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Det särskilda utlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under planens granskningsskede 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 gruppe-
rats för respektive sjö. 

Hur planarbetet har bedrivits
Karlstads kommun har tagit fram ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen 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.

Förslaget till LIS-plan var på samråd under tiden 19 mars – 14 maj 2014, samt var föremål för granskning enligt plan- och 
bygglagen respektive miljöbalken under tiden 22 april – 17 juni 2015. I samrådsförslaget pekades 23 LIS-områden samt två 
utredningsområden (Östra Gapern och Jäverön) ut som möjliga för LIS.

Totalt pekade granskningsförslaget ut 25 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. Efter samrådet har ett LIS-område tagits bort med anled-
ning av inkomna synpunkter (Sjöhaget vid Gräsmången) och tre LIS-områden lagts till (Näsudden vid Gapern samt Bredviken 
och Strandvik vid Vänern).

Enligt 3 kap 12-14§§ plan- och bygglagen har information skickats om LIS-planen till länsstyrelsen, övriga berörda myndighe-
ter, grannkommuner, organisationer m fl. Information om granskning för LIS-planen har skett genom annons i NWT och VF. 
LIS-plan och miljökonsekvensbeskrivning har under granskningen funnits tillgängliga i bibliotekshuset, Stadshuset, biblio-
teken i Väse, Molkom och Vålberg samt på kommunens hemsida, www.karlstad.se/LIS-plan. Handlingarna har även funnits 
tillgängliga under fliken översiktsplanering. 

Efter samråd och granskning har inkomna synpunkter sammanställt och beaktats. Dialog har förts med Länsstyrelsen, för-
valtningar, vissa privatpersoner, föreningar och företag och ytterligare kompletteringar och omarbetning har därefter gjorts i 
vissa delar.

INLEDNING
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Sammanfattning av inkomna synpunker
Under granskningen inkom totalt 21 yttranden. 

Från statliga remissinstanser och regionala organ har Länsstyrelsen, Trafikverket, Försvarsmakten, MSB och Värmlandstrafik, 
yttrat sig och lämnat synpunkter inom ett flertal områden - bl.a gång- och cykeltrafik, buller, trafikförsörjning, framtida när-
trafik, hänsyn till kulturmiljö med mera. Båda kommunerna som har svarat – Hammarö och Hagfors – har ingen erinran mot 
förslaget. 

Inom Karlstads kommun har Stadsbyggnadsnämnden, Teknik- och fastighetsnämnden, Miljönämnden, Kultur- och fritids-
nämnden samt Karlstads El- och stadsnät yttrat sig. Synpunkter har rört bl.a bebyggelsetryck, ytterligare anspråk på LIS-områ-
den, VA-frågor, miljökonsekvensbeskrivningen med mera. 

Som organisationer har Naturskyddsföreningen och Näringslivsrådet yttrat sig. Bland annat framfördes synpunkter på lämp-
ligheten av LIS i olika delområden samt möjligheter till fler LIS-områden med bredare inriktning. 
 
Sammanlagt har fem privatpersoner och stugföreningar (eller motsvarande) yttrat sig över planen. Allmänhetens synpunkter 
har berört flera aspekter. Ett yttrande är positiv till utpekande av egen mark som LIS-område, en förening är positiv till att 
tidigare framförda synpunkter har tillgodosetts, medan en helt motsätter sig möjligheterna till förändring av strandskyddet 
och utpekandet av LIS-områden.   

Några av de som yttrat sig som privatpersoner eller stugföreningar, 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. Synpunk-
ter på specifika LIS-områden har inkommit rörande Gapern (Finnsnäs) samt Vänern (Göviken). Nya förslag till LIS-områden 
har framförts vid Lersjön (Älvsbacka) samt vid Hultsbergs gård (Väse).  
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Huvudsakliga ändringar i planförslaget efter 
granskningsskedet
• LIS- planens huvuddokument har delats upp i Förutsättningar och analys (del 1) samt Planförslag (del 2)
• Komplettering om fri passage i LIS-planen 
• Minskning av LIS-området Bredviken
• Revidering av LIS-området Strandvik (minskning av antalet nya bostäder)
• Förtydligande av syftet med möjlig användningsområde av LIS- området Norra Ängslyckan 
• Komplettering av värdebeskrivningarna (natur- och friluftslivsvärden, rödlistade arter, vattenskyddsområde) för ett antal 

LIS-områden
• Justering av texten kopplat till avsnittet om Jäverön (hänvisningen till den kommunala markinnehavspolicyn från 1999 

tas bort)
• Uppdatering av kartmaterialet för aktuellt underlag
• Revidering av tabeller för respektive LIS- område
• Revidering av sammanfattande tabell över LIS- områden (Planförslag, del 2 s 15)
• Inledande kort beskrivning av strandskydd, LIS- områden och utvecklingsområden i Karlstads kommun ( Planförslag, del 

2)
• Förtydligande kring hantering av övriga naturvärden, samt ny tabell och karta
Redaktionella ändringar har gjorts för att få samstämmighet mellan tabeller, text och kartor.

Ändringar i MKB mht inkomna yttranden
• Revidering av tabellen på sidan 4
• Utveckling av avsnittet om restriktivitet vid Vänern
• Samordning av texten om det utvidgade strandskyddet efter Länsstyrelsens beslut från december 2014
• Utvecklat beskrivning av naturvärden under avsnittet Naturvärden och vattenkvalitet
• Redaktionella ändringar

HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR I 
PLANFÖRSLAGET
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(Yttrandena redovisas per kategori och har numrerats utifrån datum för inkommande. Kommunens svar redovisas kursivt 
under rubriken Kommentar)

Myndigheter och regionala organ
4. Trafikverket

Trafikverket efterfrågade i samrådsskedet en tydligare beskrivning av gång- och cykelmöjligheter. Det finns utpekade priorite-
rade stråk, bland annat mellan Vallargärdet och Molkom, men saknas bitvis gång- och cykelleder för att koppla samman vissa 
LIS-områden. Bland annat runt Borssjön och Gapern bör detta utredas vidare i ett fortsatt arbete.
Kommunen uppger att frågor rörande bland annat buller ska hanteras inom respektive detaljplaneprocess. Trafikverket är av 
uppfattningen att denna typ av fråga lämpligen löses genom att redan i ett tidigt skede välja bort områden som löper stor risk 
att vara utsatta för höga bullernivåer. I tätbebyggda områden kan detta ibland vara svårt att göra. Vad gäller landsbygdsut-
veckling finns dock inte samma begränsningar då det finns en större flexibilitet i utpekandet av lämpliga LIS-områden kontra 
motsvarande situation i tätbebyggda områden. 
Trafikverket ser positivt på att kommunen har visat på tydliga stråktänk i utpekandet av områden. Det bidrar till att skapa en 
mer sammanhållen bebyggelse och ger ett större underlag för kollektivtrafik. Trafikverket har inget att erinra mot LIS-planen i 
detta skede.

