldrig helt uteslutas. Det finns också en risk att kommunens LIS-utpekande i förläng-

ningen kan innebära att risken för §6-områden ökar, dvs där LIS-områden pekas ut invid befintlig 

bebyggelsestruktur samt inom områden som bedömts ha en tillfredställande VA-struktur idag.  
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Skulle kommunen däremot verka för att helt minska denna risk, skulle antingen inga LIS-områden 

pekas ut alls, alternativt endast invid befintliga VA-verksamhetsområden (t ex invid 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 LIS-områden då endast 

skulle komma en mycket begränsad del av kommunen till gagn. De tydliggaste ”avvikelserna” som 

görs i LIS-planen är framför allt Gapern.  

Sammantaget bedömer kommunen att de båda planerna tillsammans bidrar till en så väl avvägd 

framtida utvecklingsinriktning som möjligt är, och med en medvetenhet kring de risker detta medför. 

LIS-planen kompletteras kring VA-frågor.  

 
Gång-och cykel. Beskrivningar över möjligheter att gå och cykla till målpunkter (service, förskola, 
skola o.s.v.) och kollektivtrafikhållplatser skulle kunna utvecklas. I landsbygdsmiljö med låg turtäthet i 
kollektivtrafiken blir beroendet av bil starkt. För att minska det bör möjligheten att utnyttja gång- och 
cykel för att ta sig till samhällsservice, skola och kollektivtrafiklägen finnas där det är rimligt.  

Kommentar: 

LIS-planen har kompletterats där information om gång- och cykeltrafik saknas. Målpunkter, standard, 

detaljlösningar för GC-nätet, liksom eventuella bullerstörningar från närliggande trafik mm för bland 

annat Molkom, beaktas i kommande detaljplaneläggning och bygglovhantering, där också 

möjligheter till samverkan, markåtkomst och lämplig lokalisering kan styras.   
 

Vänersjöfart. Älvenäs är en av ett begränsat antal djuphamnar i Norra Vänern som har 
förutsättningarna att kunna ta emot Vänersjöfartstrafik. LIS-planen lyfter alternativet att på lång sikt 
utveckla området för bostäder samt syfte till att utpekandet kommer att skapa förhandlingsfrihet för 
framtiden. Det bör också framgå tydligt att en utveckling av området för bostadsändamål skulle 
innebär en begränsning för den eventuella framtida utvecklingen, och lokaliseringen, av 
hamnverksamheter i Norra Vänern.  

Kommentar: 

Karlstads kommun noterar länsstyrelsens synpunkt, och är medveten om potentialen för sjöfart inom 

Älvenäs. Kommunen har också öppnat upp för en alternativ utvecklingslinje inom LIS-område Älvenäs 
på längre sikt. Planen har förtydligats med att det inom LIS-område Älvenäs kan innebära en 

begränsning av framtida användning för hamnverksamhet om bostäder byggs inom området.  

 
Naturmiljön. Detaljnivån på beskrivningarna över naturvärden i de olika områdena upplevs något 
ojämnt, och skulle kunna kompletteras med uppgifter som finns tillgängliga i Artportalen. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att förutsättningar i naturmiljön kan ställa krav på ytterligare 
utredningar i den fortsatta planeringsprocessen och ny kunskap kan komma att påverka planens 
genomförande vid enskilt fall. Artskydds- och biotopskyddsbestämmelserna kan aktualiseras vid 
exploatering i eller nära känsliga områden eller vid ianspråktagande av mark för nya ändamål. Brun 
gräsfjäril är t ex fridlyst enligt artskyddsförordningen och kan förekomma i de utpekande LIS-
områden. I ett flertal områden finns träd som är utpekade i Länsstyrelsens inventering av 
skyddsvärda träd. Träden utgör generellt sett livsmiljöer för t.ex. sällsynta svampar, insekter, fåglar, 
mossor och lavar.  

Kommentar: 

Behov av framtida fördjupningar av naturvärden inom LIS-områden kan bli aktuellt i samband med 

bygglovprövning eller detaljplan, vilket också framgår av planen. LIS-områdena har kompletterats 

med uppgifter från Artportalen. 

 
Kulturmiljön. Karlstads kommunala kulturmiljöprogram är av äldre datum och omfattar inte 
landsbygden. Planerings- och kunskapsunderlaget kommer därför att behöver uppdateras och 
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förbättras inför fortsatt planering och tillståndsprövning genom inventeringar och utvärderingar. Idag 
saknas t.ex. beskrivningar och värderingar av bebyggelse från efterkrigstid och framåt (bla 
fritidshusbebyggelse) liksom miljöer i Vänerskärgården där inventeringsunderlag saknas. I sitt 
regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland från 1989, har Länsstyrelsen, förutom ovan nämnda 
riksintresseområden, också redovisat 31 övriga särskilt värdefulla kulturmiljöer i Karlstads kommun. 
De utpekade LIS-områdena berörs delvis fyra av dessa värdefulla kulturmiljöer; l 05 Nyeds kyrka (kant 
i kant med tre föreslagna LIS-områden, Borssjön landskapsbildsskydd med kulturmiljövärden), 123 
Segerstad (även riksintresse, område Torsviken vid Vänern, 109 Forsnäs -Rotnäs (intill område 
Finnsnäs vid Gapern), 98 Östanås (utanför strandskydd, kant i kant med område Fyrbo i 
Gräsmången).  

Av planförslaget framgår i riktlinjerna för fortsatt prövning att hänsyn till kyrkomiljön vid Nyeds kyrka 
kan behöva iakttas. I den mån detaljplaner upprättas bör planeringsunderlaget uppdateras och 
behovet av lämpliga skyddsåtgärder för kulturvärden beaktas. Nyeds kyrka inkl begravningsplatsen är 
lagskyddad enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Detta innebär t ex de riktlinjer för fortsatt prövning som 
satts ut för hänsyn till kulturmiljön för område Nyed vid Molkomsjön även bör gälla för område 
Molkoms bruk och område Sjövik vid Borssjön, då de också gränsar till kyrkomiljön. Kyrkomiljön bör 
nämnas även kopplat till landskapsbildsskyddet vid Borssjön. 

Länsstyrelsen vill påminna om att Kulturmiljölagen (1988:950) i sin nya lydelse den l januari 2014 har 
trätt i kraft och att en del förändringar i lagstiftningen har skett i samband med detta. Den största 
förändringen innebär att lämningar som är yngre än år 1850 inte är fornlämningar. Det innebär att 
det måste utredas om tidigare "övriga kulturhistoriska lämningar" kommer att få en förändrad status. 

Inom ett antal av de föreslagna LIS-områdena finns fasta fornlämningar. Särskilt påtagligt är 
områdena runt Mången och Segerstad. Här finns förhistoriska boplatser vilka inte är avgränsade 
ytmässigt, med andra ord kan stora delar av området var lagskyddad som fast fornlämning. Det är 
förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML) ändra, skada, rubba, ta 
bort, gräva ut eller täcka över fast fornlämning. Lagskyddet gäller även en zon kring själva 
fornlämningen. Skyddszonen kallas i 2 kap 2 § kulturmiljölagen for fornlämningsområde. 
Fornlämningsområdets omfattning bestäms av Länsstyrelsen. Hittills okända fornlämningar kan 
finnas inom flera av de föreslagna LIS-områdena. För dessa avser Länsstyrelsen att fatta beslut om 
särskilda arkeologiska utredningar enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen i samband med fortsatt 
planeringsarbete eller andra större arbetsföretag. Inför utställningsskedet skulle MKB:n kunna 
utveckla beskrivningen över hur kulturmiljövärdena och kulturlandskapet kommer att påverkas av de 
olika förslagen till nya markanvändningar. 

Kommentar:  

Karlstads kommun bedriver ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med att förbättra planerings- och 

kunskapsunderlaget inom kulturmiljöområdet. Detta arbete fokuseras på den bebyggda miljön inom 

Karlstad stad, vilket motiveras med att det är där förändringstrycket är som störst och behovet av 

kunskap närmast förestående. På landsbygden utgör Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram 

därför ett viktigt underlag om än lite åldersstiget, varför en uppdatering av programmet vore mycket 
välkommen.  

Planen kompletteras med att Nyeds kyrka samt dess begravningsplats är lagskyddad enligt 

kulturmiljölagen 4 kap. Denna komplettering bör särskilt framgå för område Sjövik vid Borssjön samt 

områdena Nyed och Molkoms bruk vid Molkomsjön. 

 
Miljökvalitetsnormer. Redovisning av konsekvenser för miljökvalitetsnormer för vatten är godtagbar. 

Mellankommunala frågor. Länsstyrelsen önskar ett utökat resonemang kring risken får kumulativa 
effekter på Vänerskärgården som också inbegriper förslag och förhållande i angränsande kommuner.  
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Kommentar: 

Den utveckling som möjliggörs inom ramen för LIS-planen bedöms inte genom kumulativa effekter 

påverka riksintressena. Det bör mer lämpligen göras en sådan bedömning inom ramen för andra, 

kommunöverskridande skärgårdsutvecklingsprojekt. 

 
38. Värmlands Museum 
Samrådshandlingen är välformulerad. I handlingen har ett stort antal miljöer ansetts lämpliga för 
utveckling av strandnära lägen. Muséet tror att strandnära byggande KAN utgöra en faktor till ett 
områdes attraktionskraft, men är också övertygad om att kraften, önskan och inspirationen att 
bosätta sig i nya delar av kommunen, vilket kan bidra till levande landsbygd, har många och delvis 
andra orsaker, oavsett närhet till vatten. Önskan om att bo i en levande kulturbygd kan vara en, 
förutsättningar till entreprenörskap en annan. 

Muséet har inte detaljstuderat alla områden utifrån en kulturhistorisk bedömning utan ger istället 
generella synpunkter. Ett strandnära boende har prioriterats ända från äldsta stenåldern till senare 
tiders bosättningar. Förutsättningarna för att hitta förhistoriska lämningar i strandområden varierar 
mht landhöjningen, men längs Molkomsjön, Gapern och norra delen av Alstern ligger nivån i princip 
kvar sen stenåldern. Här finns alltså en påtaglig risk/chans att påträffa fornlämningar i samband med 
exploateringar. Detta innebär att befintliga inventeringar av forn- och kulturlämningar kan komma 
att behöva kompletteras med ytterligare arkeologiska utredningar. 

Muséet anser att det underlagmaterial som använts vid utpekandet av kulturhistoriska miljöer och 
byggnader i LIS-områdena är ålderdomligt. Det regionala kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland är 25 
år gammalt och byggnadsinventeringen för delar av Karlstads kommun är 40 år gamla. En kultur-
historisk bedömning utgår från en föränderlig verklighet, och kan förändras över tid. Det som en gång 
utpekats som värdefullt kan med en ny värdering och ett nytt sammanhang anses vara mindre 
värdefullt. Ett ändrat tidsperspektiv, med nya insikter om samband och helheter, kan också göra att 
miljöer och byggnader som tidigare saknat kulturhistorisk värde, idag bedöms som mycket värdefulla. 
Att bevara kulturhistoriska värden kan vara betydelsefullt ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Detta 
talar för att det kan komma att behöva göras ytterligare inventeringar, analyser och värderingar i 
samband med ett konkret planarbete i vissa utpekade LIS-områden.  

Tveksam till den kategoriska bedömningen i MKB:n på s 8: "Inga sammanhängande miljöer ur 
kulturvärdesynpunkt bedöms påverkas av LIS-områden." En sammanhållen miljö med kulturhistoriskt 
värde är t.ex Nyeds kyrka och Molkoms bruk. Kyrkomiljön är utpekad i Ditt Värmland, och skyddad 
enligt Kulturminneslagen, vilket borde framgå. 

På s 63 i planen anges att det i Forsnäs-Rotnäs finns kvarn och annan tidstypisk, välbevarad agar 
bebyggelse. Enligt muséets kunskap saknas en välbevarad kvarn i området. Däremot finns en 
välbevarad, vattendriven ramsåg vid fallet i Forsnäs, kanske är det denna byggnad som avses? Där 
finns även en ruin av både kvarn och smedja vilka härrör från Forsnäs bruk.  

Kommentar: 

Att ta tillvara kulturhistoriska värden är av stor betydelse ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. 
Landsbygdens attraktionskraft bygger på många olika delar, däribland en levande kulturbygd med 

stark bygdeprofil. LIS-planen gör inte anspråk på att behandla samtliga delar av 

landsbygdsutvecklingen, men berör de delar som rör utveckling i strandnära lägen.  

Att ta vara på och utveckla lokala kulturhistoriska kvaliteter (exempelvis miljöer, byggnader eller 

lämningar) inom LIS-områden ser Karlstads kommun som en positiv möjlighet för utveckling. Vid 

fortsatt prövning inom LIS-områden ställer riktlinjerna krav på att hänsyn tas (att vid behov kräva 

kompletterande utredning, tillföra ytterligare kunskapsunderlag som beslutsunderlag) till eventuella 

kulturmiljövärden (fornlämningar, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m m).  
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Karlstads kommun instämmer i att det skulle vara mycket positivt om det Länsstyrelsens regionala 

kulturmiljöprogram ”Ditt Värmland” uppdateras, med fokus på landsbygden, Vänerskärgården och de 

mindre tätorterna i länet.  

 

52. Luftfartsverket 
LFV har som sakägare för kommunikation, navigation och radar (Communication, Navigation, 
Surveillance, CNS), inget att erinra mot LIS-planen. LFV har inte analyserat konsekvenser för flygvägar 
till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda 

flygplatser ska därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över20meter ingår i planer, 
eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med 
berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 6o km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för "Minimum Sector Altitude". LFV erbjuder 
Flyghinderanalys, med kontroll av flygvägar, luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. Se 
även www.lfv.se/flyghinderanalys. 

Kommentar: 

Vid fortsatt prövning inom LIS-områdena ska frågan om eventuell konflikt med luftfarten behandlas. 

 
44. Värmlandstrafik 
Värmlandstrafik är positiv till att Karlstads kommun begränsar antalet områden, tar hänsyn till 
kollektivtrafik, samt att bebyggelse planeras där kollektivtrafiken redan är etablerad. För att 
åstadkomma ett regelbundet resande med kollektivtrafik, behöver avståndet för att gå eller cykla 
från hemmet till en hållplats, enligt våra erfarenheter, vara betydligt kortare än 2 km. Detta 
behandlas bl.a i pågående utredning om s.k. närtrafik i Värmland. Närtrafik är en form av anropsstyrd 
kompletteringstrafik till stamlinjer och matarlinjer (linjelagd kollektivtrafik). l områden där tillgång till 
linjelagd kollektivtrafik saknas, kan närtrafik ge boende möjlighet att vara mobil utan bil. Syftet med 
närtrafik, är serviceresor till kommunhuvudort eller närmaste serviceort, eller från kommunhuvudort 
ut till bostadsadress som saknar tillgång till linjelagd kollektivtrafik. Resan måste bokas i förväg och 
kan göras inom vissa tidsfönster. 

I utredningen definieras tillgång till kollektivtrafik att avståndet mellan bostad och närmaste hållplats 
är max 1,5 km fågelvägen och att hållplatsen trafikeras med minst tre dubbelturer/ vardag. Alla som 
har längre än 1,5 km till närmaste hållplats och lägre turtäthet ska ges tillgång till närtrafik. 

Om förslaget om närtrafik antas av regionfullmäktige, kommer invånare i nyetablerade områden vara 
berättigade till närtrafik om tillgång till kollektivtrafik inte uppfylls enligt definitionen ovan. 

Kommentar: 

Förslaget avseende närtrafik kan – beroende på kommande beslut – komma att påverka 

förutsättningarna för tillgängligheten för boende på landsbygden utanför linjetrafiken. Ökad 

mobilitet och tillgänglighet på landsbygden är en stor fördel, medan ökade kostnader är en nackdel.  

För kommunens glesbygdsinvånare som har långt till närmaste busshållplats eller helt saknar 

kollektivtrafik finns redan nu möjligheter till s k kompletteringstrafik, som är ett komplement till den 
linjelagda trafiken. Turen går till närmaste serviceort och ska beställas dagen före genom 

beställningscentralen. Serviceorter är Molkom, Väse, Vallargärdet och Vålberg. Resor till och från 

serviceorterna erbjuds varje vardag mellan klockan 09.30 - 15.30.  

Närtrafiksutredningen påverkar i dagsläget inte LIS-planens urvalskriterier. Kommer närtrafik till 

stånd via Värmlandstrafik, bedöms tillgängligheten för boende på landsbygden förbättras ytterligare, 

vilket är positivt för flera LIS-områden. LIS-planen har kompletteras allmänt avseende närtrafik. 
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Övriga kommuner 
 
3. Filipstads Kommun 
Har inget att erinra mot förslaget. 
 
9. Sunne kommun 
Inga synpunkter.  
 
11. Årjängs kommun  
Inga synpunkter.  
 