Kommentar: 
Planen anger, övergripande sett, en önskvärd samhällsutveckling, genom att stärka serviceunderlaget i kommunens mindre 
orter och vissa landsbygdsområden utefter våra större vägar och kollektivtrafikstråk. Att undanta delar av områden pga. bul-
ler eller andra enskilda frågor bedöms inte lämpligt i detta skede, utan beaktas bäst i kommande detaljplane- eller bygglov-
process, där även samlade lösningar kan prövas. Sammanhållen utveckling i attraktiva lägen är viktiga även för landsbygdens 
utveckling och konkurrenskraft. Ökad täthet skapar också närhet till tillgänglig busstrafik mm och ökar förutsättningarna för 
ett högre utnyttjande av kollektivtrafiken. 

11. MSB 

Avstår från att yttra sig. 

16. Länsstyrelsen Värmland – Granskningsyttrande

LIS-planen utgör ett utmärkt underlag för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inom Karlstads kommun. Planen ger 
även tydlig vägledning vad gäller hänsynstagande och de krav på utredningar och beslutsunderlag som behövs vid fortsatt 
detaljplanering och tillståndsprövning. Länsstyrelsen vill understryka att utredningsområden Jäverön och Östra Gapern dock 
måste preciseras innan de kan tillämpas vid prövning av strandskyddsärenden, och att området Bredviken bedöms vara 
olämpligt som LIS-område och bör utgå från planen.

Riksintressen/Natura 2000
Länsstyrelsen anser att Karlstads kommun på ett tydligt sätt har redovisat aktuella riksintressen och ser positivt på att kom-
munen ger rekommendationer på hur de ska tillgodoses. Följande iakttagelser gäller den fortsatta prövningen av ärenden i, 
och i anslutning till, riksintresseområden.

Vad gäller Sörmons vattenförsörjningsanläggning och Kattfjorden, ska områden som är särskilt lämpliga som anläggningar för 
vattenförsörjning skyddas så långt möjligt mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av en sådan 
anläggning. På Havs-och vattenmyndigheten (HaV) begäran har Länsstyrelsen tagit fram regionala förslag och pekat ut Sör-
mons vattenförsörjningsanläggning som ett eventuellt riksintresseområde för vattenförsörjningen. Ytvattentäkt i Kattfjorden 
ingår i anläggningens influensområde. Kattfjorden är 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 

INKOMNA YTTRANDEN MED KOMMUNENS 
BEMÖTANDEN
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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. Hänsynsta-
gande till vattenskyddsområdet är av avgörande betydelse för den fortsatta planeringen av områdena Göviken och Torsviken, 
och kan innebära att vissa verksamheter eller förslag kan bedömas som olämpliga.
I LIS-planen noteras att exploatering inom LIS-områden inte får försämra för utpekade Natura 2000-värden. Länsstyrelsen 
vill uppmärksamma att ingrepp eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver 
tillstånd. Krav på tillstånd kan eventuellt aktualiseras vid LIS-områdena Mangenbaden och Sörmången, samt Lilla Björnrukan 
som ligger i eller i nära anslutning till Natura 2000 områden Brattforsheden respektive Värmlandsskärgården.

Kommentar: 
Ovanstående noteras och beaktas. Karlstads kommun bedömer dock att det översiktligt inte finns några hinder för begränsad 
utveckling enligt planförslaget i anslutning till Kattfjorden, varken av befintliga verksamheter eller begränsad komplettering i 
anslutning till befintlig bebyggelse. 

Kommunen vill poängtera att Mangenbaden ligger inom Natura 2000-området Brattforsheden, medan Sörmången och Lilla 
Björnrukan ligger utanför respektive Natura 2000-områdes gräns (Brattforsheden och Vänerskärgården). Mangenbaden 
syftar till att stärka den enda möjligheten till övernattning inom Karlstads kommun i anslutning till Brattforsheden, medan 
Lilla Björnrukan skulle kunna utvecklas till en sådan samlande punkt. Både Mangenbaden och Arnön ligger inom områden 
som kommunen sedan tidigare pekat ut som intressanta för naturturism i Översiktsplan för Karlstads kommun. Att utveckla 
naturen till en turismkälla i dessa punkter kräver vissa basanläggningar både för att kunna attrahera regionala och natio-
nella turister och samtidigt minimera påverkan på den känsliga naturmiljön. Komplettering av underlag kan dock komma att 
krävas inom ramen för fortsatt plan- och utredningsarbete. 

Miljökvalitetsnormer
LIS planen konstaterar att LIS-områden för ny bebyggelse kan vara förenligt med sjöar med hög skyddsnivå och där miljökva-
litetsnormer riskerar att överskridas, men att det ställer höga krav på hanteringen av avloppsreningen (s.21). Länsstyrelsen 
vill betona att utveckling av LIS-områden även ställer höga krav på dagvattenhantering. Exempelvis dikning eller anläggande 
av hårdgjord yta kan vara källor till att miljögifter når vattenmiljöer, och särskild hänsyn krävs vid exploatering i anslutning till 
strandzonen.  Redovisning av konsekvenser för miljökvalitetsnormer för vatten är i övrigt godtagbar.

Kommentar: 
Ovanstående noteras och beaktas. Komplettering av underlag kan krävas i fortsatt prövning.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Planen pekar ut Jäverön och Östra Gapern som “utredningsområden”. Länsstyrelsen vill understryka att LIS-områden måste 
preciseras innan de kan tillämpas vid prövning av strandskyddsärenden. Detta för att säkerställa att strandskyddets syften 
tillgodoses långsiktigt. Länsstyrelsen menar att utredningsområdena i dagsläget är alltför omfattande och odefinierade för 
att kunna bedöma effekten på landsbygdsutveckling, tillgång till strandområden eller livsvillkor för djur- och växtlivet, och 
därmed ge effektiv vägledning vid plan- och tillståndsärenden. Precisering och avgränsning av LIS-områden bör ske genom 
utpekande i den kommunomfattande översiktsplanen, en fördjupning av eller ett tillägg till översiktsplanen. Om precisering-
en istället sker genom ett program gäller samma krav på underlag som vid utpekandet genom en översiktsplan. Utpekandet 
behöver ske i samråd med Länsstyrelsen och skrivas om i översiktsplanen vid nästa översyn. 

Kommentar: 
Karlstads kommun arbetar med Jäverön och planerar en översyn av ön och dess framtida utveckling. Det finns ett antal olika 
intressen som behöver vägas samman. Inom ramen för ett planprogram bedöms vidare utredning, avvägning samt precise-
ring av LIS-områden kunna göras, då frågan under arbetet med LIS-planen inte har varit mogen för slutgiltiga avvägningar. 
Gaperns östra sida kan på sikt vara intressant att utveckla för ytterligare boende. Med hänsyn till utbyggnad av VA, kollek-
tivtrafik samt ett relativt moderat bebyggelsetryck i dagsläget är även detta en fråga som bäst lämpar sig att utreda och 
precisera LIS-områden inom ramen för ett planprogram.