12. Hammarö Kommun 
Har inget att erinra. Delar Karlstads kommuns bedömning att LIS-planen inte utgör någon 
mellankommunal konflikt. Mellan Vänerkommunerna finns flera typer av samverkan för att utveckla 
Vänern till ett besöksmål. LIS-utveckling kring sjöar och runt Vänern bedöms kunna ge 
synergieffekter och samverkan inom turism och friluftsliv kring Vänern.  
 
28. Hagfors kommun 
Har inget att erinra.  Urvalsprocessen för LIS verkar väl genomtänkt. Förslagen ska gynna service på 
landsbygden. Ser därför ett utpekande av LIS-område på gränsen till Hagfors kommun, som mycket 
positivt. Hur service kan stärkas även i andra kommuner än Karlstad, bör ej förringas.  

Positivt att Klarälven har undantagits från LIS i Karlstads kommun. Klarälven har en mycket viktig roll, 
både för turismnäringen i Värmland och i kommande klimatanpassningsarbete. Älven bör lyftas som 
mellankommunalt intresse. Det är mycket angeläget att älvens kvaliteter bevaras. Detsamma gäller 
Klarälvsbanans syften, som tagits fram gemensamt av kommunerna längs älven.  

Positivt att centrumkärnan och större delen av Vänerkusten, undantagits från LIS. Detta är områden 
som är och även i framtiden, kommer vara mycket viktiga för gods- och materialtransporter för 
spridning i hela Värmland. Det är viktigt att undvika en situation där många av de lämpligaste 
lastplatserna undantas för bostäder. 

Hagfors kommun värdesätter LIS möjligheter för positiv utveckling, och önskar Karlstad lycka till. 

Kommentar: 

Utveckling av LIS-områden i den egna kommunens mer perifera delar kan få genomslag i tätorter i 

grannkommuner, vilket Karlstads kommun anser är positivt och bidrar till landsbygdsutvecklingen i 

Värmland som helhet.  
Centrumkärnan omfattas inte av LIS-planen eftersom planen riktar sig mot landsbygden. Den 

omfattar därmed heller inga ställningstaganden kring Karlstad centrum.  

 

 

Kommunala förvaltningar 
 
27. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
Inga synpunkter.  
 
45. Kultur- och fritidsnämnden 
Har deltagit i arbetsgruppen för LIS-planen och under arbetets gång kunnat framföra de synpunkter 
som är viktiga för förvaltningens verksamhetsområden, som i detta fall mest berör turism och 
friluftsliv. Frågor om friluftsliv och turism går ofta hand i hand, då det som är bra för friluftslivet 
oftast är bra för turismen.  
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Utpekandet av LIS-områden fyller en viktig funktion. Den skapar förutsättningar för att underlätta för 
besöksnäringen inom kommunen att utveckla anläggningar som kan locka fler besökare. LIS, som ett 
möjligt skäl till strandskyddsdispens, ger förutsättningar för attraktiva besöksmål i strandnära lägen.  

I utredningen ”Nationell strategi för svensk besöksnäring” konstaterar Svensk Turism AB att Sverige 
har potential att etablera sig och ta marknadsandelar som ett av världens mest intressanta och 
attraktiva resmål för flera olika målgrupper och inom flera olika segment. Inom Karlstads kommun är 
Vänern en av de största tillgångarna, en fantastisk resurs som kan utvecklas till en intressant 

destination både för inhemsk och utländsk turism. Då krävs dock att kommunen, genom satsningar 
och program, ger förutsättningar som möjliggör turism- och naturturismutveckling.  

Även propositionen Framtidens friluftsliv (2009/10:238), pekar på att Sveriges naturtillgångar och 
idérikedomen som finns på landsbygden, skapar stora möjligheter för naturturismföretagande. Enligt 
propositionen ökar efterfrågan på naturupplevelser både bland svenska och utländska besökare.   

LIS-planen ger ur turismsynpunkt en viktig signal, att Karlstads kommun verkar för utveckling av  
kommunen som turistdestination. Vid Vänern pekar LIS-planen ut sex områden för utveckling där ett 
möjligt område kan vara turismnäring. I flera utpekade områden finns redan campingar och LIS-
planen ökar därmed de befintliga campingarnas möjligheter att utveckla sin verksamhet.  

Hela Jäverön är utpekat som utredningsområde för LIS, vilket innebär att ön behöver studeras 
ytterligare i ett program, innan slutliga LIS-områden pekas ut som möjliga för utveckling ytterligare 
bebyggelse, exempelvis med stugor för uthyrning eller med andra anläggningar för turism. 
Kommunen äger hela ön sånär som på ett fåtal små fastigheter, och har som avsikt att utveckla 
Jäverön för friluftsliv och turism. Kultur- och fritidsförvaltningen vill poängtera att Jäverön är mycket 
viktig ur turismperspektiv och att det är angeläget att utredningen startas så snart möjligt.  

Kommentar: 

LIS-planen kompletteras med ytterligare text kring naturturismens potential och Vänerns betydelse 

för Karlstads turismutveckling. Frågan kring programutredning för Jäverön lyfts vidare till 

Stadsbyggnadsförvaltningen.  

 

47. Teknik- och fastighetsnämnden 
Väl genomarbetat förslag, med flera kartanalyser, intressebeskrivningar och riktlinjer om hänsyn 
inom LIS-områdena. 

Parallellt med LIS-planen har ett förslag till naturvårds- och friluftsliv tagits fram, där kartan över 
områden med höga naturvärden och friluftsvärden uppdaterats och kompletterats. Inför 
utställningen av LIS-planen bör kartorna uppdateras med avseende på naturvärden och 
friluftsvärden, så att samma kartunderlag används i kommunens olika planer. 

Ange målkällor där texten hänvisar till mål och viljeinriktningar inom kommunen. Två exempel i 
texten där detta saknas är: Sid 33 i texten om Jäverön: "Förutom en utflyktsö, finns en önskan om att 
se över möjligheterna att på sikt utveckla Jäverön för permanentboende ... "Sid 41 i texten om att 
möjliggöra natur- och skärgårdsturism: "l målet om att utveckla Vänern till en nationell och 
internationell destination .... " 

En utgångspunkt till planförslaget har varit att det inte ska vara mer än ca 2 km till kollektivtrafik från 
ny bostadsbebyggelse, vilket också är en riktlinje i översiktplan 2012. För tågstationer har ett avstånd 
på 5 km bedömts som rimligt. Under arbetets gång har arbetsgruppen diskuterat att det är reellt 
avstånd till kollektivtrafik som ska gälla och inte fågelvägen. Av de LIS-områden som föreslås för 
bostäder har dessa avstånd använts för alla områden utom Finnsnäs som ligger 3-5 km från väg med 
kollektivtrafik. Om Finnsnäs ska föreslås som LIS-område bör det motiveras i texten varför det 
föreslås trots att det ligger utanför 2 km-zonen. 

Av LIS-planens 23 områden sammanfaller flera med de områden med samlad bebyggelse, som 
beskrivs i VA-planen. Områden som berörs, kallas i VA-planen för områden där det finns behov av 
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viss förändring av VA-strukturen (utredningsområde och bevakningsområde) och områden med 
tillfredställande VA-struktur. LIS-planen beskriver utredningsområde och bevakningsområde men 
inte områden med tillfredställande VA-struktur (Österängama, Finnsnäs och Getebol/Ängslyckan). 
Om Österängama, Finnsnäs och Getebol/ Ängslyckan förtätas kan detta komma att påverka vatten- 
och avloppsförhållandena för befintlig bebyggelse. På sidan 45 bör texten kompletteras med ett 
avsnitt om "Områden med tillfredställande VA-struktur". Tabell på sidan 43 som anger fortsatt 
prövning  måste samordnas med "riktlinjer för prövning"( s 77). 

I planen anges att frågor kring infrastruktur såsom vatten- och avlopp, förskola mm ska utredas 
närmare i fortsatt planarbete. Ett område som Finnsnäs med tillkommande 30 till 75 bostäder, utan 
närhet till befintlig infrastruktur, behöver belysas ytterligare om det ska utgöra ett LIS-område. 

Kommentar: 

LIS-planen har kompletterats med de naturvärden som observerats enligt Artdatabanken.  

Målkällor anges för Jäverön samt avsnittet om utveckling av Vänern har formulerats om.  

LIS-område Finnsnäs bedöms ha goda förutsättningar att bidra till utveckling av landsbygden genom 

tillkommande bostadsbebyggelse, framför allt i den södra, idag obebyggda delen av området. 

Området ligger beläget som närmast 3 km från Rv 63. De urvalskriterier som har angetts i avstånd till 

större allmän väg med kollektivtrafik är att betrakta som vägledande för huvuddelen av 

ställningstagandena, men inte som någon absolut siffra. Det kan finnas andra skäl som gör att 

områden kan bedömas lämpliga som LIS-områden. Finnsnäs har tagits med som förslag till LIS-
område då det är beläget i en koncentration av bebyggelse längs rv 63 i de västra delarna av Gapern, 

som till stor del är exploaterad redan idag. Området har goda västerlägen, vilket LIS-området på 

västra sidan Gapern saknar. Anknytningen till Finnsnäs fritidshusområde kan också göra att 

underlaget för framtida gemensamma lösningar för väg och VA kan underlättas. En förtätning av 

bebyggelse i dessa delar kan också förväntas stärka befintlig service i Vallargärdet, vilket är en tungt 

vägande faktor.   

LIS-planen har kompletterats med områden med tillfredställande VA-struktur (Österängarna, 

Finnsnäs, Getebol/Ängslyckan) samt med sambandet mellan LIS-planen och VA-planen som beskrivs 

närmare, i enlighet med det arbete som bedrivits för de två planerna efter respektive plansamråd. 

LIS-planen och VA-planen har samordnats så att uppgifterna ska harmoniera med varandra. 

 
48. Stadsbyggnadsnämnden 
Samrådsförslaget bedöms väl genomarbetat med en bra bakgrunds- och nulägesbeskrivning. 
Parallellt pågår framtagande av en ny kommunal VA-plan som berör samma geografiska områden, 
och det krävs att dessa två planer synkas. Vatten- och avloppsfrågor är strategiskt viktiga för 
landsbygdsutvecklingen. 

I kapitel 4 tas svårigheterna med gränsdragning mellan stad och land upp. I LIS-planen ses Skåre och 
Skattkärr som stadsdelar till Karlstad, medan Vålberg, Edsvalla, Molkom, Väse, Ulvsbyn och 
Vallargärdet ses som mindre tätorterpå landsbygden. Definitionen av ortsbegreppet samt vilka orter 
som avses vore bra att ha med i det inledande stycket "Definition av landsbygd". I planen är det på 
ett flertal ställen otydligt vilka tre orter som avses. Detta behöver förtydligas. 

Kapitel 4, analyser, bör utvecklas kring bebyggelsetryck och beviljade bygglov. Erfarenhetsmässigt har 
det genom åren varit stort intresse av att bygga även utöver det som redovisas i analyskartan. Dessa 
ärenden kommer aldrig upp som beslutsärenden, med anledning av svårigheten att ta sig fram där, 
framförallt på grund av strandskydd. Men det bör ändå nämnas att utvecklingsönskan i dessa 
områden är stor. Statistiken i LIS-planen är på så vis missvisande då inte hela "verkligheten" 
presenteras. Tre ringar till borde pekas ut för områden med bebyggelsetryck - väster om Bomstad i 
Lövnäs, på Rudshalvön samt i Segerstad, vid Stora Årsås.  
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Kapitel 6, ger en bra redovisning av de olika förslagen, men kartunderlaget är i vissa fall svårläst, t.ex 
över Gapern. En större storlek och bättre upplösning på kartorna  förbättrar användbarheten. 

Under platsbeskrivningarna i kapitel 6 skulle det ur genomförandeperspektiv vara intressant att ha 
med uppgifter om markägande, för den fortsatta genomförandeprocessen. Faktarutorna som finns 
för varje område skulle kunna kompletteras med sådana uppgifter. I övrigt vore det önskvärt om 
berörda markägare informeras tidigt om vad som är på gång i deras område, för att undvika oro som 
framförs till stadsbyggnadsförvaltningen. Redan i detta tidiga skede har onödig oro uppstått. En 
enklare broschyr/infoblad kan lösa detta!  

Kommentar: 
Kartunderlagen i förslagsdelen har förtydligats för att öka läsbarheten. De tre mindre tätorter eller 

samhällen som avses i LIS-planen är Molkom, Vålberg och Väse. Skattkärr och Skåre är enligt 

kommuntäckande ÖP definierat som stad. Planen har tydliggjorts ytterligare i detta avseende.  

VA-planen och LIS-planen tas fram i samsyn och planerna har samordnats ytterligare efter respektive 

samråd. De flesta delar harmonierar, men för delar som inte gör det fullt ut, motiveras detta i 

respektive plan. Planen har även kompletterats på s.28 och 29, under avsnittet och kartan om 

bygglov och strandskyddsdispenser med beskrivning av återtagna ärenden och mörkertal. Kartan på 

s.28 kompletteras med ytterligare tre ringar för ovan nämnda områden.  

Markägande har övervägts att redovisas inom de föreslagna LIS-områdena, men anges ej då 

aktualiteten av uppgifterna minskar över tid. Vid behov kan uppgifterna tillhandahållas genom 
fastighetsregistret.  

 
49. Miljönämnden 
I förslaget till LIS-områden, har de riktlinjer för ett hållbart byggande på landsbygden som finns i 
översiktsplanen 2012, beaktats. De flesta områdena avser möjlighet att bygga bostadshus eller 
fritidshus, och för de flesta områdena ska fortsatt prövning ske genom detaljplan. Vid etablering av 
nya verksamheter kommer om så behövs prövningar ske på vanligt sätt även utifrån t.ex. 
miljöbalkslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Miljöförvaltningen bedömer att flera av de 
föreslagna LIS-områdena kan bli "§ 6-områden" inom vilka kommunen kan bli skyldig att ordna 
vatten och/eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang. Miljö- och hälsoskäl kan utlösa detta. 
Miljöskäl kan utgöra, risk för att närsaltsutsläpp påverkar en vattenmiljö, eller att en miljökvalitets-
norm överskrids eller riskerar att överskridas. Hälsoskäl kan vara att närliggande vattentäkter, 
gemensamma eller enskilda, kan påverkas så att vattnet inte lämpar sig som dricksvatten.  

Kommentar: 

Enligt § 6 i vattentjänstlagen framgår när kommunens skyldighet att ordna allmänna vattentjänster 

inträder. ”6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, 

skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 

ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 

genom en allmän va- anläggning.” 

Genomförande av bebyggelseutveckling inom LIS-områden kan bidra till att öka risken för § 6-

ärenden och ett framtida kommunalt ansvar för att inrätta VA-verksamhetsområden. Denna risk finns 

emellertid alltid vid planering av ny bebyggelse utanför planlagt område och utanför VA-

verksamhetsområden. I vissa områden finns risken redan i dagsläget. 

En avvägning har gjorts i planen att peka ut LIS-områden som i huvudsak ligger vid utvecklingsstråk, i 

nära anslutning till befintlig bebyggelsestruktur.  Detta har korrelerats med utvecklingen och 

utbyggnaden i VA-planen. Ett alternativ vore att inte använda LIS och planering för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta skulle minska, men inte eliminera risken för § 6-
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ärenden, då situationen redan inom vissa befintliga områden kan leda till ett sådant 

ställningstagande. Fördelen med att peka ut LIS-områden är att det vid ett sådant läge kan gå att 

fördela kostnaderna för utbyggnad av allmänna vattentjänster på fler framtida abonnenter.  

Planen tydliggörs på s. 18 under rubriken Ny VA-plan, där ett stycke om §6-områden läggs till, samt 

VA-planskarta med utbyggnadsområden, utredningsområden och bevakningsområden. 

 

Organisationer 
 
19. Näringslivsrådet 
Näringslivsrådet anser att närheten till vatten är en tydlig konkurrensfördel för att skapa en tillväxt i 
Karlstad. Därför är det ett bra initiativ att ta fram en plan för hur utvecklingen i strandnära lägen kan 
komma att se ut. Utanför tätorten är närheten till vatten av stor betydelse för att upprätthålla såväl 
servicen till de som bor på landsbygden samt möjligheten att attrahera ytterligare inflyttare. 
Utvecklingen av besöksnäring är av central betydelse för ett framtida företagande på landsbygden, 
både som huvudnäring och som komplementnäring för befintligt näringsliv. Exempelvis kan 
besöksnäring vara ett komplement till lantbruk. De föreslagna områdena för verksamheter kan vara 
aktuella för en sådan typ av verksamhet.  

Exploateringsekonomi. Föreslagna exploateringar gällande bostäder bör ske i en sådan skala, att det 
blir attraktivt för byggintressenter att uppföra sammanhållen bebyggelse som medför en god 
exploateringsekonomi, både relaterat till kostnader för bostaden samt kostnader för tekniska system. 

Jäverön. Bra att det utreds huruvida det är möjligt att tillskapa vattennära boende på Jäverön. Det är 
angeläget att det tillkommer bostäder i närheten av Karlstad som möjliggör att bosätta sig nära 
Vänern i syfte att tillvarata sjöns värden. I sammanhanget betonas dock att dagens arrendatorers 
behov tillgodoses samtidigt som värdefulla naturmiljöer bibehålls. 

Kommentar:  
Närheten till vatten är en konkurrensfördel, och inte minst i kombination med närheten till tätorter 

och goda kommunikationer. Besöksnäringen är en viktig näringsgren för kommunen och komplement 

till exempelvis lantbruk bedöms bli allt mer vanligt förekommande, varför det är viktigt att möjliggöra 

sådan utveckling vid strategiskt lämpliga platser.  

Det är viktigt att ge förutsättningar för en god exploateringsekonomi inom de olika LIS-områdena, 

något som underlättas av en större exploatering. Omfattningen av de möjliga exploateringarna har 

bedömts översiktligt i LIS-planen, och kan vid detaljstudier i nästa steg komma att förändras.  

 
41. Företagarna Karlstad – småskaligt näringsliv 
LIS-planernas intention, att bidra till en hållbar och långsiktig utveckling av landsbygden och 
möjliggöra utveckling i strandnära lägen, utgör en så komplicerad och omfattande fråga med 
avgörande betydelse för näringslivet i Karlstads kommun, att samrådstiden varit alltför snäv.  
Företagarna vill ändå framföra att mycket av underlaget andas riktning mot att koncentrera olika 
verksamheter. Mer fokus måste läggas på att ge småskaligheten och dess idéer större möjligheter 
och hänsyn bör tas till dessa vid behandling och handläggning. Det kan gälla t ex anläggningar inom 
turism, fritid, rekreation och andra strandnära verksamheter.  
Småföretagen står idag för 4 av 5 jobb. Genom att ge småföretagen möjlighet att etableras och bli 
bärkraftiga, så främjas den långsiktiga sysselsättningseffekten samt skatteunderlaget för hela 
Karlstads kommun.  Den styrka och potential som små företag ger är betydelsefull och nödvändig för 
näringslivsutveckling i Karlstad.    

Kommentar: 

I planen har fokus lagts på att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt på landsbygden 

genom främjandet av LIS-områden för bebyggelse i strandnära lägen. Det finns naturligtvis fler 



21 
 

viktiga utvecklingsområden inom kommunen, i icke strandnära lägen, och inom områden som inte 

ligger nära eller i tätorter och annan sammanhållen bebyggelse.   

I LIS-planen förs ett resonemang kring vikten av satsningar på verksamheter inom turism, fritid och 

rekreation, både vad gäller utveckling av befintliga och nya verksamheter. Det är svårt att generellt 

peka ut LIS-områden där det idag inte finns någon verksamhet och sia var sådan utveckling skulle 

kunna ske. Av naturliga skäl ligger därför ett stort fokus i LIS-planen på utveckling av befintliga 

verksamheter. Men i LIS-planen finns även principiella ställningstaganden, där punkt 10 lyfter 

möjligheten till flexibilitet inför framtida idéer och satsningar som är i linje med de principiella 

ställningstagandena, men inte är specificerade i ett geografiskt område. Detta bör öppna en 
möjlighet för framtida idéer, framför allt för småskaliga näringsverksamheter.  

 
35. Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen anser i grunden att Karlstads kommun bör vara restriktiv med inskränkningar 
av strandskyddet, speciellt i låglänta områden, som utgör en viktig strandzon för flora och fauna och 
en buffertzon vid översvämningar, vilket kan bli vanligare vid ett varmare klimat. Planförslaget utgår 
från rimliga principer där sammanhållna områden med närhet till kollektivtrafik valts ut som en bas 
för framtida landsbygdsutveckling. I bästa fall skulle detta kunna motverka igenväxande 
jordbruksmark mm. Det är dock tveksamta om sjöarnas attraktionskraft är tillräckligt stor för 
permanentbosättning och Naturskyddsföreningen anser inte att fler fritidsbostäder vid sjöar bör 
gynnas. Verksamheter som är beroende av sjöläge bör kunna uppmuntras i vissa fall.  
 
Avstyrker följande LIS-områden: 
Björkvik (näringsändamål, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, friluftsliv. Den betade 
strandängen och vassområdena gör området mycket intressant för fågellivet. En eventuell 
exploatering är därför tveksam och får inte vara storskalig om platsens värden ska kunna bevaras. 

Göviken (näringsverksamhet, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, friluftsliv. Förekomst av 
myrlejonslända gör att området inte är lämpligt för ytterligare exploatering. 

Lilla Björnrukan (näringsändamål, friluftscamping, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, 
friluftsliv. Förekomst av myrlejonslända gör att området inte är lämpligt för ytterligare exploatering. 
 
Är ytterst tveksamma till följande LIS-områden: 
Finnsnäs (fritids-/på sikt permanentbebyggelse, Gapern) - En strandskog som omfattas av 
biotopskydd i viken i den västra delen bör undantas från LIS. 

Österängarna (fritids-/på sikt permanentbebyggelse, Molkomssjön) - Området har delvis stora 
naturvården. Framförallt är det tveksamt med bebyggelse på sluttningen mot söder. En nyckelbiotop 
söder om sommarstugeområdet samt delar av den sydöstra udden bör undantas från LIS. 

Mangenbaden (camping i Natura 2000-område, Mången) 

Torsviken (näringsverksamhet, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, friluftsliv. Området i 
sydväst med sumpskog (biotopskydd) samt ett lövskogsbestånd (nyckelbiotop) bör definitivt 
undantas från LIS-området. 

Västra Rudshalvön (permanentbebyggelse, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, friluftsliv. 

Jäverön (bostads/näringsändamål, Vänern) - Vi är framförallt tveksamma till permanentbebyggelse 
på Jäverön. Ön bör behålla sin prägel av (natur)turistmål varför näringar som förstärker denna 
inriktning bör gynnas. 

Östra Lövnäs (näringsändamål, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, friluftsliv. 
 
Är tveksamma till följande LIS-områden: 
Upperud (permanentbebyggelse, Borssjön) 

Norra Ängslyckan (bostadsändamål, Gapern) 
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Kustorpet (fritidsbebyggelse, Gapern) 

Södra Svedenäs (fritidsbebyggelse, Gapern) - Det är tveksamt att bygga igen luckan mellan två 
bebyggda områden och därmed minska tillgängligheten till stranden för allmänheten. 

Östra Gapern (fritidsbebyggelse, Gapern) 

Sjöhaget (fritidsbebyggelse, Gräsmången) 

Graningebadet (verksamhetsområde, Molkomssjön) - Våtmarken i öster bör inte ingå i LIS-ornrådet. 

Nyed (permanentbebyggelse, Molkomssjön) - Bebyggelsen bör inte komma närmare sjön än idag. 

Molkomsbruk (permanentbebyggelse/näringsändamål, Molkomssjön) - Ån mellan Molkomssjön och 
Borssjön bör ha 100 meter strandskydd. 

Sörmången (fritidsbebyggelse, Mången) 

Älvenäs (bostads/näringsändamål, Vänern) - Skogsområdet i väster bör undantas från LIS. 
 
Har i detta skede inga närmare synpunkter på följande LIS-områden, utöver att områdets 
naturvärden bör utredas närmare innan beslut tas: 
Sjövik (bostads/näringsändamål, Borssjön) 

Valserud (småskalig permanentbebyggelse på jordbruksmark, Borssjön) 

Fyrbo (verksamhetsområde, Gräsmången) 

Krakerud (småskalig permanentbebyggelse på jordbruksmark, Molkomssjön) 
 
Kommentar:  

En ytterligare avstämning av kända, dokumenterade naturvärden har gjorts med stöd av Teknik- och 

fastighetsförvaltningens naturvårdsenhet utifrån bl.a Artdatabanken, och i de fall sådana värden 

finns representerade inom föreslagna LIS-områden framgår detta i texten för respektive LIS-område.  

Tre LIS-områden för näringsändamål vid Vänern avstyrks av Naturskyddsföreningen; Björkvik, 

Göviken och Lilla Björnrukan. Samtliga föreslagna LIS-områden är dock placerade utanför 

riksintresseområde för naturvård enligt 3 kap MB. Vid Björkvik (söder om Väse) finns vissa 

konstaterade naturvärden, som betad strandäng och vassområden, och vid Göviken och Lilla 

Björnrukan har förekomst av Myrlejonslända noterats. Samtliga tre LIS-områden avser 

näringsändamål, och syftar till att skapa förutsättningar för landsbygdsutveckling, dels genom 
koppling till Väse samhälle eller som stödnäring till lantbruk. Lilla Björnrukan samt Björkvik syftar 

även till att främja och öka förutsättningarna för det rörliga friluftslivet. Karlstads kommun bedömer 

att den föreslagna inriktningen på LIS-områdena samt de angivna riktlinjerna för fortsatt prövning, 

ger förutsättningar för att kunna säkerställa att tillräcklig hänsyn tas i senare prövning till de värden 

som finns representerade inom, och i anslutning till de aktuella områdena.   

De LIS-områden som föreningen ställer sig ytterst tveksamma samt tveksamma till, bedöms på 

samma sätt som enligt ovanstående resonemang kunna utvecklas samtidigt som hänsyn kan tas i 

senare prövning till de eventuella natur- och friluftsvärden som finns inom dessa områden. Det är 

emellertid viktigt att kända, dokumenterade värden inom utpekade LIS-områden tas med i LIS-planen, 

så att detta är känt vid fortsatt prövning inom områdena.  LIS-området Sjöhaget föreslås utgå. 

 

Allmänhet och föreningar 
 
Yttrande nr 40 
Det är med glädje vi ser att ni har planerat ett antal vattennära bostäder och områden och det som vi 
ser mest positivt till är områden med tillgång till vårt underbara innanhav Vänern - ett eldorado för 
båt och naturälskare. Ett extra plus är det för områden som ligger nära E 18 och med tillgång till 
service och ett samhälle, dvs nära Skattkärr och Väse. Eftersom områden är även tilltänkta för 
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turism, hoppas vi att kommunen fortsätter att satsa på att information och skyltar finns både på 
Svenska och engelska. 

Kommentar: 

Karlstads kommun anser att behovet av vattennära bostäder och möjlighet till sjö(Väner)nära 

verksamhet inom exempelvis besöksnäringen kommer att öka i framtiden. De principer för 

lokalisering som kommunen har utgått ifrån i LIS-planen bidrar till att främja utveckling längs E18 

samt befintliga infrastrukturstråk och samhällen. 
 
Yttrande nr 7 
Är definitivt negativt inställd till att fler strandnära områden inom Karlstads kommun (och i Sverige 
överhuvudtaget) blir "utvalda" för bebyggelse vilket ju naturligtvis minskar allmänhetens möjlighet 
till att utnyttja den för vårt land så fantastiska allemansrätten. Jag tillhör den gruppen människor som 
under de senaste trettio åren fått ge avkall på de flesta av mina strandnära favoritplatser på grund av 
att de blivit bebyggda . Vi behöver tänka på kommande generationer också. Om "utvecklingen", som 
till mångt och mycket handlar om att de rika blir rikare och de fattiga fattigare, fortsätter så kommer 
bara de rika att få åtnjuta en vacker strand i enskildhet. Det är nämligen inte alla som trivs med att 
tillbringa sin fritid på en strand där det finns massor av andra människor. 
NEJ och åter NEJ -till förslaget om att minska på strandskyddet! 

Kommentar: 
LIS-planen syftar till att stimulera en utveckling av kommunen för bebyggelse och näringsändamål i 

vissa utvalda strandnära lägen. Detta är ett led i genomförande av proposition 2008/09:119 – 

strandskyddet och utvecklingen av landsbygden.  Kommunen ges här en möjlighet att peka ut LIS-

områden för utveckling av landsbygden. 

Detta ska dock göras på ett sätt som inte inverkar alltför negativt på den allemansrättsliga 

tillgängligheten eller naturvärden inom sådana områden. Detta säkerställs genom den urvalsmetodik 

som tillämpats vid framtagandet av planen, som säkerställer att endast sjöar och områden lämpliga 

utifrån ett hållbarhets- attraktivitets- och restriktivitetsperspektiv pekas ut. För varje LIS-område 

anges vidare riktlinjer för fortsatt prövning som ska säkerställa att en utveckling kan göras på ett 

ansvarsfullt sätt. Den sammantagna andelen strandnära mark i de LIS-områden som pekas ut i 
förhållande till de strandområden som finns i kommunen är mycket liten. 

 

Jäverön 
 
Yttrande nr 6  
Teknik och Fastighetsnämnd, Politiker och tjänstemän. Jäverön gör sig bäst till fots, cykel eller häst! 
Vi marknadsför Jäverön för att få fler besökare. Den idyll som besökare upplever minskar i takt med 
att biltrafiken ökar. Därför räds vi den sammanlagda effekten av den så kallade Jäveröutredningen 
och LIS-planen.  Affärsidén med öppen gård är i fara med ökad biltrafik genom gården. Idag går 
katter, ankor och höns lösa till besökarnas glädje. Barnfamiljer kan utan risk låta barnen röra sig fritt 
runt gräsyta, café och djurstallar, trots att de korsar det som idag är en byväg med väldigt lite trafik. 
Ovanpå det har allt som rör jordbruket på Jäverö Gård sedan väldigt lång tid koncentrerats till 
gårdscentrat. Alla dörröppningar/portar vetter ut mot vägen/gårdsplanen både för maskiner och 
djur. När djur skall in/ut från stallet eller byta från en hage till en annan skall de korsa vägen vid 
gårdscentrat. Dessutom börjar eller sluter alla vägar ut till fälten uppe vid gården. 

Vägen söderut mot Långsviken är en väldigt viktig väg vid både flytt av djur och skörd av fälten, vilket 
sammanfaller med när antalet besökare är flest, dvs sommartid. Om det nu är så trist att det inte går 
att göra ön mer eller mindre bilfri, trots att alla andra platser i övriga kommunen går att nå med bil, 
så tycker vi att det finns ett bättre sätt att öka tillgängligheten för besökare än det nu föreslagna.  
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Ett alternativ kan vara att efter 500 meter från färjeläget svänga vänster in på ”Ekorrviksvägen” och 
låta denna väg bli huvudväg för biltrafik. Den är redan idag gjord för tyngre trafik än vägen från 
gården och söderut. Den är bredare och går i en terräng som enklare medger ytterligare breddning, 
än vägen upp till gården och från gården till Långsviken. Idag kommer man så småningom till en 
avspärrning när man följer vår föreslagna väg. Där börjar/slutar cykelleden. Den andra änden av 
denna led är i Långsviken. Men för att nå denna cykelled måste man alltså både idag och med 
liggande förslag, samsas med biltrafik för att komma dit. Inte tillfredställande för den som vill njuta 
av kulturlandskap, djur och natur och inte riskfritt för barn på grusväg vs biltrafik. Genom att dela på 
biltrafik, gång och cyklister finns alltså mycket att vinna.  

Om man lyfter bort avspärrningen i änden av ”Ekorrviksvägen” och låter biltrafiken gå längre än idag, 
finns ytterligare en vinst att göra. Idag är det svårt att nå badstranden ”Bredviken” på annat sätt än 
att gå. Med skogscamping och sommarservering enligt förslagen behöver man komma dit för dass, 
med varor, ved, städning etc. Och kanske även räddningstjänst behöver nå fram? Gör man som vi 
föreslår finns nämligen en väg som skogsbruket dragit fram som går ända ned till viken. Den är 
dragen på det enda ställen detta är möjligt. Vägen går att hårdgöra för att service fordon skall kunna 
ta sig fram. Även barnfamiljer med barnvagn kan ta den vägen, vilket är en brist idag, då det är svårt 
att komma ned till badet.  

Läggs avspärrningen där skogsbruksvägen går ned till Bredviken kan den delen av vägen vikas för 
cyklister och servicefordon. Men vägen kan även tillåtas gå ända fram till Långsviken och därmed 
styra bort även den trafiken från gårdscentrat. Detta innebär inte att man tillåter biltrafik ned till 
”Bredviken” för den vägen går söderut medan ”huvudvägen” mer är i riktning öst-väst. Synpunkterna 
har framförts tidigare till kommunen muntligt. Men då inget är påbörjat rent fysiskt borde det gå att 
fundera en gång till och kanske komma på ett besök där vi kan diskutera hot och möjligheter på plats. 