Nya områden efter samrådet
Kommunen har efter samrådet pekat ut tre nya LIS-områden. Länsstyrelsen ifrågasätter starkt utpekandet av området Bred-
viken. Området består idag av obebyggd naturmark och på grund av sina höga natur-och friluftslivsvärden har det nyligen be-
slutats att stora delar av området ska omfattas av det utökade strandskyddet. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till etablering 
av en småbåtshamn i vattenområdet med hänsyn till naturförhållandena och det muddringsarbete och övriga ingrepp som 
en sådan utbyggnad skulle kräva. Länsstyrelsens bedömning är att området Bredviken är olämpligt som LIS- område och bör 
utgå från planen. Det utökade strandskyddet berör även delar av LIS-områdena Strandvik, Västra Rudshalvön och Björkvik. 
Det tyder på höga natur- eller friluftsvärden som kan innebära begränsningar vid exploateringen av områdena. 

Kommentar: 
Inom ramen för arbetet med det utvidgade strandskyddet har Karlstads kommun samrått med Länsstyrelsen kring huruvida 
ett utvidgat strandskydd skulle kunna innebära begränsningar för utpekande av LIS-områden. Karlstads kommun har vid 
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dessa tillfällen lyft upp Bredviken som ett konkret exempel, där kommunen uppfattat att Länsstyrelsen inte ser begränsningar 
för framtida LIS- utpekanden. Inom området Bredviken finns inga av kommunen kända, särskilda naturvärden eller fri-
luftsvärden. Det är viktigt att fortsatt kunna ströva längs med stranden inom området, i det som i LIS-planen beskrivs som en 
attraktiv promenadstig med lövskogsinslag och högt gräs. En utveckling av området som LIS-område bedöms dock inte hindra 
denna möjlighet då det finns en naturlig höjdskillnad inom området där promenadstigen och strandlinjen tydligt avgränsas 
mot den högre marken västerut, där ny bebyggelse för bostadsändamål lämpligtvis kan placeras. 

Granskningsyttrande komplettering 2016-02-04
Länsstyrelsen har starkt ifrågasatt utpekandet av Bredviken som LIS-området i granskningsyttrandet den 16 juni 2015. Läns-
styrelsen hänvisade till höga natur- och friluftslivsvärden i området och ställde sig också tveksam till etablering av en små-
båtshamn i vattenområdet. 
Som en följd av Länsstyrelsens synpunkter föreslår kommunen att minska LIS-områdets utbredning avsevärt. Texten under 
LIS-områdesbeskrivningen rörande natur- och friluftsvärden samt småbåtshamn/båtplatser har också reviderats. 
Vidare har kommunen reviderat planens allmänna riktlinjer så att det tydligare framgår att grundprincipen vid utveckling av 
LIS-områden är att eftersträva gemensamma lösningar för Va-anläggningar, vägar och småbåtshamn/ bryggor.
Länsstyrelsen anser att kommunens nya gränsdragning gör Bredviken till ett godtagbart LIS-område. Länsstyrelsen ser även 
positivt på de övriga förtydligande textrevideringarna.

Kompletterande kommentar: 
De föreslagna revideringarna av LIS-område Bredviken arbetas in i planen inför antagande.

Dispens för enstaka en- eller tvåfamiljshus
Ett utpekande av LIS-område i översiktsplanen kan användas som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om upphävande 
eller 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 kommunen, 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 och Valserud kommer att ge begränsad effekt vad gäller eventuella bygglov- och dispensgiv-
ning för nya bostäder, då dispens inte kommer att kunna lämnas för bostäder som inte uppfyller ovanstående kriterier.

Kommentar: 
Karlstads kommun har i samrådsredogörelsen bemött ovanstående synpunkter och kommunens ställningstagande kvarstår. 
Inom LIS-områdena Krakerud och Valserud kan närhetskravet innebära begränsningar av framför allt utbyggnadsordning-
en, men Karlstads kommun bedömer att lokaliseringsprövningar kommer att kunna leda till möjlig bostadsbebyggelse inom 
stora delar av dessa områden. Karlstads kommuns uppfattning är att det vid utveckling av landsbygden och i sammanhanget 
att finna en lämplig lokalisering av ny enstaka bebyggelse, även bör vägas in andra lokaliseringsfaktorer som bebyggelse-
tradition, skala och avstånd mellan bebyggelse, placering i förhållande till topografi, vegetation och markanvändning m m. 
Miljöbalkskravet ”i anslutning till befintligt bostadshus” bör även rymma ett mått av anpassning till befintliga värden inom 
området.

Hälsa, säkerhet och mellankommunala frågor
LIS-planen belyser mellankommunala frågor på ett godtagbart sätt och har fått ett positiv bemötande från angränsande kom-
muner. Bland annat lyfts möjligheterna för samverkan kring utvecklingen av Vänerns kust- och skärgård.
Länsstyrelsen ser positivt på att LIS-planen belyser översvämningsproblematiken kring Vänern och i synnerhet behovet av 
vidare analys vid LIS-områden Torsviken, Björkvik och Östra Lövnäs i samband med detaljplanearbete. 
LIS-områden Molkoms bruk och Älvenäs är klassade som förorenade områden. Riskklassningar av dessa områden har gjorts 
utifrån nuvarande markanvändning. Vid ändrad markanvändning kommer undersökning och eventuell sanering att krävas. 
Vid Molkoms bruk behöver även eventuell påverkan från reningsverket och buller från intill liggande väg beaktas i den fort-
satta planeringen.

MKB, hänsyn och vägledning
Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen ger tillräckligt underlag för att kunna, på en översiktlig nivå, bedöma 
den eventuella miljöpåverkan som planförslaget medför.
Planen ger tydlig vägledning vad gäller hänsynstagande och de krav på utredningar och beslutsunderlag som behövs vid fort-
satt detaljplanering och tillståndsprövning. 

Kulturmiljö
Fornlämningar finns inom ett antal av de föreslagna LIS-områdena men särskilt påtagligt är det i LIS-områdena vid Mangen-
baden, Torsviken men även Kustorpet. I de två första finns inom eller i nära anslutning förhistoriska boplatser och boplatsin-
dikerande fyndmaterial. Boplatserna är inte avgränsade ytmässigt, med andra ord kan stora delar av området vara lagskyd-
dad som fornlämning. Vid Kustorpet kan stora delar av udden där de förhistoriska gravarna ligger vara lagskyddad enligt KML. 
Fornlämningar finns även inom utredningsområdet för Gapern och Jäverön. LIS-planen uppmärksammar att hittills okända 
fornlämningar kan finnas inom flera av de föreslagna LIS-områdena. För dessa avser Länsstyrelsen att fatta beslut om särskil-
da arkeologiska utredningar enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen i samband med fortsatt planeringsarbete eller andra större 
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arbetsföretag för att klarlägga förekomsten av fornlämningar.