Kommentar: 

LIS-planen föreslår Jäverön som utredningsområde för LIS. Önska studeras vidare i ett mer 

övergripande perspektiv innan fortsatt utveckling kan ske, och förutsättningarna ska analyseras 

vidare av inom ramen för ett planprogram eller motsvarande. Där behöver olika 

utvecklingsinriktningar vägas mot varandra, samt de olika allmänna och enskilda intressen som finns 

på ön och närmast på fastlandet, behandlas. Bland annat vägfrågan och biltrafiken kommer att bli en 
viktig aspekt, liksom  gång- och cykeltillgänglighet, barnperspektiv och de natur- och friluftsvärden 

som finns representerade på ön idag. Kommunen bedömer att det finns goda möjligheter till en 

positiv utveckling av ön för turism och besöksnäring i samverkan med gårdens verksamhet och att det 

också kan finnas möjligheter till komplettering med andra funktioner, som kan stärka öns karaktär.  

I programmet ska LIS-områden preciseras och avgränsas  i en helhetsavvägning för ön, vilket 

garanterar en optimal utvecklingsinriktning och avgränsning även i förhållande till andra intressen. 

Exakta LIS-områden till grund för dispens enligt LIS kommer alltså preciseras först efter ett 

planprogramskede. De förslag som framförs avseende möjliga trafiklösningar kommer att kunna tas 

upp inom ramen för en kommande planprocess. 

 
Yttrande nr 20 
Under 2013 har teknik- och fastighetsnämnden i Karlstads kommun inventerat Jäverön för att utreda 
frågor om bland annat infrastruktur, arrende och den framtida utvecklingen av ön. Den 11 december 
2013 presenterades förvaltningens utredningsförslag för teknik- och fastighetsnämnden, som då 
antog ett inriktningsbeslut för Jäverön. Under utredningens gång har företrädare för stugföreningen 
träffat teknik- och fastighetsförvaltningen vid fyra tillfällen. Stugföreningen har lämnat synpunkter på 
utredningen direkt till nämnden, dessa finns att läsa som en bilaga till teknik- och 
fastighetsnämndens protokoll den 11 december 2013. Stugföreningens synpunkter kan till stor del 
även omfatta LIS-planens avsnitt om Jäverön. Här följer en sammanfattning av våra synpunkter. 
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Positiv till fortsatt satsning på friluftsliv. Gläds åt att teknik- och fastighetsnämnden vill fortsätta att 
satsa på Jäverön som friluftsområde och för naturturism. Vad gäller utpekande av Lis-områden på ön 
är det dock av största vikt att noggranna analyser genomförs innan detta sker, både genom  att 
kommunicera olika scenarier och att vi erbjuds möjligheter att komma med synpunkter på underlag 
inför framtida planprogram. Vi är mycket angelägna om att ön inte ska förlora sin karaktär. 

Ordning och reda. Stugföreningen välkomnar den vilja som kommunen uttalat om att det ska bli 
ordning och reda på skötselfrågor som rör Jäverön. Föreningen efterlyser tydliga regler och en tydlig 
ingång till kommunen.  

Sjövägen den naturliga vägen. Teknik- och fastighetsnämnden har i sitt beslut uttryckt önskan om att 
antalet bryggor på ön ska reduceras, och  fått i uppdrag att utreda om det är möjligt att anlägga 
gemensamma brygganläggningar. Stugföreningen betonar vikten av att stugägarna även i 
fortsättningen får behålla sina bryggplatser. Jäverön är en skärgårdsö och bryggorna är av största 
betydelse för framkomligheten. Bryggplatser har funnits ända sedan de första stugorna byggdes och 
de har varit en förutsättning för att över huvud taget kunna angöra arrendet. De innebär även 
trygghet för såväl stugägare som besökare då räddningstjänst och sjöräddning lättare kan angöra ön.  

Ta tillvara kunskaper. Stugföreningen har föreslagit teknik- och fastighetsnämnden att identifiera 
flera områden för bad och rekreation. Förutom att satsa på att förstärka skärgårdskänslan i söder 
menar föreningen att området kring färjeläget, besöksbryggan och caféet kan göras mer attraktivt, 
till exempel genom att skapa en badplats i norr. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper till 
sakkunniga som kommer att arbeta med LIS-utredningen. 

Vägarna på ön. Stugföreningen är positiv till beslutet att de större vägarna på Jäverön ska förbättras, 
men kritiska mot att mindre skogsvägar som stugägare själva gjort i ordning och underhållit, några 
med tillstånd från kommunen, ej får användas av arrendatorerna. Vägar på ön är en fråga som vi 
anser ytterligare bör utredas. Till exempel kan samfälligheter bildas för skötsel och ansvar.  

Friköp av arrenden. Stugföreningen har föreslagit teknik- och fastighetsnämnden att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta upp frågan om friköp av arrenden. Friköp av tomt skulle innebära 
fördelar för såväl stugägarna som kommunen. För stugägaren blir det bland annat tydligt var 
gränserna går och vad som får göras på tomten. För kommunen blir det en stor intäkt, medel som 
skulle kunna bidra till öns utveckling. Administrationen för arrenden tas bort.  

Hoppas på en bra kommunikation. Det är stugföreningens förhoppning att myndigheter och övriga 
engagerade i LIS-utredningen kommer att kommunicera med stugföreningen i det fortsatta arbetet. 
Jäveröns stugförening är övertygad om att det tillsammans går att komma fram till bra lösningar för 
både kommun, turister, arrendator och stugägare. 

Kommentar: 

Innan fortsatt utveckling kan ske på Jäverön kommer förutsättningarna att analyseras vidare inom 

ramen för ett planprogram eller motsvarande. Där ska olika utvecklingsinriktningar vägas mot 

varandra och gentemot  de olika allmänna och enskilda intressen som finns på ön och närmast på 

fastlandet. Se vidare kommentar till yttrande 6 ovan.  
 
Yttrande nr 39 
Jag är stugarrendator på  Jäverön. l dagsläget vill ni värna om turismen på ön och bevara djur- och 
växtliv i så stor utsträckning att vi som stugarrendatorer inte ens fortsättningsvis ska få nyttja de 
vägar som redan finns. Då undrar jag hur det är möjligt att bygga nya åretruntbostäder med allt vad 
det innebär utan att förstöra det fina naturområdet? Plus el- och vattendragning, asfalterade vägar, 
snöröjning, gatusopning, sophämtning, gatubelysning, telefoni, reparationer av bostäder, ja, listan 
kan göras lång. Definitivt så försvinner den attraktiva "skärgårdskänslan" som ni pratar så varmt om. 
Det kanske även behöver byggas en bro?! Om man bygger ännu fler bostäder blir det ju ännu färre 
sjönära områden för turister att få tillgång till.  
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Som ni resonerar idag så vill ni ju redan nu ha större tillgång till vattnet för turisterna och begränsa 
tomterna för arrendatorerna. För att det ska bli trivsamt behövs då också muddring göras runt i stort 
sett hela ön. Vem ansvarar för det? Kostnad? Mitt svar från kommunen är att använda båt till och 
från stugan när vägen spärras av. Knappt en kilometer att gå med packning för att kunna övernatta. 
Blir det annorlunda om det byggs nya bostäder? Hur ska de ta sig till sina villor? Ska båt gälla även för 
dessa boenden för att värna om djur och natur? Vad är skillnaden? 

Kommentar: 

Se även kommentar till yttrande 6 ovan.  

Permanentboende på Jäverön bör utredas som ett möjligt alternativ till utveckling parallellt med 
andra alternativ som t.ex satsning på turism och besöksnäring på ön i kombination med jordbruk mm. 

Detta ska hanteras i ett planprogram för att kunna hantera alternativa scenarier, väga dem mot 

varandra och för att kunna skapa goda helhetslösningar för ön som helhet. Innan denna utredning är 

gjord, och innan LIS-områden är fastslagna, är det inte aktuellt med utveckling av ny bebyggelse på 

ön. I programutredningen ska konsekvenser för öns karaktär av olika alternativ belysas.  
 
 

Rudshalvön 
 
Yttrande nr 1 
Undertecknad föreslår att området Strandvik med Notudden-Råttholmen-Oppehuvudet, 
enligt bifogad kartskiss, införlivas i LIS-planen. Motiv för detta är: 
1. Likabedömning av områdena Västra Rudsha lvön och Östra Rudshalvön. 
2. stort bebyggelsetryck, med flera bygglovärenden och strandskyddsdispenser 
3. Attraktiv badplats mitt i området i Sandviken. 
4. Skolbuss går redan nu dagligen till vändplan vid badplatsen. 
5. Koloniområdet Yttre Sållaren ligger i närheten (förvaltare Karlstads kommun) 
6. Området är attraktivt och ny bebyggelse möjlig i likhet med Västra Rudshalvön 

Kommentar:  

En del av området bedöms ha goda förutsättningar att utvecklas som LIS-område, och ligger i linje 

med de principiella ställningstagandena som formulerats i LIS-planen. Området omfattas inte av 

några särskilda, kända restriktioner eller värden, ligger i en relativ närhet till Skattkärr och kan främja 

en fortsatt utveckling av service, kollektivtrafik mm i närområdet. Delar av området kommer därför 

att upptas i LIS-planen inför granskning som ett nytt LIS-område – Strandvik. 

 
Yttrande nr 8 
Yttranden har under flera år försökt att få bygglov på fastigheten Grän 1:5. Upplever att fastigheten 
har ett attraktivt läge för byggnation; nära Karlstad, sjönära, lantligt osv, samtidigt som anslutning 
finns till kommunalt vatten, och yttranden vill ge andra människor chansen att bo i denna positiva 
miljö. Har byggt 5 hus, som hyrts ut till nöjda hyresgäster. Ambitionen är att bereda plats för sjönära 
tomter och tomter i anslutning till dessa hus eller där kommunen kan finna det lämpligt att bygga. 

Kommentar:  

Del av fastigheten Grän 1:5 bedöms ha goda förutsättningar att utvecklas som LIS-område, och 

tangerar det föreslagna LIS-området Västra Rudshalvön. De norra delarna av fastigheten Grän 1:5 

bedöms dock inte lämpligt att införliva i LIS-område då området utgörs av öppen jordbruksmark samt 
rymmer registrerade fornlämningar. Delar av området kommer därför att inarbetas i LIS-område 

Västra Rudshalvön inför granskning. 
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Yttrande nr 18 
Undertecknad har varit i kontakt med kommunen tidigare angående utveckling av vindkraftverk och 
sedermera bostadsbebyggelse på fastigheten Fågelviks-Kärne 1:3. Förvärvade fastigheten Fågelviks-
Kärne 1:3 år 2009 i förhoppning om att kunna exploatera och förädla delar av området till gagn för 
Karlstads kommuns utveckling och sysselsättning. Inledningsvis var inriktningen att kunna uppföra 
några vindkraftverk inom området. I samband med kommunens slutliga arbete med vidkraftsplanen 
och i samråd med dåvarande översiktsplaneraren Calle Alexandersson bedömdes att det skulle vara 
lämpligare att exploatera området med någon typ av bostadsbebyggelse istället. Han lovade att föra 
detta budskap vidare till sin efterträdare så att området skulle kunna tas med i den kommande LIS-
planen. Jag accepterade detta och tog inte någon strid om mina planer på vindkraftverk där. 

Fastigheten Fågelvik-Kärne 1:3 är belägen på Rudshalvöns östra sida med en cirka 500 meter lång 
strandlinje. Området är naturskönt beläget med utblick över vattenområdet mot Arnön. Önskvärt är 
att kunna bebygga delar av området betydligt närmare strandlinjen än nu stipulerade 300 meter. l 
anslutning till eventuella bostadsbyggnationer kommer ju förmodligen frågor upp om att uppföra 
gemensamma båtbryggor och liknande. Då skall strandskyddsproblematiken redan vara avklarad. 

Kommentar:  

Området bedöms ha goda förutsättningar som LIS-område. En utveckling av området ligger i linje 

med flertalet av de principiella ställningstagandena som formulerats i LIS-planen. Området omfattas 

inte av några särskilda, kända restriktioner eller värden, ligger i en relativ närhet till Skattkärr och 
Karlstad vilket kan främja en fortsatt utveckling av service, kollektivtrafik mm i Skattkärr. 

De strandnära delarna av fastigheten Fågelviks-Kärne 1:3 kommer därför att upptas i LIS-planen inför 

granskning som ett nytt LIS-område – Östra Rudshalvön. 

 

 

Lilla Björnrukan 
 
Yttrande nr 5 
Lilla Björnrukan är ett rikt naturområde. Varför ska området förstöras med en campingplats? Rensa 
istället stränderna så gör ni en insats för fågellivet. 

Kommentar: 

Det föreslagna LIS-området Lilla Björnrukan har tagits med i syfte att kunna erbjuda en attraktiv, men 

småskalig frilufts-/tältcampingverksamhet i ett läge som kan fungera som en replipunkt till Vänerns 

friluftsliv och natur. Avgränsningen av LIS-området har gjorts med hänsyn till naturreservat, 

riksintresse och Natura-2000. För att kunna utveckla området enligt LIS-planen krävs att hänsyn tas 

till platsens inneboende (natur)värden och att en friluftscamping utformas, placeras och avgränsas så 

att största möjliga hänsyn tas till omgivningarna. 

 

 

Molkom (Upperud) 
 
Yttrande nr 14 
1. Felaktigheter i texten 

Gårdarna i Upperud har enskilda avlopp och betjänas alltså inte av Molkom reningsverk. Däremot är 
vattnet kommunalt. Det finns i nuläget inget fungerande Fiskvårdsområde i Borssjön. Den 
tidigareföreningen har upphört men arbete görs för att återigen få tillstånd en förening.  

2. Läckage av föroreningar från Blombacka bruk. 
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Planen anger markföroreningar vid Blombacka bruk. Enligt Länsstyrelsens utredning pågår ett 
kontinuerligt läckage av framför allt bly och zink. På grund av juridiska problem är inga åtgärder 
planerade. Det är känt att förorenat bottenslam inte ska röras. Enligt LIS-planen ska bebyggelse inte 
ske vid strandkanten, däremot föreslås båtplatser och bryggor. Detta innebär en ogynnsam spridning 
av de lagrade tungmetallerna. 

3. Bäcken som mynnar ut i Borssjön väster om Klockarudden 

l bäcken släpps processvatten ut från industrierna norr om väg 63. Enligt undersökningen 
"Bottenfauna i bäck till Borssjön Uppeud 2013" finns en störning i faunan. Man refererar också till 
mätningar som visar på förhöjda värden av krom, nickel och fluorider i bäcken. Rening av 
processvattnet och regelbundna kontroller har inte alltid fungerat som det gör i dag. Vad innehåller 
bottensedimentet i bäcken och vad har kommit ut i sjön? Detaljplanen sträcker sig över bäcken. Vad 
händer om man börjar gräva i/nära den? Kommunens Miljöenhet är ansvarig och bör yttra sig. Vår 
förhoppning är att Borssjöns kemiska status tas på största allvar vid planering av byggnationer. 

4. Friluftsliv och rekreation 

På sid 58 kan man läsa att Borssjön inte utgör något särskilt värde utifrån det rörliga friluftslivet. 
Faktum är att "Upperudsskogen" som området kallas i folkmun är ett populärt strövområde och 
används flitigt av ungdomar som rider.  
5. Förhoppningsvis kommer lantbruksmaskiner att efter byggnationen kunna ta sig fram i området 
vid den omtalade skogsvägen. Åkermarken väster om Klockarudden kommer annars att bli ett 
instängt område och det finns risk för skogsplantering.  

Kommentar:  

Planen revideras avseende avloppssituationen omkring Upperud samt fiskevårdsområde.  

En dialog har förts med miljöförvaltningen efter plansamrådet med anledning av inkomna synpunkter 

rörande både Blombacka bruk och processvatten. Två utredningar har genomförts avseende 

Blombacka bruk och tillhörande tippar. Föroreningar har konstaterats i bland annat bottensediment i 

sjön. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Den eventuella påverkan som båtar och småbåtshamn kan 

tänkas få på bottensedimentet i sjön kommer att behandlas inom ramen för en framtida 

detaljplaneprocess, vilket krävs för att kunna ianspråkta LIS-område Upperud för bostadsändamål.  

Miljöförvaltningen följer upp utsläppen av processvatten från verksamheterna genom de i tillståndet 
föreskrivna kontrollprogrammen. Tidigare eventuella föroreningar kan komma att finnas i 

mynningsläge och nedströms, men bedöms preliminärt inte medföra risk utifrån ett bostads- och 

båtlivsperspektiv inom LIS-område Upperud. Detta med hänsyn till eventuella föroreningars art 

(krom, nickel, flourider m m) samt avståndet till föreslaget LIS-område. 