Kunskapsunderlaget kring kulturmiljön är i många delar relativt gammalt. För enskilda områden kan kommunen i det fortsät-
ta planeringsarbetet behöva förbättra kunskapsunderlaget genom kulturmiljöutredningar med åtföljande konsekvensanalys. 
Idag saknas t.ex. beskrivningar och värderingar av nyare bebyggelse från efterkrigstiden och framåt (bl.a. fritidshusbebyggel-
se) liksom av miljöer i Vänerskärgården.  Länsstyrelsen vill även upplysa om att det sedan 2010 finns möjlighet för kommu-
nerna att söka bidrag ur det statliga kulturmiljöanslaget för att ta fram generella eller riktade kommunala kunskapsunderlag.

Vattenverksamhet
Flera av de utpekade LIS-områden sträcker sig ut i vattenområdet, och vid Graningebadet, Näsudden, Bredviken/Strandvik 
och Björkvik föreslås etablering av nya småbåtshamnar. För anläggningar eller åtgärder som ska utföras i vattenområdet krävs 
anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet. En miljökonsekvensbeskrivning kan behövas i samband med tillstånds- eller 
anmälningsärenden med åtföljande krav på inventeringar av t ex fisklekplatser och uppväxtmiljöer, bottenfauna m m. Ofta 
krävs också strandskyddsdispens för muddringar, båthamnar m.m. Vid utveckling av småbåtshamnar och bryggor krävs en 
bedömning över områdets behov och tillgång till bryggor, båt- eller badplatser. Vidare bör sjöns förutsättningar att hysa en 
ökad båttrafik beaktas utifrån dess påverkan på miljökvalitetsnormer, vattenområdets värden, växt och djurliv i strandnära 
läge och störningskänsliga arter.

Kommentar: 
Ovanstående synpunkter noteras och beaktas. Komplettering av underlag och eventuella krav på åtgärder kan komma att 
krävas inom ramen för fortsatt planarbete.

13. Värmlandstrafik

En av Värmlandstrafiks huvuduppgifter är att medverka till en regionförstoring genom att underlätta resandet mellan de olika 
lokala arbetsmarknadsområdena i länet, att underlätta kontakten mellan Värmland och de tre storstäderna Stockholm, Göte-
borg och Oslo samt att verka för en samordning av samhällsbetalda resor. Värmlandstrafik har tidigare lämnat synpunkter på 
LIS-planen och är fortsatt positiv till att planen begränsar antalet områden samt framhåller vikten av hållbarhet i utveckling-
en.

Värmlandstrafik anser att samråd ej har skett angående de tillgänglighetszoner som planen använder för tillgång till kollek-
tivtrafik med buss och tåg. De grundläggande kriterierna om 2 km från allmän kollektivtrafik med buss eller 5 km från allmän 
kollektivtrafik med tåg är dock rimliga. Utveckling och beslut om infrastruktur för tåg och väg liksom utbud av trafik kan dock 
komma att förändras över tid vilket kommunen bör ta hänsyn till vid fortsatt detaljplanering av LIS-områden. Likaså kan be-
hov av kompletterande infrastruktur för kollektivtrafik liksom pendelparkeringar och säkra passager för oskyddade trafikanter 
behövas för att på ett smidigt sätt ansluta till kollektivtrafikstråk. 

Kommentar:
Karlstads kommun anser att Värmlandstrafiks synpunkter behöver beaktas vid fortsatt prövning inom LIS-områdena. Kommu-
nen följer genom Karlstadsbuss samt regionala sammanhang kollektivtrafikutvecklingen inom kommunen och länet. Föränd-
rade förutsättningar, behov och lösningar för ökat kollektivtrafikresande ska vägas in i tillämpliga LIS-områden och fortsatt 
prövning.
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Övriga kommuner
8. Hammarö Kommun
Utan erinran.

5. Hagfors kommun
Inga ytterligare synpunkter.

Kommunala förvaltningar och nämnder
15. Teknik- och fastighetsnämnden

Allmänna synpunkter och konsekvenser för teknik- och fastighetsnämnden
Planen har ändrats i flera delar efter samrådet – tyvärr har ingen avstämning i arbetsgruppen skett mellan samråd och 
granskning. 

Framtagandet av förslaget till LIS-områden är väl genomarbetat. Många kartanalyser har genomförts för att sålla fram områ-
den som kan vara lämpliga för LIS. Andra intressen som finns inom LIS-områdena och vilken hänsyn som ska tas till dessa är 
överlag väl beskrivna. 

Kommentar:
Avstämningar har efter samrådet löpande skett med enskilda representanter från arbetsgruppen för olika sakfrågor.

Vatten och avlopp
Flertalet av föreslagna LIS-områden ligger så belägna att det inte finns kommunalt vatten och avlopp i närheten. Förtätning 
av befintlig bebyggelse eller nybyggnation intill befintlig bebyggelse riskerar att utlösa kommunens ansvar enligt 6§ enligt 
lagen om allmänna vattentjänster att ordna vatten och/eller avlopp i ett större sammanhang för området. Detta har påta-
lats av nämnden men även andra remissinstanser (miljönämnden och länsstyrelsen) i samrådsskedet. LIS-planen belyser nu 
riskerna med §6-områden tydligare och konstaterar att genomförande av bebyggelseutveckling inom LIS-områden kan utlösa 
§6-ärenden.

Även om riskerna är bra beskrivna och kommunledningskontoret är medvetna om riskerna, kvarstår dock att förvaltningen 
(och VA-kollektivet i synnerhet) kan få stora kostnader i samband med exploatering av LIS-områden om kommunalt vatten 
och avlopp blir aktuellt. Normalt bör utbyggnadskostnaderna täckas av anslutningsavgifter från de fastigheter som ansluts, 
men kostnadstäckningen skulle med dagens taxenivå vara under 40 %. Även om kostnader för utbyggnad kan fördelas på fler 
framtida abonnenter (vilket påverkar marginellt i de flesta fall) blir kostnadstäckningen låg. För områden som idag har tillfred-
ställande VA-struktur (Österängarna, Finnsnäs och nytillkomna Strandvik/Bredviken) innebär det en merkostnad som annars 
inte alls skulle ha belastat VA-kollektivet.

I samband med detaljplaneprocessen måste VA-frågan behandlas mer ingående innan slutlig ställning tas till om det är 
lämpligt att bygga det föreslagna LIS- området eller inte. Som förvaltning vill vi understryka att även om upplåtelseformen 
för VA-försörjningen inledningsvis i ett område blir en gemensamhetsanläggning, dvs. inte en allmän VA-anläggning, kan 
det ändå utifrån rättspraxis finnas en risk att kommunen i framtiden åläggs ett ansvar för att VA-försörja området enligt §6 i 
vattentjänstlagen om det uppfyller de explicit som krävs. Denna skyldighet har inte alltid rått utan har tillkommit då den nya 
vattentjänstlagen trädde i kraft för ett par år sedan. (I samrådsredo¬görelsen kan man lätt tro i kommentaren längst ner på 
sidan 19 att det alltid varit en risk vid planering av ny bebyggelse utanför planlagt område eller utanför VA- verksamhetsom-
råden. Men så är inte fallet.)