Formuleringen avseende friluftsliv och rekreation är mer att ses i perspektivet hela sjön, och 

eventuella utpekade värden, och avser att exempelvis  riksintresseområden, friluftsområden med 

elljusspår eller verksamhetsområde kopplat till besöksnäring etc saknas. Lokala värden som 

närrekreationsområden finns vid de flesta sjöar, vilket i kommande detaljplanearbete, tillsammans 

med framkomligheten på skogsbilvägen, behöver beaktas. 

 
Yttrande nr 29 
Äger, via bolaget KenCon lnvest AB, fastigheten Molkom 1:585, som utgör huvuddelen av LIS-
området "Sjövik", och är uppvuxen på grannfastigheten Upperud 1 :27.  
Några rättelser: 
1 -Kommunalt vatten (och el mm) finns draget på ett flertal ställen över denna mark- se servitut mm. 
2 - Molkom 1 :585 är använt som timmerupplag och mätstation under 80-talet. EJ sågverksamhet. 
Timmer är en naturprodukt, så risken för föroreningar i marken bedöms som mycket små. 
Har ambitioner och mycket högt intresse för exploatering och är intresserad av dialog om utveckling.  

Kommentar:  
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Planen revideras avseende vatten och el samt tidigare markanvändning inom LIS-område Sjövik. 

Ytterligare kontakt tas under granskningsskedet.  

 

Yttrande nr 50 
Hoppas att LIS-planen kan öppna för positivt besked kring placering X på bif karta av byggnation på 
fastighet 1:51. Har fått förhandsbesked på annan plats men önskar pröva ursprungligt läge. Marken 
ägs av yttrandens familj, och avstyckning skulle ske från faderns egendom. Han är positiv till läge X. 
 

Kommentar:  
Kommunens översiktliga bedömning är att möjligheter bör finnas för dispens från strandskyddet på 

önskad plats. Slutgiltigt besked kan dock lämnas först vid prövning av dispensen och förhandsbesked 

på lokaliseringen. 
 

Gräsmången 
 
Yttrande nr 17 
Någon har sagt, placera människan i Paradiset, så förstör hon det. Allemansrätt och strandskydd är 
bland våra viktigaste lagar för bevarande och upplevelse av naturen, och bör inte offras lättvindigt på 
utvecklingens altare.  

Karlstads kommun har målet att få 100 000 invånare. För att locka nya invånare vill man upphäva 
strandskydd för etablering av strandnära bebyggelse med 300-400 fritidshus. Det skulle betyda ett 
tillskott på ungefär 2000 personer. Man kan fråga sig om förlusten av natur är värd denna obetydliga 
folkökning. Genom en sammanslagning med grannkommuner, tex. Hammarö skulle man enkelt 
uppnå detta mål utan att exploatera sönder naturen.  

Strandskyddet ska dessutom försvagas, eller upphävas vid mindre vatten. Vad menas med det? I 
skogen finns små tjärnar, skogens speglar. Att sitta vid en sådan tjärn är en upplevelse av stillhet och 
ro, där hoppas jag slippa se bebyggelse. För exploatering av Sjöhaget med 15-20 sommarstugor på 
den sydöstra stranden av Gräsmangen i Älvsbacka anges att där finns inga särskilda naturvärden. För 
mig är det en ostörd, skogbevuxen strand med ostört djurliv. På min senaste vandring hittade jag till 
och med björnspår på stranden. 

För de 20 familjer som får strandnära sommarstugor kan det vara trevligt, men för andra är det 
förlust av natur, tillgänglighet och frihet. Stor del av året är det blåsigt och kallt. Man kan hävda att vi 
har gott om sjöar och plats för sommarstugor. Men om Fan får ett finger så kan han ta hela handen. 
För markägare är det säkert lockande. Det finns miljoner, eller miljarder att hämta i en exploatering 
av våra stränder. 

Landsbygdsutveckling? Vad menas med det? Jag tycker att vi har en fin landsbygd med torp och 
gårdar, ro, frihet och natur. 1800-talets landsbygd var tätbefolkad. Landsbygden bör inte förvandlas 
till villasamhälle i namnet av utveckling. Utveckling innebär oftast avveckling av naturen. Man hör 
ofta att vi har så gott om plats, dvs. vi har för mycket natur som borde fyllas med hus och människor. 
I Sverige har vi fortfarande en fantastisk vidsträckt natur. Den är vår rikedom och skall inte 
degraderas till en handelsvara. Strandskyddet har räddat våra sjöar från exploatering. I USA däremot, 
är många sjöar omgärdade med en bård av hus. Där finns inte samma ro och frihet som vid en svensk 
sjö. Tillsammans med en amerikan badade vi i en svensk sjö. Amerikanen var förvånad över 
frånvaron av bebyggelse, att vi kunde bada var som helst. Jag sade, vi är nu i ett land med frihet. 
Angående camping så finns redan en campingplats i södra änden av Gräsmången. Där finns också en 
badstrand som kräver viss restaurering (sand). Jag motsätter mig planerna på bebyggelse vid 
Sjöhaget. Jag vill hellre ha en ostörd strand med björnspår än en strand med sommarstugor. 
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Kommentar:  

Att genom LIS-planen möjliggöra fritidshusboende i anslutning till besöksnäringsmål som Fyrbo 

bedöms som viktigt. LIS-området vid Sjöhaget föreslås dock utgå inför granskningen, med hänsyn till 

Gräsmångens vildmarkskaraktär, som kan gynna Fyrbo och naturturismen i området. Området är 

beläget i utkanten av kommunen, och Sjöhaget kan delvis likställas med det föreslagna LIS-området 

Sörmången vid sjön Mången – båda ligger perifert i förhållande till Karlstad stad, det finns 

campingplatser i närheten samt att sjön präglas av en vildmarkskaraktär.  

Strandskyddet för Gräsmången har sänkts och omfattar nu 100 m, vilket motsvarar det avstånd som 

befintlig bebyggelse ligger på i dagsläget, vilket bedöms utgöra ett rimligt avstånd för byggande samt 
påverkan på sjöns Norrlandskaraktär.   

Avsikten med LIS-området var att ge förutsättningar för ren fritidshusbebyggelse som skulle kunna 

komplettera Fyrbo-områdets verksamhet. Samtidigt kan de marknadsmässiga förutsättningarna för 

etableringar som Fyrbo utgöra en utmaning.  Utifrån inriktningen att i första hand samla och 

möjliggöra landsbygdsutveckling med hjälp av fritidshus i anslutning till service mm finns det därför 

anledning att vänta med ett utpekande av LIS-område för fritidshus vid Gräsmången. Utveckling bör 

dock möjliggöras för Fyrbo. Skulle Fyrbo-området utvecklas med ökad besöksverksamhet skulle 

Sjöhaget kunna bli ett bra komplement till detta, som kan stärka en sådan servicepunkt. I dagsläget 

är det dock inte prioriterat att öppna upp ett nytt område vid en sjö med vildmarkskaraktär.  

Att det anges i planen att det inte finns särskilda naturvärden, innebär att det inte finns särskilt 
skyddsvärda arter eller miljöer som är upptagna i kommunens utpekade områden för skydd.  

Diken, mindre gölar och mindre vattendrag omfattas ej av strandskydd enligt ett generellt 

Länsstyrelsebeslut som omfattar hela Värmland. Det handlar om Länsstyrelsens gräns för vad som 

omfattas av strandskydd eller inte. Detta skiljer sig inte mot de riktlinjer som gällt för Värmland sedan 

lång tid tillbaka.   

Landsbygdsutveckling innebär att det ska kunna finnas möjligheter till tillväxt även på landsbygden. 

Landsbygden kan inte konserveras precis som den ser ut idag. Det måste finnas möjligheter till 

utveckling. Däremot bör utveckingen ske i balans med de värden som finns och de ”vildmarks-

områden” som fortfarande finns kvar. I detta fall bedöms det finnas anledning att värna orördheten 

och vid byggnation bygga vidare på samma premisser som tidigare, med ett försvarligt 
respektavstånd till sjön.   

 
Yttrande nr 22 
Sverige är unikt. Allemansrätt och strandskydd bidrar till att förstärka demokratin, och ger alla 
tillgång till såväl som ansvar för vår natur. Rucka därför inte på strandskyddet. 

Karlstads kommun har en ovanlig tillgång med vildmark bara fem mil från Karlstads centrum. Ett av 
så kallat ”Norrlands fingrar”, sträcker sig ner till Östanås och Gräsmången, med nordliga biotop- och 
naturtyper, och norrlandskänslan infinner sig kring sjön.  Spår av de stora rovdjuren lodjur, varg och 
björn, har setts mindre än en kilometer från Gräsmångens södra strand.  Att behålla sjöns karaktär 
gynnar invånare och turister, och kan främja turistnäringen då ”vildmarksturismen” blir alltmer 
populär, särskilt från länder som saknar allemansrätt. Runt Östanås finns flera uppskattade 
vandringsleder, en campingplats och Fyrbo, ett före detta vandrarhem.  

Naturen, vildmarkskänslan, och faktumet att det är en vildmark som är lätt att nå, även för 
rörelsehindrade, medför att det är viktigt att Gräsmången behåller sitt strandskydd. 

Kommentar: 

Se yttrande 17.  
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Yttrande nr 24 
Byalaget Älvan verkar i före detta Älvsbacka socken och synpunkter gäller bara vår del av 
kommunen. 
1/ Vi gläds åt viljan att underlätta utveckling i vår bygd. 
2/ Planförslaget gäller mark intill sjön Gräsmången där naturvårds- och friluftsplanen vill öka 
strandskyddet där till 200 meter medan LIS-planen vill tillåta bygge av fritidshus. Hur går det ihop? 
3/ Gräsmången är ytvattentäkt för det kommunala vattnet. Enligt länsstyrelsens kartläggning inför 
2015 har Gräsmångens ekologiska status blivit sämre och är nu ”otillfredsställande”. Bottenfaunan 
har blivit drastiskt mindre. Detta beror troligen på att vattennivån varierar mycket i den reglerade 
sjön. En förutsättning att eventuell ny bebyggelse ansluts till kommunalt vatten och avlopp, så att 
sjöns status ej påverkas. 
4/ Fyrboområdet är lämpligt för naturturism och träningsturism. Vandringslederna med raststuga och 
vindskydd fungerar väl för både löpträning och vandring. Byggnation för turism mellan Fyrbo och 
vattenverket och på campingen, förutsätts anslutas till det kommunala avloppsnätet för 
att inte öka miljöpåverkan av Gräsmången och Östanåsån.  
5/ Vi är glada att kommunen vill ge möjligheter till utveckling av vår bygd. Just därför ställer vi oss 
frågande till valet av Sjöhaget vid Gräsmången som område för fritidshus. Hur attraktivt det kan 
vara att bygga fritidshus vid en sjö där vattennivån varierar så mycket, där VA-ledningarna ligger 
långt borta, marken delvis är sank och exploatering blir dyrbar? Kanske finns det mer attraktiva 
platser för bebyggelse? Ett exempel är området mellan Östanåsån och vägen ned till avloppsrenings-
verket. Marken ligger nära VA-ledningar och elanslutning, har sjöutsikt mot sydväst och goda 
grundläggningsförhållanden samt nära till busshållplats. 
6/ Gräsmången och Östra Örten, har olika karaktär. Gräsmången omges av norrlandsterrängens berg 
och ger besökaren en upplevelse av orörd skogssjö. Östra Örten omges av odlad mark och ger 
besökaren en annorlunda upplevelse. Mötet mellan odlad bygd och norrlandsterrängens 
berglandskap är en viktig del av naturupplevelsen i Älvsbacka. Vandringslederna runt Östanås ger 
besökaren en varierad natur. 
7/ Permanentboende betyder mer för bygden än fritidshus. Å andra sidan kan fritidshus bli 
permanenthus efter ett antal år, satsningar på fastboende är viktigare. Äldre fastigheter finns att 
köpa eller hyra för den som söker fritidsboende. 

Kommentar:  

Länsstyrelsen fattade i december 2014 nya beslut kring utökade strandskydd i länet varvid det 

utökade strandskyddet för Gräsmången på 150 meter ersattes av generellt strandskydd om 100 

meter. Utvalda LIS-områden ger en möjlighet att pröva avsteg från gällande strandskydd, och har inte 

bedömts finnas några motsatsförhållanden i kommunens eller länsstyrelsens handlingar i frågan.  

Höga krav ställs på tillkommande bebyggelse att anordna en hållbar vatten- och avloppslösning. 

Befintliga problem rör redan existerande fastigheter som måste få en hållbar avloppslösning för att 

sjöns status inte ska försämras.  

LIS-område Sjöhaget föreslås utgå ur LIS-planen. Se tidigare kommentarer. 

Det i yttrandet nämnda potentiella LIS-området, mellan Östanåsån och vägen till avloppsrenings-

verket, bedöms inte lämpligt då det delvis omfattar jordbruksmark, fasta fornlämningar samt ur 

riskhänseende har en närhet till avloppsreningsverket.  

 
Yttrande nr 26 
Samrådshandlingen tar upp utvecklings- och utbyggnadsförutsättningar med Gräsmången som bas. 
Hela Älvsbackabygdens fysiska karaktär bör dock ses i ett sammanhang, där Östra Örten, Lersjön och 
Gräsmången utgör kärnor i det tredelade landskapet. Områdets karakteriseras naturgeografiskt av 
kedjan av naturrum med egen särart – Östra Örten, som livgivande för det kulturskapande 
omgivande lantbrukslandskapet; Lersjöns lågmälda karaktär med beteshagar och odlingsmarker samt 



32 
 

en skogsridå mot öster, samt Gräsmångens vildmarkskaraktär med skogsklädda höjder och enstaka 
och lågmälda enskilda hus. 

Vi vill understryka vikten av att slå vakt om särdragen i Älvsbackabygden och dess naturgeografiska 
kännemärken. Odlingslandskapet kring Östa Örten medger tilltalande lokalmiljöer som kan 
kompletteras med både permanentbostäder och fritidshus med åretruntkvaliteter för boende. 
Sluttningarna ner mot Lersjön kan på ett skonsamt och tilltalande sätt medge ny bebyggelse. 
Gräsmången bör dock skonas från ny bebyggelse - både enskilda byggnader liksom samlade grupper 
som LIS-planen lanserar för Sjöhaget. Låt Gräsmången förbli det "vildmarksområde", som kommunen 
själv redovisar som ett kännetecken för Gräsmången och dess stränder! Strandnära ny bebyggelse 
vid Gräsmången är heller inte aktuellt inom sjöns stränder i Munkfors eller Hagfors kommuner. Inte 
heller länsväg 240:s strandnära läge utmed den östra stranden förtar helhetsintrycket av vildmark.  

Utifrån planens ambition att Fyrbo ska utvecklas som centrum för naturturism med säte i 
Fyrboområdet, är det grundläggande att närområdet vid Fyrbo liksom karaktären på dess storslagna 
naturresurs, Gräsmången, förblir det vildmarksområde som ger mervärden för den lockande 
naturturismen i Älvsbacka. Önskemålet att tillgodose bygdens tillväxt med fritidshus, liksom 
åretruntbosättningar, bör tillgodoses i slutningarna mot Östra Örten eller Lersjön medan 
Gräsmångens strandpartier förblir oexploaterade enligt dagens mönster. 
Området Fyrbo N (BL) bör som föreslagits förstärkas som kärna för den naturnära turismen som har 
en naturlig hemvist och utvecklingspotential i Älvsbacka. Badplatsen, campingmöjligheterna samt 
kompletterande byggnader för verksamheter vilket ingår i planförslaget ger stabilitet åt Fyrbo som 
kärna för naturturismen i Älvsbacka. Vandringslederna i närområdet kan utvecklas vidare till 
attraktiva inslag vid utvecklandet av naturturismen. Gräsmångens potential som tillskott för 
naturturismen ligger i dess vildmarkskaraktär som bäst upplevs från sjösidan där de obrutna 
strandpartierna utgör adelsmärket för områdets vildmarkskaraktär! Gräsmången liksom Östra örten 
utgör även tilltalande lokaler för sportfiske. 2010 genomfördes ett utvecklingsprojekt inom byalaget 
Älvan med stöd av Föreningen Närheten som bistod med LEADER-medel. Slutrapporten biläggs för 
kännedom. 

Kommentar:  

Se kommentarer till yttrande 17.  
 
Yttrande nr 31 
Smålom. Saknar dokumentation om smålomsutbredning norr om Björntjärn, (inringat i bifogad karta) 
som upptas i förslag till ny ”naturvårds- och friluftsplan”. En helhetssyn på natur och miljövärden i 
Älvsbackaområdet för ”Gräsmången” är viktig, då det är tänkt som LIS-område med naturturism. 