Påpekas bör också att den prioriteringsordning för utbyggnadsplan som redovisas i VA-planen inte möjliggör VA-utbyggnad 
inom många utpekade LIS-områden förrän tidigast efter år 2026.

Inom samtliga LIS-områden där det föreslås en samlad bebyggelse ska byggnation föregås av en detaljplan, utom i Strandvik 
där kommande byggnationer föreslås hanteras med bygglov. Området bedöms i sin helhet att inrymma 15-30 bostäder vilket 
medför att VA-frågan bör behandlas i en detaljplan.

Kommentar:
En utveckling av landsbygden kräver att avvägningar görs mellan olika intressen. Att möjliggöra utveckling i strandnära lägen 
har bedömts som en viktig del för att Karlstads kommun ska vara en attraktiv bostads- och etableringsort. En i sammanhang-
et moderat utveckling i strandnära lägen vid bl.a. Österängarna, Finnsnäs, Strandvik och Bredviken som nämns i yttrandet 
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har därför bedömts som angeläget. Antal och utbredning av LIS-områdena har begränsats och till stora delar korrelerats med 
den översiktliga VA-planeringen. Planen kompletterades inför granskningen med en utförlig beskrivning av för- och nackde-
larna kopplat till VA-kollektivet samt en samlad avvägning mellan olika intressen. Det finns ingen garanti eller automatik att 
nyexploatering innebär att områden med idag tillfredställande VA-struktur blir sämre. Det kan dock finnas en risk för detta, 
vilket också beskrivs i LIS-planen. 
Omfattningen av området Strandvik revideras inför planens antagande till 5 st. byggrätter men möjligheten till prövning 
genom bygglov kvarstår. Finns önskemål om fler tomter behöver behovsbedömning av detaljplan göras. 

Naturvård
Strandskyddets ena syfte är att säkerställa goda livsvillkor för växt- och djurliv vid stränderna. För att dispens från strandskyd-
det ska kunna beviljas krävs dels att strandskyddets syfte inte äventyras och dels att det finns ett särskilt skäl. Utpekande av 
LIS utgör ett särskilt skäl, men öppnar inte per automatik upp för dispens. 

I flera föreslagna LIS-områden finns naturvärden inom områdena eller i nära anslutning till dem. Överlag anser teknik- och 
fastighetsförvaltningen att de avvägningar som gjorts mellan olika intressen i LIS-planen är rimliga. I flera av de ur naturvårds-
synpunkt känsliga områdena är det föreslagna LIS-området avsett för näringsverksamhet, vilket känns lättare att motivera och 
kombinera med naturvärdena på platsen än ett LIS-område för utveckling av bostäder. I riktlinjer som anges för den fortsatta 
prövningen inom respektive LIS-område anges vilka särskilda hänsynstagande som bör göras. I samband med den fortsatta 
prövningen kan det också bli aktuellt att inhämta ytterligare kunskap om naturvärdena, t.ex. gällande förekomster av känsliga 
arter. 

Kommentar:
LIS öppnar inte upp per automatik för dispens, och samtliga lägen ska prövas utifrån lösningar och läge, men det uttalar 
en samlad kommunal vilja om en önskvärd utveckling i de utpekade LIS-områdena.  Utpekandet av LIS-områden som gjorts 
utifrån en metodik med analyser och avvägningar mellan de tre övergripande perspektiven – hållbarhet, utveckling och res-
triktivitet, väger även in bevarandedelarna som en viktig del. Lösningen på plats måste sedan anpassas till rådande förutsätt-
ningar och behov för friluftslivet, men bedömningen att området är lämpligt i det stora perspektivet tas i och med LIS-planen. 

Inför utpekandena har också tio principiella ställningstaganden formulerats. Stor restriktivitet har iakttagits på många ställen 
i planen (särskilt vid Vänern där många intressanta lägen för bostads- och näringsutveckling finns) där exempelvis risker för 
VA-kollektivet, naturvärden mm har prioriterats före utveckling. Inom de utpekade LIS-områdena kan exempelvis naturvärden 
återfinnas, precis som kulturmiljövärden, riskobjekt mm. Inom ramen för den fortsatta prövningen (detaljplan med upphä-
vande av strandskyddet eller bygglov med strandskyddsdispens) sker och fastställs en slutlig avgränsning av exploateringen 
genom en medveten placering, utformning och exploateringsgrad, hur stor den fria passagen ska vara, avvägning mot beva-
randevärden mm. 

Friluftsliv
Det andra syftet med strandskyddet, utöver skydd för växt- och djurliv, är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till vat-
ten för friluftsliv. För att dispens från strandskyddet ska kunna beviljas krävs dels att strandskyddets syfte inte äventyras och 
dels att det finns ett särskilt skäl.

Inom flera föreslagna LIS-områden finns värden för friluftslivet. Så som MKB:n beskriver, bedömer också teknik- och fastig-
hetsförvaltningen att utpekande av LIS- områden för näringsverksamhet kopplad till turism i flera fall kan bidra till att förbätt-
ra förutsättningarna för friluftsliv, medan LIS för utveckling av bostäder riskerar att försämra tillgängligheten till stränderna. 
Principen om fri passage utmed stranden ska dock alltid tillämpas, så några nya strandtomter kommer inte att tillåtas. 

Kommentar:
Fri passage ska alltid finnas, vilket också framgår av LIS-planen. LIS utgör ett särskilt skäl för strand-skyddsdispens eller upp-
hävande av strandskydd, förutsatt att lösningen uppfyller riktlinjerna i LIS-planen samt annan lagstiftning. 

Förorenade områden
Att utveckla förorenade områden medför ofta stora kostnader. Älvenäs och Molkoms bruk, som pekats ut i LIS-planen för 
bl.a. bostadsbebyggelse, sticker ut vad gäller föroreningssituationen. Inget av dessa områden ligger på kommunal mark, men 
med den information som finns bör frågan ändå lyftas. Det finns inom båda dessa områden konstaterade föroreningar och 
en lång historik med förorenande verksamheter. Länsstyrelsen bedriver ett arbete med att inventera förorenade områden 
enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden). Inventeringen används sedan som ett prioriteringsverktyg för 
fortsatt arbete. Resultat av inventeringen finns med i planen genom att de inventerade områdena finns utmarkerade. Älvenäs 
är placerad i den högsta riskklassen, riskklass 1, Molkoms bruk i riskklass 3. Med tanke på de historiska uppgifter som finns 
om dessa områden bör det genomföras undersökningar innan de pekas ut för bostadsutveckling. Ett förslag är att lägga Äl-
venäs och eventuellt även Molkoms bruk som utredningsområden för LIS, eftersom föroreningssituationen inom framförallt 
Älvenäs är så komplex.
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Kommentar:
Båda områdena kräver detaljplan för ändrad användning. Frågan om förorenad mark utreds och löses inom ramen för en de-
taljplaneprocess, som behöver initieras av fastighetsägaren. För Älvenäs innebär det att en detaljplaneändring initieras först 
när fastighetsägaren vill fortsätta utveckla industri alternativt förändra markanvändningen mot bostadsändamål, vilket i det 
senare fallet innebär en omfattande detaljplaneprocess där utredning kring föroreningar kommer att utgöra en betydande 
del. Motsvarande gäller Molkoms bruk. LIS-planen syftar till att vara möjliggörande utifrån strandskyddsperspektivet, och av 
LIS-planen framgår att en utveckling inom ett LIS-område inte per automatik kan genomföras inom alla delar av ett LIS-områ-
de, utan fortsatt prövning krävs för att fastställa placering, utformning och exploateringsgrad. Hantering av markförorening-
arna i respektive område behöver således utredas närmare när ett intresse och idéer för områdets utveckling finns. 