Björntjärn borde vara dokumenterat som friluftsområde, eftersom det är ett ”Put-and-Take” vatten 
som drivs av Björntjärns SFK (sportfiskeklubb) och borde utnyttjas/redovisas som fiskenaturturism 
utifrån planerna för Gräsmången. Som fisketurist i sjösystemen (Gräsmången-Lersjön - ÖstraÖrten 
och Björntjärn) är ofta önskemålet att få en naturupplevelse som kan erbjuda fiske men också 
stillhet, tystnad och naturupplevelser av i fåglar och djur (ex.vis älg, lodjur, varg, björn). 
För LIS-området ”Mången” kan man läsa att ”Öster om sjön finns ett vindkraftsområde utpekat i 

kommunens översiktsplan. En utveckling vid sjön behöver ta detta i beaktande i syfte att minska 

risken för intressekonflikter mellan boende och vindkraft.”  Detta gäller även området kring 
”Gräsmången”. Området finns inte ens med i Karlstad Kommuns översiktsplan för vindkraft men 
ändå finns planer på vindkraftverk som skulle påverka området negativt. Även för detta område bör 
man ta hänsyn till att vindkraftverk inte ska uppföras pga negativ natur och kulturpåverkan. 
På sidan 48 i planen står ”Inom LIS-område Sjöhaget kan tillgängligheten för allmänheten säkerställas 

genom beaktande av fri passage samt fortsatt prövning av bland annat placering av enskilda 

byggnader inom området.” Viktigt att det blir en strand/skogsremsa med träd och vegetation mellan 
tänkt upphävt strandskydd, för bostäder för ”Sjöhaget”, och Gräsmången för att bevara känslan av 
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orörd natur. Viktigt att det som byggs även passar in i den befintliga bruksmiljön och kulturbygden 
med kulturbyggnader av typen ”röda stugor av gammal lantbrukskaraktär”.  

I tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning kan man kan läsa på sid 7-8 att “Konsekvenserna för det 

rörliga friluftslivet är att andelen allemansrättsligt tillgänglig mark inom strandskyddszonen kan 

minska i planalternativet. Den slutgiltiga effekten av planalternativet 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 uppskattningsvis 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 friluftsanläggningar(bad, camping, 

kursgårdar etc) kan ge positiva konsekvenser för friluftslivet.”  Vill att det i MKB:n skrivs in inte bara en 
”fri passage”, utan även att orörd natur mellan strandlinje och den planerad bebyggelse ska bevaras. 
 
Kommentar:  

En ytterligare översyn har gjorts över naturvärden efter planens samråd, där framför allt arter eller 

biotoper som riskerar att påverkas av LIS-områden tydliggörs/kompletteras.  

LIS-område Sjöhaget föreslås utgå ur LIS-planen. Se vidare kommentarer till yttrande 17.  I Karlstads 

kommuns Vindkraftplan (tematiskt tillägg till översiktsplanen) från 2011 framgår att miljöerna 

omkring Örtensjöarna samt södra delen av Gräsmången har utpekats som restriktionsområden för 
vindkraft, bland annat med hänsyn till landskapsbild, natur- och kulturvärden.  

Begreppet fri passage finns beskrivet i Miljöbalken (7 kap 18§ f). Där framgår att  ” Ett beslut om att 

upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan 

strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området 

närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas 

funktion.”   Hur den fria passagen ska avgränsas, utformas och skötas varierar från plats till plats, och 

behandlas i den fortsatta prövningen inom de olika LIS-områdena och för den aktuella platsen.  

 

Yttrande nr 37 
Östra Örtens fiskevårdsområdet sträcker sig från södra änden av Östra Örten till dammluckorna 
utanför Fyrbo (not. för närvarande råder fiskeförbud i Östanåsälven). Planen beskriver detaljrikt 
områden där det rekommenderas bebyggelse, men mindre i närområdet runt Östra Örtenområdet, 
om hur den utökade turisttillströmningen ska hanteras. Att även närområdet ska vara attraktivt för 
friluftsliv och näringar framgår tydligt i planen. Att få behålla Örtensjöområdets status när det gäller 
bevarande-värdet och samtidigt kunna erbjuda ett ökat friluftsliv i området är angeläget från de 
flesta parter.  

Rent allmänt behövs flera anslagstavlor som klart tydliggör bevarandevärdet. För att nå fram som 
fiskevårdsförening behövs ordentliga bryggor vid båtisättningsplatserna som underlättar för äldre 
och rörelsehämmade personer att nyttja den attraktion som fiske och båtturer ger. 

Det behövs förbättringar när det gäller det sanitära (wc och ev dusch) i anslutning till den 
kommunala badplatsen vid kyrkan i Älvsbacka. Där bör också tillgången till bryggor förbättras så även 
äldre och rörelsehämmade kan nyttja dem. Ljudpåverkan som t.ex uthyrningsverksamhet av 
vattenskoter eller liknande störande verksamheter, ska inte vara förenligt med den 
naturupplevelseturismen som området kommer att erbjuda.  

Kommentar: 

Fokus i LIS-planen är att beskriva förutsättningarna, förslagen och konsekvenser tillhörande de 

föreslagna LIS-områdena. Detta innebär att närliggande förutsättningar och utvecklingsmöjligheter, 

som exempelvis inte är strandnära, inte lyfts fram i lika hög utsträckning. Därmed inte sagt att 

sådana frågor inte är betydelsefulla för bygdens utveckling.  
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De synpunkter och tips på förbättringar avseende bland annat tillgänglighetsanpassade bryggor och 

ökad sanitär standard vid badplatsen vid Älvsbacka kyrka tas vidare till kommunens Kultur- och 

fritidsförvaltning.  

Vattenskoteranvändning regleras genom förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter samt 

ändring (2004:607). Vid framförande av vattenskoter gäller sjötrafikförordningens samt miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler samt att ingen skada eller olägenhet på miljön eller människors hälsa uppstår. 

Vid upplevda störningar av allmänhet eller naturliv ska kontakt tas med polismyndigheten. 

 

Göviken 
 
Yttrande nr 16 
Jag har sommartid bott vid Göviken i 60 år och har under dessa år fascinerats av det lilla myrlejonet. I 
LIS-planens beskrivning av Göviken står mycket riktigt om en liten förekomst av myrlejonet. På flera 
håll i Värmland har planer på olika byggnationer och installationer fått ändras på grund av hänsyn till 
bl.a. förekomst av olika lavar, fågelhäckning, fågellek men även sländeförekomst. Myrlejonet är 
troligtvis en kvarleva från tiden då Vänern var en del av havet, alltså för ca 9000 år sen. Den 
missgynnas av kontinuerligt trampslitage och det finns en gräns för hur mycket omrörning av sanden 
som arten tål. Min fråga är varför inte större vikt fästs vid bevarandet av denna intressanta art.  

Kommentar: 

Vid utveckling inom samtliga LIS-områden krävs att man tar hänsyn till särskilda natur- och 

friluftsvärden som kan finnas inom respektive  område. Vid en fortsatt prövning av framtida 

bebyggelse behöver ansökan redovisa  plats och omfattning av byggnationen. I samband med detta 

görs en mer detaljerad studie av förutsättningarna på den aktuella platsen samt vilken eventuell 

inverkan det har på natur- och friluftsvärden. Om det då krävs, kan projektet arbetas om. 
 
Yttrande nr 21 
Är som markägare och näringsidkare positivt inställda till förslaget. Området stämmer mycket väl in 
på flertalet principiella ställningstaganden som ligger till grund för förslag till LIS-områden. Ett LIS-
område i Göviken skulle helt klart utgöra ett attraktivt och hållbart läge för bl.a ny bebyggelse. Idag 
kommer det unika Vänerläget enbart ett fåtal personer tillgodo. 

Vi anser även att förslaget stämmer väl stämmer överens med Karlstad kommuns policy att hela 
kommunen skall utvecklas. Uthyrning av hus är ett bra komplement till vårt ekologiska lantbruk. Fler 
ben att stå på leder förhoppningsvis till att vi kan fortsätta bedriva en hållbar verksamhet som i sin 
tur bidrar till en levande landsbygd. Vi är mycket måna om att området ska utvecklas med varsam 
hand. Eftersom ny bebyggelse ska ske bakom befintlig så ser vi inte att tillgängligheten till bad och 
strandnära natur påverkas på ett nämnvärt negativt sätt.  

Kommentar:  -  

 

Yttrande nr 23 
För landsbygdens utveckling är det viktigt att de LIS utpekade områden som framtagits blir antagna. 
Det är väldigt få i en så stor kommun.2013 byggdes endast ett fåtal bostäder på landsbygden i 
Karlstad kommun. En anledning till det är det starka strandskyddet och att man inte får bygga i 
attraktiva områden nära vatten. En anledning är också att banker inte lånar ut till nybyggnation om 
det färdiga huset har lägre värde än byggkostnaden, vilket är fallet om huset inte har ett läge som är 
attraktivt. 
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När det gäller LIS-område Göviken, finns flera delar som gör att området är viktigt för 
landsbygdutveckling. Stora delar av stranden är redan bebyggd med fritidshus, viket gör att ny 
bebyggelse bakom den äldre inte påverkar allmänhetens tillgång till stranden. 
Närheten till Karlstad gör att området är lättillgängligt. Den nya trafikplatsen för E18 vid Randviken är 
3 km bort och har busshållplats. När gång- och cykelvägen byggs ut till Karlstad kommer området att 
vara tillgängligt för alla. Området har naturliga sandstränder och fina skogsvägar för promenader, 
vilket är positivt för besökare. Att göra Göviken till ett LIS område enligt förslaget höjer 
attraktionskraften på Karlstad kommun. 

Kommentar:  -  
 
Yttrande nr 33 
Undertecknad markägare, av fastigheten Norra Edsberg 1:2 samt innehavare av sommarstuga inom 
Norra Gövikens Fastighetsförening, motsätter sig att en LIS-plan omfattar annan mark än ansökande 
markägares, och förutsätter att planens gräns ändras. Yttranden godkänner inte gränsdragningen vid 
och i viken, som omfattar dennes mark. Emotsätter sig alla fasta installationer i eller vid vatten i 
viken, både när det gäller båtplatser och brygganordningar, då detta påverkar undertecknads del av 
viken.  

Uppställning av ett stort antal soptunnor sker i dagsläget, på initiativ av kommunen, på min mark där 
vägen delar sig mellan Göviken och Bredsand, utan att jag tillfrågats och mot min vilja. Jag emotsäger 
mig all belastning av ytterligare fastigheters sopor. 

Vill särskilt framföra att yttersta varsamhet ska beaktas när det gäller natur och miljövärden samt 
skyddszonen för vattentäkten, och förutsätter att Karlstads kommun gör alla de undersökningar som 
fordras för detta.  

Emotsäger mig ett LIS-område i Göviken, men kan tänkta sig att stödja ett undantag från 
strandskyddet för de två (2) uthyrningshus som markägaren skrivit till denne om. Instämmer i allt 
övrigt i skrivelsen författad av Norra Gövikens Fastighetsförening. 

Kommentar: 

Gränserna för LIS-området har justerats, och vattenområdet samt marken närmast strandlinjen har 

undantagits från LIS-utpekande. Natur- och friluftslivsvärden bevakas i samband med prövningen av 
strandskyddsdispens samt förhandsbesked/bygglov inom LIS-området. Skyddsföreskrifterna för 

vattentäkt anger vilka åtgärder som är förbjudna eller kräver tillstånd respektive anmälan innan 

genomförande. Skyddsföreskrifterna gäller fortsatt även vid LIS-utpekande. Gränserna har justerats 

enligt bilaga 1, karta över rådande fastighetsgränser och avstyckningar.  

 

Yttrande nr 34 
Undertecknade utgör styrelsen för Norra Gövikens Fastighetsförening och representerar 
fastigheterna Karlstad Liljenäs 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:2, 6:3, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, 12:1 och 13:1. 
Fastigheterna är belägna intill familjens Edsgårds mark. Fastigheternas gränser fastställdes den 3 
augusti 1951. Samtidigt noterades officialservitut beträffande markreservat tillhörande fastigheterna 
Edsberg N:a 1:2 och Liljenäs 1:2. Nyttjanderätten till detta markreservat omfattar bland annat del av 

badstranden i Göviken, klipporna på vikens norra sida, halva vattenområdet i viken, klipporna fram 

till Randviken samt badstranden i Randviken. 

Omfattning. LIS-planen kan innebära byggnation av 15 uthyrningsstugor, besökspunkt för 
representation, besöksnäring, byggnation av bryggor och bryggvandringar för allmänheten. 
Inledningsvis vill vi tydliggöra att vi fått uppfattningen att ansökande markägares önskan är att 
uppföra två åretruntboenden för uthyrning i anslutning till sina befintliga fyra uthyrningshus, vilket vi 
inte anser skulle påverka området i nämnvärd omfattning. Det är vår mening att kommunens LIS-
förslag därför inte sammanfaller med den utveckling ansökande markägare önskar. Då LIS-planen 
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medföljer berörd fastighet under obestämd framtid, ser vi oss nödsakade att ställa frågor och 
synpunkter. 

Plangränsen i vattnet i Göviken inte följer den gräns som fastställdes 1951 för det markreservat till 
vilket vi har servitut. Föreningen motsätter sig till att en LIS-plan skulle komma att omfatta annan 
mark än ansökande markägares och förutsätter att planens gräns ändras. 

LIS-områdets syfte och förändringens omfattning.  "Syftet med planen är att bidra till en hållbar 

utveckling av landsbygden. Ju fler som bor inom ett område desto bättre underlag finns för service 

och kollektivtrafik. Det är också viktigt för att främja näringslivet, som kan bidra till ökad turism och 

fler arbetstillfällen". Vid analys av de skrivelser som vi haft tillgång till i frågan framgår att tankarna 
bakom LIS-området Göviken är ett sätt att hjälpa markägaren att få ett bidrag till sin 
näringsverksamhet och samtidigt ge allmänheten ökad tillgång till ägarens mark. Har vi uppfattat 
detta rätt? Har någon bedömning gjorts av i vilken utsträckning en exploatering av området kommer 
att bidra till LIS-planens syften? Vem fattar beslut om graden av exploatering, kommunen eller 
markägaren? Vi tror att det markägarens ansökan avser är byggandet av två uthyrningsstugor i 
närheten av sina andra stugor, vilka används för permanent uthyrning avseende åretruntboende. 
Föreningens styrelse har efter samråd med övriga medlemmar konstaterat att ingen motsätter sig en 
sådan utbyggnad.  

Däremot hävdar vi att ett utökande av bebyggelsen med tretton ytterligare uthyrningsstugor för 
permanent boende skulle strida mot de riktlinjer som gäller för LIS-områden eftersom det inte finns 
något samband mellan LIS-målet turism och byggnation av nya stugor. Det senare leder snarare till 
ökad, verklig eller upplevd, privatisering av området. När det gäller målet för näringssatsningar leder 
det inte heller till fler arbetstillfällen utom möjligen under en period och för dem som producerar 
husen. Befintliga fyra hus som hyrs ut hyrs ut med långtidskontrakt, vilket också torde avses med de 
planerade. Om markägaren avser bedriva stuguthyrning av campingkaraktär med turism som 
resultat, skulle det samstämma med LIS-målet men om så skulle vara fallet önskar vi få en bekräftelse 
på detta för att kunna kommentera. Vi ifrågasätter även vad som i framtiden skulle kunna förhindra 
en försäljning av uthyrningsstugor inom ett LIS-område som omvandlar dem till privata fastigheter? 

Nivån på satsningen stämmer dåligt överens med syftet att kring Vänern "kraftsamla" satsningar på 
ett fåtal, strategiska platser för att utveckla Vänern som en destination för besöksnäringen. Vår 
uppfattning är att istället för LIS-område, skulle ett undantag från strandskyddet göras för att 
markägaren ska kunna förverkliga sina planer på ytterligare två hus då området tidigare är bebyggt. 
Allmänhetens tillgång till området skulle begränsas om 15 hus skulle byggas. Vi vill också påpeka de 
omfattande VA-investeringar som följer en sådan expansion enligt lagen om allmänna vattentjänster. 
Med de tillkommande husen skulle hela områdets totala antal hus falla inom VA-lagen 6 §.  

15 hus har inte någon nämnvärd effekt på efterfrågan av utökad service och inte heller för 
kollektivtrafik. Snarare skulle det skapa miljöproblem med ökat bilåkande på vardagar. Att förvandla 
Göviken till ett LIS-område överensstämmer på inget sätt med målen för LIS, och främjar inte 
landsbygdsutveckling annat än att bidra till markägarens rörelse.  