Kartor
I samrådsyttrandet framförde teknik- och fastighetsnämnden att kartorna i LIS- planen bör uppdateras gällande natur- och 
friluftsvärden. Uppdaterad information finns i kartunderlaget till naturvårds- och friluftsplanen som var på remiss våren 
2014. Någon uppdatering av kartorna har inte gjorts eller kommenterats. Planen har däremot uppdaterats med uppgifter 
om rödlistade arter. Förslaget till naturvårds- och friluftsplan är ännu inte färdigställt och politiskt antaget, så teknik- och 
fastighetsförvaltningen har förståelse för att de föreslagna naturvärdesklassningarna inte kan användas i LIS-planen i detta 
skede. Däremot bör det uppdaterade underlaget om var det finns naturvärden användas. I kartorna i LIS-planen framgår inte 
heller var det finns biotopskydd, naturvårdsavtal eller värdefulla träd. Kartorna bör kompletteras med denna information och 
färgen på naturvärdesområden bör ändras. I nuläget går det på de flesta kartorna inte att se någon skillnad på naturvärdes-
områden och grundkartans färg för barrskog, vilket gör det mycket otydligt. 
Bland kartorna i LIS-planen finns brister gällande naturvärden för följande områden:
-  Gräsmången –  (värdefulla träd, naturvårdsavtal) 
-  Molkomsjön –  (sjön, nyckelbiotop och skogligt objekt med naturvärde inom  LIS-området Österängarna, värdefulla träd 
inom LIS-området Krakerud och Molkoms bruk) 
-  Borssjön –  (naturreservatet Nedre Prostgårdsälven som dock ligger utanför  föreslagna LIS-områden) 
-  Gapern –  (sjön, biotopskydd inom LIS-området Finnsnäs) 
-  Vänern/Östra Segerstad  (sjön, biotopskydd och nyckelbiotop i södra kanten av LIS-området Torsviken) 
-  Vänern/Rudshalvön  (sjön, värdefull lövskog i östra delen av LIS-området Strandvik) 
-  Vänern/Jäverön   (sjön, biotopskydd, värdefulla träd) 
-  Vänern/Bottenviken/Väse  (sjön, värdefulla träd inom LIS-området Östra Lövnäs) 

Kommentar:
Naturvärdena är sammanslagna och kategoriserade för att få läsbarhet i underlaget. En avvägning gjordes att inte redovisa 
naturvårds- och friluftsplanen då den inte är antagen. Inför antagandet av LIS-planen har dock samtliga kartor reviderats och 
nyinventerade naturvärden har lagts in under kategorin ”övriga naturvärden”, där färgen på kategorin också har ändrats för 
att öka tydligheten. Samtliga värden är däremot ännu inte klassade som naturvärdesområden som ska ses som jämbördiga 
med de som upptas i den kommunfattande översiktsplanen. Den avvägningen görs inför nästkommande översiktsplan. I 
skiktet ”övriga naturvärden” ingår biotopskyddsområden. Kartorna inrymmer dock inte värdefulla träd, som bedömts som för 
detaljerat för denna plannivå.

LIS-områden som inkluderar vattenområden 
Vissa LIS-områden inkluderar vattenområdet utanför stranden och vissa inte. För några områden, till exempel Näsudden och 
Torsviken, finns en motivering i texten till att vattenområdet är inkluderat, medan det saknas för andra områden. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen anser att det för samtliga LIS-områden som inkluderar vattenområde bör finnas en motivering i texten 
till vad som är syftet med detta, ex att man vill hitta någon lämplig plats inom området för gemensamma bryggor.

Kommentar:
Generellt är syftet, att ha med vattenområden, att skapa möjligheter till anläggande av gemensamma bryggor/småbåtshamn 
eller vattenanknuten näringsverksamhet. Att fastställa exakt var inom ett LIS-område som denna funktion bör placeras är en 
fråga för fortsatt prövning. För de LIS-områden som inte har vattenområden inkluderade är motiven följande. Göviken – tidi-
gare arbete har påvisat att det är svårt att finna ett lämpligt läge för småbåtshamn utan att hamna i konflikt med badmöjlig-
heter samt vind- och bottenförhållanden. Mangenbaden och Björnrukan – med hänsyn till de höga naturvärden som finns och 
för att området gränsar eller ligger inom Natura 2000-område har dessa områden inte med något vattenområde.

Fri passage med 60-meters-princip
I det ursprungliga uppdraget att ta fram en LIS-plan för Karlstads kommun som kommunlednings-kontoret fick 2010-02-23 av 
den dåvarande kommunstyrelsen, angavs att det i förslagen till LIS-områden skulle finnas en bred passage mellan strand och 
bebyggelse och att denna i normalfallet skulle vara minst 60 meter. Detta nämns inte i det nuvarande förslaget till LIS-plan, 
men där finns en allmän riktlinje som lyder: ”Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda områden och ny bebyg-
gelse ska planeras och lokaliseras i förhållande till befintlig bebyggelse så att släpp ner till strandlinjen kan säkerställas, men 
också så att fri passage längs med strandlinjen tillgodoses.”
Enligt beskrivningen av fri passage kan utbredningen av denna variera, men den ska minst utgöras av ”några tiotals meter”. 
Många gånger kan säkert bedömningen av fri passage fungera väl, men teknik- och fastighetsförvaltningen anser att den all-
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männa riktlinjen bör kompletteras med att ”den fria passagen i normalfallet inte ska vara mindre än 60 meter” för att trygga 
att passagen inte blir för snålt tilltagen för att det ska kännas bekvämt för allmänheten att ströva och vistas i strandområdet 
samt för att den ursprungliga intentionen för uppdraget inte tappas bort.

Kommentar:
Tillväxtutskottet beslutade 2012-03-12 §6 att ta fram en LIS-plan. I detta uppdrag framgår ingenting om att fri passage ska 
vara minst 60 meter. (Den skrivning som hänvisas till finns ursprungligen formulerad i en motion till riksdagen (2008/09:MJ6 
– Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden). Motionen hänfördes till betänkande 2008/09:MJU13 där yrkandet 
avslogs. En lokal variant av detta yrkande fanns med i tidigare politiska sammanhang men dock inte i formuleringen av upp-
draget till Kommunledningskontoret.)
Gällande praxis säger att fri passage ska utgöras av minst ett tiotal meter, men detta avstånd kan också göras större beroen-
de på varje given plats unika förutsättningar.

Dokumenterade naturvärden inom LIS-områden
I de fall då det ligger väl avgränsade naturvärden inom delar av ett LIS-område, och avsikten med LIS-området är att utveck-
lingen ska ske med hänsyn till naturvärdena anser teknik- och fastighetsförvaltningen att det är bättre att ändra avgränsning-
en av LIS-området, så att dessa naturvärden exkluderas ur LIS-området. Tre sådana exempel där gränserna bör ändras, är 
Österängarna vid Molkomssjön och Torsviken vid Vänern där nyckelbiotoper bör undantas ur LIS-områdena, samt Strandvik 
vid Vänern där lövskog med höga naturvärden i områdets östra del bör utgå ur LIS- området. 

Kommentar:
Att undanta delar av områden, pga. naturvärden eller andra särintressen/frågor som buller, förorenad mark, kulturmiljö mm, 
bedöms inte lämpligt i detta skede utan behöver beaktas i kommande prövning (detaljplan eller bygglovprövning). Intressen 
ska vägas mot varandra i en samlad bedömning, vilket inte är lämpligt att göra för respektive område i detta skede, utan bör 
göras i detaljplane- eller bygglovskedet, när det finns ett reellt förslag finns att förhålla sig till. 

Områdesspecifika synpunkter
Fyrbo (Gräsmången)
I beskrivningen av LIS-området Fyrbo bör det framgå att Östanåsån med omgivande lövskogar som delvis ligger inom om-
rådet utgör ett område av klass 3 i kommunens naturvårdsprogram från 1995. Motsvarande information finns med i andra 
LIS-områden. Inom området finns också värdefulla träd enligt Länsstyrelsens inventering. Områdesbeskrivningen för sjön 
Gräsmången bör även kompletteras med att befintligt ytvattenverk idag saknar vattenskyddsområde och tillhörande skydds-
föreskrifter. Vattenskyddet för vattenverket kommer att ses över innan 2019 och kan ge begränsningar för en näringsverksam-
het att förhålla sig till.

Kommentar:
LIS-planen kompletteras med ovanstående information.

Norra Ängslyckan (Gapern)
I den norra delen av LIS-området Norra Ängslyckan finns en smal sandstrand och en rastplats för bilar som också används 
som spontan campingplats. Här är utmärkt för allmänheten att sjösätta kanoter. Riktlinjerna för den fortsatta prövningen bör 
kompletteras med att denna del av området ej ska bebyggas med bostäder och att denna plats ska vara fortsatt tillgänglig för 
allmänheten. Även strandområdet öster om sandstranden är väl utnyttjat av det rörliga friluftslivet och här finns väl upptram-
pade stigar i skogen.

Kommentar:
Syftet med LIS-områdets dubbla användning (B/N) är att bostadsutveckling ska kunna ske främst i områdets östra delar sam-
tidigt som näringsverksamhet kopplat till friluftslivet kan ske i de västra delarna och bygga vidare på de kvaliteter som lyfts 
fram i yttrandet. LIS-planen kompletteras med ovanstående information.

Näsudden (Gapern)
På Näsuddens norra del finns fina badklippor och en stig utmed stranden gör det möjligt att gå runt udden. Parkeringsplats 
finns vid forsen vid Gaperns utlopp i nära anslutning till rv 63, vilket gör denna udde lättillgänglig för allmänheten. Det bör 
skrivas in som en riktlinje för fortsatt prövning att det även fortsättningsvis ska kännas bekvämt för allmänheten att nyttja 
stranden för strövande och bad.

Kommentar:
LIS-planen kompletteras med beskrivning av de värden för friluftslivet som finns på udden. I övrigt säkerställs allmänhetens 
tillgänglighet till udden genom fortsatt prövning och fastställande av fri passage, och kräver därför ingen särskild riktlinje. 
Sådan prövning ska alltid göras.

Finnsnäs (Gapern)
På udden vid Bergsäng finns fina badklippor och även en liten sandstrand. Här passar bra att lägga till med kanot och det är 
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möjligt att följa strandkanten utmed en stig. Det bör skrivas in som en riktlinje för fortsatt prövning att det även fortsättnings-
vis ska kännas bekvämt för allmänheten att nyttja stranden för strövande och bad.

Kommentar:
LIS-planen kompletteras med beskrivning av de värden för friluftslivet som finns på udden. I övrigt säkerställs allmänhetens 
tillgänglighet till udden genom fortsatt prövning och fastställande av fri passage, och kräver därför ingen särskild riktlinje. 
Sådan prövning ska alltid göras och alltid säkerställa att det är bekvämt för allmänheten att röra sig genom området och i 
vissa fall även slå sig ner/vistas på platser vid vattnet. 
Mellan samråd och granskning har antalet bostäder minskats ned inom LIS-området Finnsnäs, med hänsyn till inkomna syn-
punkter. Detta gjordes i syfte att främja de värden och behov som finns.

Torsviken (Vänern)
Söder om campingområdet finns en nyckelbiotop som delvis är skyddad som biotopskyddsområde. Gränsen för LIS-området 
bör ändras, så att nyckelbiotopen lämnas utanför LIS-området.

Kommentar:
Avgränsningen kvarstår utifrån tidigare anförda skäl (se kommentarer till bl a Dokumenterade naturvärden). 

Strandvik (Vänern)
I den östra delen av området vid Yttertjärnen finns lövskog med höga naturvärden. Gränsen för LIS-området bör ändras så att 
inte dessa lövskogar ingår i LIS- området. Enligt synpunkter ovan under rubriken VA bör utökad bebyggelse inom Strandvik 
föregås av en detaljplan.

Kommentar:
Avgränsningen kvarstår utifrån tidigare anförda skäl (se kommentarer till bl.a. Dokumenterade naturvärden). Texten kom-
pletteras dock med naturvärden (lövskog). Området Strandvik revideras inför planens antagande till att rymma ca 5 st. nya 
byggrätter och möjligheten till prövning genom bygglov kvarstår. Finns önskemål om fler tomter behöver behovsbedömning 
av detaljplan göras.

Jäverön (Vänern)
Jäverön beskrivs dels i avsnittet Levande landsbygd på sid 33 och dels som ett föreslaget utrednings-område för LIS. På sid 
33 beskrivs att det i kommunens policy för det kommunala markinnehavet från 1999 fanns tankar om att utveckla Jäverön 
för permanentbostäder. Eftersom det finns senare politiska ställningstaganden om Jäverön som pekar i annan riktning anser 
teknik- och fastighetsförvaltningen att kopplingen till markpolicyn bör tas bort. Översiktsplan 2012 anger att Jäverön är ett av 
de områden som tidigare angetts som stadsutvecklingsområden i kommunens översiktsplaner, men som i fortsättningen prio-
riteras för friluftsliv, skärgårdsutveckling och naturturism. 