Miljökonsekvenser och naturvärden. Kommunen har tagit fram en översiktlig miljökonsekvens-
beskrivning (MKB), och i samrådshandlingen för LIS angående Göviken står sedan " På sandstranden 

förekommer mindre myrlejonslända som är en rödlistad art knuten till öppen sand. Förekomsten är 

dock sparsam och naturvärdet bedöms som måttligt. I övrigt finns inga utpekade natur-, kultur-eller 

friluftsvärden i området."  Detta föranleder följande frågor: I MKB:n för E18 anges att det inom bara 
några hundra meter från Göviken finns en skyddsvärd biotop klass 1, med högsta naturvärde, med 
många sällsynta arter knutna till de sandiga eller glest trädbevuxna miljöerna där ett flertal rödlistade 
och andra sällsynta arter finns. Stora delar av området är av riksintresse för naturvård. Med tanke på 
närheten - hur motiverar kommunen bedömningen av Göviken? På Länsstyrelsens hemsida på GIS-
kartan anges att strandlinjen tillhör riksintresse friluftsliv. Hur motiverar kommunen bedömningen 
att det inte finns några utpekade friluftsvärden i området? 
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Primär skyddszon. Göviken och området fram till Bredsand befinner sig inom den primära 
skyddszonen kopplad till Karlstads ytvattentäkt, belägen cirka 500 meter från Göviken. Skyddszonen 
innebär kraftiga restriktioner för boende inom området. Bland annat gäller förbud för nytetablering 
av WC-ansluten avloppsanläggning där renat hushållsvatten leds till ytvattnet, restriktioner kopplade 
till djurhållning samt förvaring/transport av kemikalier med specifika kommentarer ner på nivån för 
arbetsmaskiner, fordon och bränsleförvaring.  

Hur kan målet om "kraftsamling" på ett fåtal, strategiska platser, sammanfalla med 
samrådsredogörelsen, bilaga 5, som bifogas till beslutet om vattenskyddsområde och föreskrifter för 
Kattfjorden, som framgår av länsstyrelsens svar på sidan 2, att Kattfjorden även är att anse som 
reservvattentäkt för Sörmon? Hur kan LIS-planens syfte att öka båttrafiken sammanfalla med förbud 
att ankra bara 500 meter från Göviken, vid platsen för vattenintaget till vattenverket?  

Bryggor, båttrafik och sandstrand. Utifrån över 50 års observationer anser föreningen det 
anmärkningsvärt att Karlstad kommun ritar in ett LIS-område som sträcker sig ut i vattnet. Det är 
allmänt känt att botten- i kombination med väder-, is- och vindförhållanden gör Kattfjorden mycket 
olämplig för såväl flyt- som fasta brygganordningar. Anläggande av sådana innebär därför skapande 
av permanenta fästanordningar med påverkan på klippor och sjöbotten. De få platser som finns och 
är möjliga för förtöjning av grundgående båtar, är redan ianspråktagna av markägare samt 
fastigheter med servitut. De möjliga bojförtöjningsplatser som finns är redan upptagna. Om fler 
tillskapas skulle dessa vara i vägen för badande. Pga. den vanligtvis rådande vindriktningen med 
bildande av avsevärd vågbildning är det direkt olämpligt att ha fler båtar på svaj. l de grunda vikarna 
Göviken och Bredsand, stranden vid föreslaget LIS-område, finns också områden av sjunksand och 
blålera i vattnet och sandlagret inne i Göviken är tunt. Tidigare ansökan om att få anlägga en pir har 
avslagits mot bakgrund av att förändrade vattenflöden i viken skulle medföra igenslamning och 
igenväxt samt osäkerhet huruvida bottensanden skulle förflyttas. Stranden på Göviken har sedan 50-
talet bevarats av de sommarboende norr om viken som årligen rensar stranden från vass och övrigt 
skräp. Viken och badvattnet har hållits öppet genom Gövikens övriga fastighetsägares regelbundna 
slagning av vass. En förändring av områdets status enligt kommunens förslag skulle medföra en 
uppenbar risk för att denna naturvård upphör. 

Tillträde. Allmänheten har redan idag tillgång till både klippor och bad som nås via cykel eller till fots. 
Ingenting inom området blir mer tillgängligt för allmänheten genom införandet av ett LIS-område. 
Klippområdet nås lätt på de naturstigar som finns. Det är osannolikt att vandringsgångar på klipporna 
för allmänheten skulle finansieras av ansökande markägare. Väg inom området är privat och ägs 
resp. finansieras av de fastighetsägare som ingår i Södra Liljenäs-Gövikens samfällighetsförening. 
Vägen har låst bom och kommunalt bidrag utgår ej. Vägsträckor med dålig bärighet och sämre 
framkomlighet innebär bl.a att sophämtning sker på central plats utan direkt närhet till bebyggelse. 

Göviken olämpligt. Undertecknade hävdar att Göviken är olämpligt som LIS-område utifrån 
ovanstående resonemang. I stället för att göra ett LIS-område, bör dispens från strandskyddet ges så 
att markägaren ska kunna förverkliga sina planer på ytterligare ett par hus, vilket skulle sammanfalla 
med LIS-planens syfte att bidra till näringsverksamheten, och göra alla parter nöjda utan LIS-planens 
införande. För det fall planen på att göra området till ett LIS-område fullföljs, vill vi att följande 
noteras: Plangränsen mot vårt markreservat på stranden, klipporna och i vattnet på Göviken följer 
inte den gräns som fastställdes 1951 och till vilket vi har servitut. Vi motsätter oss att LIS-planen då 
omfattar annan mark än ansökande markägares och förutsätter att planens gräns ändras. Vi önskar 
bekräftelse på att gränskorrigering sker om LIS-planen antas. Slutligen vill vi påpeka att 
utställningsmaterialet innehåller felaktigheter som gjort det svårt att förstå. Det är vidare närmast 
slumpartat att vi fått kännedom om planförslaget trots att vi är direkt berörda av det. Vi noterar dock 
att vi fått snabbt svar på frågor och att tidpunkten för inlämnande av synpunkter senarelagts. Vi 
hemställer om att det material som sammanställs för presentation för politikerna i kommunen 
tillsänds oss för remiss innan distribution.  
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Kommentar: 

Fastighetsägandet har inte tagits hänsyn till vid utpekande av LIS-områden. I detta fall där 

utpekandet grundas på ett generellt ställningstagande att detta ska kunna utgöra en stödverksamhet 

till det lantbruk som bedrivs har aktuella fastighetsgränser justerats utifrån inkomna synpunkter.   

Aktuellt vattenområde utgår i planens granskningsskede, då vattenområdet i sin helhet föreslås tas 

bort med hänsyn till de svårigheter att anordna båtplatser som påtalats i flera yttranden.  

I de juridiska handlingar som finns registrerade hos kommunen existerar inget officialservitut inom 

LIS-området  för badstranden i Göviken. Registrerat avstyckningsmaterial från 1951 samt 

fastighetsgränser på ortofoto bifogas samrådsredogörelsen som bilaga.  

Det är Karlstads kommun som fattar beslut om avgränsning, omfattning och inriktning av LIS-

områden. Om intresse finns för utveckling för intilliggande fastighetsägare, är det meningen att det 

under samrådet ska framkomma att fler fastighetsägare önskar denna möjlighet. Som det står i 

förslaget till LIS-plan så har nämnd fastighetsägare hört av sig till kommunen med önskemål, varför 

just detta område har tagits med efter en övergripande prövning av dess lämplighet och utifrån de 

principer och kriterier som formulerats i planen.  

Kommunen bedömer att möjligheter för landsbygdsutveckling finns. Grundtanken med LIS-planen och 

dess urvalskriterier är att bedöma olika platsers förutsättningar till landsbygdsutveckling och 

samtidigt främja en långsiktigt hållbar utveckling. LIS-områden och landsbygdsutveckling bygger till 

stor del på lokalt engagemang och vilja till utveckling. Föreslagna LIS-områden för näringsverksamhet 
har huvudsakligen pekats ut där verksamheter finns eller tidigare har funnits och/eller där intresse för 

utveckling finns idag. Intresse från markägare är en viktig faktor i sammanhanget, då steget från 

potential till reell utbyggnad är nödvändig för att skapa en faktisk landsbygdsutveckling.  

Bidraget till landsbygdsutveckling är i detta fall knuten till lantbruket och dess möjligheter till 

överlevnad. Generellt är det positivt om öppna brukade marker kan kvarstå och om ytterligare 

stödnäringar kan skapas till lantbruksfastigheter.  Avsikten är att stärka möjligheterna till en 

fungerande verksamhet som bidrar till att bibehålla ett öppet landskap med levande lantbruk, vilket 

kommer samhället till gagn.   

Avseende omfattningen är kommunens bedömning att området, som föreslogs i samrådet, kan 

rymma omkring 10-15 uthyrningsstugor. Uthyrningsstugor är en bristvara såväl inom Karlstad som 
vid Vänern, och kommunen ser gärna fler områden med uthyrningsstugor i Vänerlägen. De unika 

strandlägen som finns, bör göras allmänt tillgängliga i större utsträckning än i dag för att komma fler 

till del.  

Byggandet på landsbygden är relativt lågt i dagsläget och bedömningen sker utifrån de förhållanden 

som råder. Utifrån det är 15 uthyrningsstugor att uppfatta som att man kraftsamlar kring en plats.  

Många unika lägen är i dagsläget smygprivatiserade och besökande allmänhet uppfattar sig många 

gånger inte som välkommen. Uthyrningsstugor bedöms inte motverka den allemansrättsliga 

tillgängligheten utan snarare öka tillgängligheten till bl.a badplats och för förbipassage. 

Byggnationen i sig ska utformas så att det inte innebär privatisering av den strandnära marken. 

Utpekad användning av LIS-området för näringsverksamhet kommer att bestå även vid en försäljning 
av marken. Se kommentarer till även föregående yttranden. 

Risk för § 6-områden finns för samtliga LIS-områden, och all annan sammanhållen bebyggelse av en 

viss omfattning, som ligger utanför kommunalt VA-verksamhetsområde. LIS-planen har i så hög 

utsträckning som möjligt korrelerats med kommunens förslag till VA-plan (tematiskt tillägg). 

Det finns inga av kommunen kända specifikt skyddsvärda naturvärden inom eller i nära anslutning till 

föreslaget LIS-område Göviken, förutom den begränsade förekomsten av mindre myrlejonslända. 

Området omfattas heller inte av riksintresse för naturvården (riksintresset Sörmon som avses i E18-
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utredningen, är beläget som närmast 400 meter från föreslaget LIS-område vilket inte utgör grund för 

att begränsa utbyggnad i Göviken).  

Med hänsyn till de svårigheter som påpekats under samrådet, att inom tidigare föreslaget LIS-

områdes vattenområde anordna lämpliga platser för bryggor, kommer vattenområdet och 

markområdet närmast strandlinjen (öster om vägen) att undantas från LIS-utpekande. Småbåtshamn 

finns i Bredsand/Frubacka och möjligheter till ytterligare förtöjningsplatser för småbåtar bör sökas 

utanför LIS-området, i anslutning till befintliga småbåtshamnar. Då möjligheter till småbåtsanordning 

inte kommer att kunna ske, med LIS-område som särskilt skäl för dispens, behöver heller inte 

markområdet närmast vattnet ingå i LIS-området. Detta då del av sådan mark skulle kunna behövts 
för ett mindre område på land i anslutning till bryggor, för båtuppläggning etc. Området närmast 

vattnet undantas därmed från utpekande av LIS.  

Strandlinjen längs hela Karlstads Vänerkust utgör riksintresse för friluftsliv, och finns redovisat i LIS-

planen som ett allmänt intresse för Vänern som helhet.  

Karlstads kommun bedömer att det inte föreligger någon konflikt mellan vattenskyddsområdet och 

dess föreskrifter samt utpekande av LIS-område Göviken. I övrigt, se kommentar till Länsstyrelsen.  

Allemansrätten gäller inom hela LIS-området (liksom utanför). Det innebär att boende i 

övernattningsstugor mm kan komma att nyttja badplatsen, liksom ytterligare allmänhet som färdas 

genom att gå eller cykla. Eftersom utbyggnad genom LIS föreslås väster om befintlig väg kommer 

detta inte utgöra ett problem för tillgängligheten, och ev. uthyrningsstugor bedöms inte försämra 
möjligheten till allmänhetens tillgänglighet till bad och förbipassage. Ev. behov av frizon ska också 

tillgodoses i bygglovskedet och i dispensförfarandet.  

LIS-området gör det möjligt att söka dispens inom strandskyddat område, något som kan vara möjligt 

redan idag, men osäkert då det inte är självklart att övriga dispensskäl (än LIS) är tillräckliga. Det 

utökade strandskyddet har utgått för Göviken och strandskyddet omfattar nu 100 meter, vilket 

möjliggör ny tilltänkt bebyggelse. Planens omfattning har ändrats till att omfatta max 5 hus avseende 

näringsverksamhet, om LIS åberopas för byggnationen. Gällande servitut för mark gäller fortsatt, 

även vid LIS-utpekande inom fastigheten Norra Edsberg 1:2.  

 
15. Lars-Erik Back 
Vi tre undertecknande fastighets/markägare, med fastigheter belägna inom det föreslagna 
LIS området, är emot iden med att omvandla området på fastigheten S Edsberg 2:1 till LIS-område. 

Geografiskt påverkar vattenskyddsområdet för Kattjorden ett stort område, där stor restriktivitet ska 
iakttas. Påverkas Kattfjorden och Sörmon negativt riskeras vattenförsörjningen i större delen av 
Karlstad! Enligt LIS-planen krävs, för att ett område ska kunna klassas som ett LIS område, att hänsyn 
tas till hållbarhet-, utveckling- och restriktivitetsperspektiven. Undertecknade anser att rådande 
infrastruktur, brist på kollektivtrafik och service, utgör hinder för LIS-område. Då området ligger i 
direkt anslutning till råvattentäkt och detta utgör ett tungt vägande allmänt intresse motiverar 
restriktivitetsperspektivet att detta vattenområde väljs bort för LIS. Efter ansökan från Karlstads 
kommun har länsstyrelsen beslutat om vattenskyddsområde och föreskrifter, som gör inskränkningar 
i rätten att förfoga över fastigheten då det ligger beläget inom skyddsområde för Kattfjordens 
ytvattentäkt (beslut 2012-09-25, 513-274-20 12). Beslutet omfattas av strikta regler. Undertecknade 
finner det ytterst anmärkningsvärt att kommunen nu utarbetar en plan där man ska frångå dessa 
strikta regler och medge undantag från strandskyddsbestämmelser och det redan efter två år. 
 
I särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelser anges "att området ska vara väl avskilt 

från strandlinjen". Så är det inte i detta fall. Enligt vår mening kan ytterligare bebyggelse inom 
strandskyddszonen få konsekvensen att den allmänrättsliga tillgången till strandzonen blir hämmad. 
"Om ytan behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området". I förslaget för Göviken beskrivs att inom LIS området ska ett 
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vattenområde tas ned i syfte att möjliggöra utveckling av gemensamma bryggor. Vi tolkar det som en 
öppning för att anlägga en båthamn. Vi befarar att sådana bryggor kräver en kraftig konstruktion i 
betong med hänsyn till vind och isförhållanden. Vi vill peka på att behovet av båthamn redan finns 
tillgodosett i områdets omedelbara närhet vid Bredsand. 

"Om platsen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför det strandskyddade området". Vi anser att en nyetablering av uthyrningsstugor mycket väl 
kan ske utanför 300 metersgränsen där förutsättning redan finns att erhålla bygglov. 
Vi kan konstatera att möjlig hållplats för kollektivtrafik överstiger två kilometer  i motsats till 
riktlinjerna för byggande på landsbygden i ÖP 2012. Det anges också i ÖP 2012 att ”Bebyggelse ska 
endast tillåtas om vatten, avlopp och väganslutningar kan ordnas på ett tillfredsställande sätt.”  och 
att ”Lokalisering på platser där ny och befintlig bebyggelse tillsammans utgör mer än fem hus ska 

föregås av en planutredning för att klargöra kommunens samlade ambitioner i området. Platsens 

lämplighet för ytterligare bebyggelse ska studeras utifrån från planmässiga kriterier och samråd med 

grannar ska ske innan förhandsbesked ges eller krav på detaljplan ställs.”  Har detta skett eller 
kommer det att ske? Vilka ambitioner har kommunen? Kommer LIS området Göviken att 
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas enligt 6 kap. miljöbalken? 
Naturaspekter. Planen beskriver att "Förutom myrlejonsländan finns inga utpekade natur-, kultur- 

eller friluftsvärden i området". I miljökonsekvensbeskrivningen för ny E18 förbi Sörmon, pekas det ut 
ett område som bedöms som "Klass 1 Högsta naturvärde". Detta utpekade område gränsar till 
Göviken. I samma dokument står att "Naturinventeringen har genomförts för att avgränsa och på ett 
enhetligt sätt beskriva särskilt skyddsvärda biotoper. " Frågan är hur de olika utredningarna kan 
komma fram till så olika bedömningar när det gäller naturaspektema.  

Gövikens lilla badstrand tillhör fiskgjusens fiskeområde vid pålandsvind. Längre tillbaka i tiden, så 
fanns fiskgjusens bo och häckningsplats uppe på södra bergen inom det nu utpekade LIS-området 
Göviken. Ett häger-par har i många år haft sitt bo och häckat i Göviken. Vi anser att detta behöver 
utredas vidare då det ej nämns i LIS-planen för Göviken. 

Kommentar: 

De urvalskriterier som tagits fram i LIS-planen berör till största del LIS-områden för bostadsändamål. 

LIS-områden för näringsändamål (N) har getts en friare tolkning, då många av näringsområdena 
kopplat till besöksnäring är belägna på mer perifera platser. LIS-området Göviken utgör ett sådant 

LIS-område. LIS-området bedöms förenligt med gällande skyddsföreskrifter till vattenskyddsområdet  

I samtliga utpekade LIS-området finns ett vattenområde inkluderat, liksom marken närmast stranden. 

Det är först i efterkommande prövning (förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens) som fri 

passage avgränsas och säkerställs för aktuell plats inom ett LIS-område. Förlaget har heller inte 

innefattat bebyggelse i strandlinjen. Vattenområdet och marken närmst stranden föreslås dock utgå.  

Länsstyrelsen fattade i december 2014 beslut om att det utökade strandskyddet vid Göviken skulle tas 

bort och strandskyddet omfattar nu 100 m. Uthyrningsstugor kan (efter prövning) placeras innanför  

100-meterslinjen inom LIS-området. Detta LIS-område syftar till att skapa möjligheter att på ett 

logiskt sätt knyta samman den nya bebyggelsen med intilliggande väg. Det är dock möjligt att föreslå 
ny bebyggelse utanför strandskyddat område utan koppling till LIS-kraven.  

LIS-området för Göviken är ett näringsområde (N) vilket innebär att byggnation för t ex uthyrnings-

stugor kan ske som en del i en näringsverksamhet, varför kriterierna för bostadsändamål inte tillämpas.  

I kommande prövning kommer omfattningen av exploateringen att bedömas, och definieras också av 

fastighetsägarens ambitioner. Inriktningen i LIS-planen är att fortsatt prövning ska kunna ske genom 

bygglov och strandskyddsdispens, vilket innebär en omfattning av 1-5 hus.  

Inga uppgifter finns att fiskgjuse häckar inom området idag. Eventuell påverkan på fiskgjusebo och 

häckningsplats bedöms inom ramen för fortsatt prövning.  

Se även övriga kommentarer till Länsstyrelsens samt yttrande 34. 
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Yttrande nr 43 
l Karlstads kommuns VA-översikt 2012, (kap 3.1, s. 20 samt i Konsekvensbeskrivning, bilaga A s. 41) 
behandlas grundvattensituationen på Segerstad. Man konstaterar att nivån på grundvattnet är låg 
särskilt där vatten tas från berggrund och att vattnets kvalitet inte är den bästa. Vilken ytterligare 
belastning på grundvattnet tål området ifråga och kan halten av mineraler tänkas öka vid ytterligare 
uttag? Radon, mangan och järn m.fl mineraler finns redan i ganska hög grad i det vatten som finns i 
det tänkta LIS-området Göviken. Vattnet är inte otjänligt men ex. små barn bör inte dricka av det 
dagligen enligt laboratorieutlåtanden. Det bör undersökas om ytterligare djupborrade brunnar i LIS-
området kommer påverka grundvattentillgången och dess kvalitet negativt, innan beslut tas. 

l liggande förslag till LIS-område Göviken nämns fiske som ett riksintresse. Ett allmänt känt faktum är 
att fisktillgången flera år i rad minskat i alla nordliga vikar av Vänern och att yrkesfiskarna tvingats 
arbeta allt längre utomskärs för att säkra sin näring. Utifrån egna erfarenheter och Länsstyrelsens 
årliga fiskerapporter utgör Kattfjorden inget undantag. Fiske med tillåtna enstaka handredskap under 
maj-september är möjlig både från land och båt, men fångsterna blir små eller inga. Fiskeförbud 
gäller för delar av Kattfjorden under vissa tider. Det finns bättre fiskevatten att göra reklam för. 

Kommentar: 

I samband med fortsatt prövning (bygglov) inom området kommer frågan om dricksvattenförsörjning 

att hanteras. Möjligheter till rening av vatten finns genom olika metoder. 

I Vänern bedrivs landets mest omfattande yrkesmässiga insjöfiske såväl vad gäller antalet 

yrkesutövare som fångstmängd. Vänern klassas i sin helhet som riksintresse för det yrkesmässiga 

fisket. Det yrkesmässiga fisket i Vänern regleras genom beviljade yrkesfiskelicenser och 

redskapsdispenser för nät, fasta redskap och kräftburar. Basen i fisket utgörs av ett flertal fiskarter. 

Fisket bedrivs huvudsakligen med nät (bottensatta), flytgarn, fasta redskap och kräftburar. 

Riksintresset ska säkerställas så till vida att planer och projekt som genomförs inom eller i anslutning 

till riksintresseområdet inte riskerar att medföra negativa konsekvenser för riksintresset. Begränsad 

ny bebyggelse inom Göviken bedöms inte påverka riksintresset för fiske.  

 
Yttrande nr 46 
Är positiv till LIS-område Göviken i Segerstad.  Har själv ett hus där och tycker att det är positivt om 
fler kan besöka området. Viktigt att landsbygden lever och utvecklas, att det finns möjlighet att bo 
kvar och livnära sig. Vi kan inte leva i ett reservat. Naturligtvis inte överbefolkat men ytterligare några 
hus anpassade efter naturen och de förutsättningar som finns. 

Kommentar:  - 

 

 

Gapern 
 
Yttrande nr 13  
Undertecknade ägare till fastigheter på Finnsnäs fritidsområde anför härigenom besvär och klagan 
över LIS-planen avseende att öppna upp för bebyggelse på strandskyddat område i anslutning till 
fritidsområdet Finnsnäs.  

Finnsnäs fritidsområde omfattar 40 fritidstomter. Den strandremsa som vi nu befarar skall bebyggas 
används flitigt av såväl boende på fritidsområdet som allmänhet för att komma till Gaperns strand, 
samt som strövområde, bad och fiske. Strandremsan ligger inom strandskyddat område och vi önskar 
att detta område fortsätter att omfattas av lagstadgat strandskydd. Önskar veta om byggnadsplan 
gäller för strandområdet. Önskar underrättelse vid begärd och genomförd avstyckning, ändring eller 
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upprättande av byggnadsplan/detaljplan inom strandområdet, samt vid ev framtida åtgärder och 
förändringar som kan beröra fastighetsägare och närboende.  

Kommentar: 

LIS-område Finnsnäs bedöms ha goda förutsättningar att bidra till en utveckling av landsbygden 

genom tillkommande bostadsbebyggelse, framför allt i den södra, idag obebyggda delen av området. 

Den norra delen av det föreslagna LIS-området har tagits med i syfte att eventuellt möjliggöra någon 

enstaka komplettering av tomt(er) inom fritidshusområdet. Detta skulle dock kräva en ändring av 

detaljplanen, vilket skulle komma att involvera samtliga fastighetsägare inom området. 

Strandområdet med fastigheterna Finnsnäs 1:9, 1:11, 1:12 och 1:13 omfattas inte av befintlig 
byggnadsplan. LIS-områdets avgränsning föreslås ligga kvar - den norra delen som en framtida 

möjlighet för berörda fastighetsägare, och den södra delen för en sammanhållen utveckling.  

 
Yttrande nr 25  
Fritidsområdet vid Finnsnäs har en byggnadsplan från 1971. De avstyckade fastigheterna med 
beteckningarna Finnsnäs 1:11, 1:12, 1:13 och 1:9 mot Gapern är intressanta eftersom de ligger 
utanför planlagt område. För dessa gäller i dagsläget både strandskydd och så kallat 
nybyggnadsförbud. En vettig tanke från början borde därvid ha varit att med hänsyn till 
fritidsområdet begränsa användningen av dessa för att tillgodose de fritidsboendes möjligheter till 
Gapern. Ett problem har dock varit att ägaren till dessa fyra fastigheter inte behagat sköta om dessa 
efter att ha avverkat den skog som fanns vid förvärvet.  

Erfarenheten är att det sedan 1971 funnits bra möjligheter att gå ned till stranden via 1:11 (gångstig) 
längs de fyra fastigheterna fram till bad- och båtplatsen via en gångstig vid sjön. Denna remsa har 
varit väl frekventerad och också använd för badliv. 

Vid ev. byggnation på de fyra fastigheterna är det mycket viktigt att det "strandskyddstänkande" i 
planen, om frizon på minst 10meter, gäller. Det är angeläget att i bygglov ställa krav på att gränsen 
noga utmärks med staket eller liknande. Gångstigen genom Finnsnäs 1:11 måste också lösas på 
liknande sätt. Vid byggnation inom fritidsområdet förutsätts ändring av byggnadsplanen, och att det 
gäller den så kallade allmänningen 1:14, och inte "ängen" mot bad- och båtplatsen. ”Ängen” bör inte 
röras då den utgör en oersättlig tillgång för områdets utseende. En ev. vidare utökning om tomter 
förutsätter en fingertoppskänsla som tar hänsyn till områdets karaktär och utrymme. Antalet 
fastigheter som möjliga anges till mellan fem och tio. Med de nödvändiga begränsningar som föreslås 
ovan är de fyra möjliga medan ett ytterligare fåtal är tveksamt.  

Kommentar:  

De fastigheter som hänvisas till i yttrandet saknar idag bebyggelse såväl som byggrätt. Skötseln av 

fastigheterna tycks som nämns inte förekomma då omfattande sly- och undervegetation finns inom 

området mellan sommarstugeområdet och stranden. Passage(r) finns ned mot stranden som nyttjas 

för bad och rekreation. Om någon/några av de aktuella tomterna skulle kunna bebyggas i framtiden 

behöver detta prövas inom ramen för en detaljplan. I samband med detta ska hela områdets behov 

av strandnära rekreation vägas mot möjligheten att bebygga delar av detta markområde. Om 
nytillkommande bostadsbebyggelse skulle bedömas lämplig enligt ovan, kommer en fri passage att 

säkerställas i detaljplanen. Vid en ändring av detaljplanen skulle även markområdet 1:14 kunna 

diskuteras – kvarstå som allmänning eller helt eller delvis utgöra allmänna ytor för boende inom 

området. Den öppna ängsmarken ned mot båt- och badplats bedöms inte lämplig för ytterligare 

bostadsbebyggelse då den är värdefull för områdets rekreationsbehov. 

 

Yttrande nr 30 
Ett av de utpekade LIS-områden är södra delen av Svedenäs Södra Tomtägareförenings 
gemensamma tomt Svedenäs 1:38. Svedenäs Södra Tomtägareförening är i princip positiv till 
kommunens ambition att upplåta nya områden för strandnära bebyggelse. Föreningens styrelse har 
förhört sig bland medlemmarna om förslaget för Svedenäs. I dagsläget finns inget intresse att 
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utnyttja denna möjlighet till nybyggnation då bland annat landskapsbilden radikalt skulle förändras. 
Föreningen ser därför negativt på en förändring av dagens strandskydd och upplåtande av nya 
tomter för byggnation i aktuellt område, och avstår därför föreslagen möjlighet till 
nybyggnation på marken Svedenäs 1:38, benämnd ”Svedenäs Södra” i LIS Dnr 2012-714 Dpl 80. 
 
Kommentar: 

Området har bedömts som lämpligt för LIS enligt de urvalskriterier samt principiella 

ställningstaganden som kommunen utgått ifrån. En utveckling inom LIS-området kräver att en 

detaljplan upprättas. Marken inom LIS-området kan, efter respektive fastighetsägares önskemål, ingå 
i detaljplanen eller ej. Tomtägareföreningen kan då välja att avstå. LIS-planen är endast 

möjlighetsskapande och inte tvingande varför området föreslås kvarstå för att på lång sikt möjliggöra 

utveckling inom hållbara stråk i kommunen.  

 

Yttrande nr 42 
Vi som bor intill Gaperns sydvästra del behöver möjligheter att kunna ta oss ner till stranden 
sommartid. Killstad badplats har en alltför liten parkering, och in- och utfarten är minst sagt farlig, 
speciellt för barn och ungdomar med cykel. Trycket är stort vid fint badväder. Från Killstad upp till 
Bergsäng finns inga badbara stränder, utom Rotnäs badplats som är privat. Udden, i Norra Forsnäs, 
har klippor men saknar badstrand.  

Från Bergsäng österut mot Finnsnäs tänker kommunen låta bebygga" strandnära lägen", just där det 
finns badbara stränder. Redan nu har tomtägare byggt bryggor och belamrat klippor med 
trädgårdsmöbler, kanoter mm. De två föreningsägda båtbryggorna vid Forsnäs och Finnsnäs är 
fullbelagda, och en hel del båtarligger intill just denna strandremsa. När kommunen köpte mark av 
Rotnäs i området, sades det vara för att underlätta för friluftslivet. Om LIS-planen förverkligas kan 
det bli precis tvärtom. Kommunen borde förbättra i stället för att försämra bygdens möjligheter till 
bad och båtplats. Människor som bor närmare Alstern än Gapern söker sig hit för att bada. Alla som 
inte bor direkt intill en strand vill ju kunna bada om somrarna, särskilt barnfamiljer! 

Kommentar:   

I det LIS-område som finns föreslaget (Finnsnäs) föreslås att utveckling ska kunna ske samtidigt som 
värden ur friluftslivssynpunkt tillgodoses, genom fri passage för allmänheten mellan bebyggelse och 

strand, samt möjligheter till platser för bad- och båtplats. Det innebär att det ska finnas 

begränsningar på hur långt ner man kan bygga och privatisera marken, för att inte allmänhetens 

tillgänglighet längs stranden ska försämras. 

De synpunkter och råd kring bad- och båtplatser som lyfts fram i yttrandet tas vidare till kommunens 

Kultur- och fritidsförvaltning.  
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Ovan redovisas avstyckningskarta från 1951 rörande Göviken, som togs fram i samband med 

avstyckning av fritidshus inom stamfastigheterna Liljenäs 1 och Edsberg N:a 1. Fastighetsgränsen 

redovisas i grönt. Nedan redovisas gällande fastighetsgränser i i rött i förhållande till befintlig terräng.  

 

BILAGA 1 (ang. Göviken) 
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Samrådsmöte  

LIS-planen, Karlstads kommun 

 

Datum: 2014-04-08 

Tid: Kl. 16.00-18.30 ca, Stadshusets cafeteria 

Närvarande:  Ann Catrin Kärnä, Kommunledningskontoret 

Daniel Nordholm, konsult kommunledningskontoret 

Ca 15 st övriga närvarande, enligt närvarolista 

 

Ann Catrin hälsar välkommen och presenterar kommunens representanter, samt redovisar 

bakgrunden till arbetet, kort om vad strandskydd innebär, lagändringarna som möjliggjort LIS-

planearbetet samt syfte och mål med arbetet. Ann Catrin berättar vidare om planprocessen och 

tidplanen för arbetet samt metodiken som har använts för framtagande av planen samt de kriterier 

för urval som tillämpats. 

Under arbetet har analyser gjorts utifrån tre stycken teman;  

• Hållbarhet 

• Hänsyn och begränsningar 

• Levande landsbygd 

Dessa redovisas och diskussion förs kring vad de innebär. 

Frågor och synpunkter innefattade bl a: 

- Finns det siffror på antal besökare till Jäverön, främst besökare som inte har stuga eller 

annan anledning att besöka ön? 

- Det behövs mer utvecklingssatsningar vid Vänern! Men det är svårt med de många 

restrektioner som finns i form av t ex naturreservat och Natura 2000. Hur når vi ut till 

Vänern, hur visar vi upp denna pärla för besökare? Var kan man etablera exempelvis en fin 

restaurang? Kanske kan LIS-planen vara underlag för en fortsatt diskussion? Samrådet ger 

också möjligheter att inkomma med förslag till sådana områden! 

- Det är förvånansvärt få båtturister eller andra turister eller friluftsliv överhuvudtaget ute i 

skärgården! 

- Det kan vara klokt att hålla isär satsningar på turism och besöksnäring kopplade till 

skärgården, med bostadsområden och ”privata intressen”. 

- VA-frågor kring utbyggnad, krav, krav på delaktighet mm för fritidshusetableringar vid bl.a 
Gapern och vid Vänern. Samordning mellan VA-plan och LIS-plan betydelsefullt! 

BILAGA 2  