I LIS-planen står också att det eventuellt kan vara möjligt att hitta lucktomter för ytterligare fritidshusarrenden på Jäverön. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen anser inte att det är önskvärt med fler privata fritidshus eller bostäder utmed stranden 
på Jäverön och tycker att denna formulering bör tas bort. Att däremot utreda möjligheten för LIS-områden kopplade till att 
utveckla skärgårdsturismen på ön, t ex för uthyrningsstugor, är ett bra förslag.

Kommentar:
Hänvisningen till den kommunala markinnehavspolicyn från 1999 har tagits bort. Utvecklingsinriktningen för Jäverön kräver 
en övergripande genomlysning som planen föreslår görs inom ramen för ett planprogram.  Skrivningen om komplettering av 
fritidshusarrenden kvarstår. 

Östra Lövnäs (Vänern)
I beskrivningen av LIS-området Östra Lövnäs bör det framgå att rullstensåsen inom området utgör ett område av klass 3 i 
kommunens naturvårdsprogram från 1995. Motsvarande information finns med i andra LIS-områden.

Kommentar:
LIS-planen har kompletterats med ovanstående information.

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen
MKB:n innehåller vissa faktafel. I tabellen på sid 4 som sammanfattar vilka värden olika LIS-områden har bör följande kom-
pletteringar göras:        
• Norra Ängslyckan – friluftsvärden 
• Finnsnäs – friluftsvärden
• Östra Gapern – bad
• Näsudden – friluftsvärden (den ängs- och hagmark som nämns ligger utanför området och berörs ej)
• Krakerud – värdefulla träd
• Molkoms bruk – värdefulla träd
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• Strandvik – naturvärden
• Beskrivningarna av LIS-områden har sedan samrådet kompletterats med uppgifter om rödlistade arter. Finns kända 
förekomster av rödlistade arter i ett LIS-område bör även det framgå i den sammanfattade tabellen i MKB:n.

Kommentar:
MKB:n har reviderats enligt ovan.

I stycket Restriktivitet vid Vänern står det att man inte pekat ut LIS för bostadsändamål vid Vänern i områden där det saknas 
efterfrågan, utan koncentrerat LIS till ett område på Rudshalvön. I planen pekas dock 5 av de 7 föreslagna LIS-områdena vid 
Vänern ut för utveckling av bostäder. 

Vidare står det i stycket om Restriktivitet vid Vänern att de LIS-områden som valts ut bedöms kunna bidra till en hållbar 
skärgårdsutveckling. Teknik- och fastighetsförvaltningen instämmer i detta för de LIS-områden som avser näringsverksamhet, 
men ifrågasätter på vilket sätt de LIS- områden som pekats ut för bostäder bidrar till skärgårdsutveckling. 

Kommentar:
En viktig utgångspunkt för hållbar skärgårdsutveckling är att samla och inte sprida ut utvecklingsområden, samt att ta lägen 
i anspråk där vi har möjlighet att lösa exempelvis VA på sikt. Precis som bostäder utgör en viktig del i landsbygdsutveckling 
bedöms det på samma sätt också utgöra en viktig del av en möjlig skärgårdsutveckling. 

Många områden har diskuterats för utveckling av bostäder, men valts bort med hänsyn till bl.a. restriktivitetskriteriet invid ex-
empelvis Kattfjorden, pga. avståndet till allmänna kommunikationer eller pga. områden med höga naturvärden som exempel-
vis Arnöfjorden, de södra delarna av Segerstad m.fl. I det stora perspektivet har tre större delområden valts ut – dels Älvenäs, 
som utgör ett potentiellt omvandlingsområde på lång sikt och där omvandling/utveckling möjliggörs av ett redan ianspråk-
taget område, samt Rudshalvön och Östra Lövnäs, som kan utvecklas på kortare sikt och där det finns få eller inga konflikter 
med särskilt utpekade bevarandevärden. Inom dessa delområden utgör två LIS-områden - Bredviken och Östra Lövnäs - helt 
nya områden för bostadsändamål, medan Västra Rudshalvön och Strandvik har tagits med då möjligheter bedömts finnas för 
komplettering av bostäder i befintlig bebyggelsestruktur.

Sammantaget ligger detta till grund för bedömningen att stor restriktivitet iakttagits. Trycket har bedömts som stort i Väner-
nära lägen och bedömningen är att en rimlig avvägning gjorts mellan möjligheter till tillväxt i sjönära lägen och bevarandet 
av naturvärden mm. MKB:n förtydligas med hänvisning till ovanstående. 

Bostäder bedöms kunna bidra till att stärka befintlig service i Väse, Vålberg och Skattkärr och till att främja utveckling i 
anslutning till befintlig kollektivtrafik. LIS-området för bostäder i Väse bedöms kunna bidra till att utveckla bl.a. Väses kontakt 
med Vänern som uttryckts som en viktig utvecklingsfråga för samhället av medborgargrupper. Övriga områden bedöms kun-
na bidra till att attrahera och utveckla turismen i området. 
MKB:n har tydliggjorts avseende nyttan av LIS-områden kontra skärgårdsutveckling. 

I stycket om riksintressen för naturvård står det att LIS-områdena Mangenbaden och Lilla Björnrukan berör riksintresseområ-
den för naturvård, men att de ligger utanför själva riksintresset. LIS-området Mangenbaden ligger dock inom riksintresse för 
naturvård och Natura 2000-område.

Kommentar:
Texten om Mangenbaden har reviderats. Lilla Björnrukan, ligger utanför.

I diskussionen om Ett rikt växt- och djurliv står att samtliga valda sjöar omfattas av utökat strandskydd. Efter Länsstyrelsens 
nya beslut om utökat strandskydd i december 2014 gäller utökat strandskydd endast för Vänern bland de sjöar som valts för 
LIS-områden inom Karlstads kommun. 

Kommentar:
MKB:n har reviderats utifrån Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i december 2014.

I diskussionen om Ett rikt växt- och djurliv står också att områden med höga naturvärden har undantagits för utpekande av 
LIS-områden, men att lokala naturvärden finns i 15 av de föreslagna LIS-områdena. I kommunens naturvårdsprogram, både 
i det nu gällande från 1995 och i det som är under framtagande, definieras höga naturvärden som samma sak som lokala 
naturvärden. Enligt detta synsätt finns höga naturvärden inom nio av de föreslagna LIS-områdena, mycket höga naturvärden 
inom ett område och högsta naturvärde inom ett område. Utöver det finns värdefulla träd och uppgifter om rödlistade arter 
inom flera områden. 

Kommentar:
MKB:n har delvis reviderats utifrån synpunkterna. Definitionen från 1995 där lokala naturvärden alltid värderas som höga är 
något som inte ger en grund för balanserade avvägningar. Lokala naturvärden bör innebära ett lägre allmänintresse än det 
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som normalt brukar betraktas som höga naturvärden och som därigenom definieras som skyddsvärda, exempelvis riksintres-
seområden, Natura 2000, naturreservat, biotopskyddsområden mm. 

I diskussionen om Levande skogar står att LIS-områdena huvudsakligen inte påverkar miljöer av värde för främjande av den 
biologiska mångfalden i skogen, utan berör mer allmänna naturvärden. Detta påstående stämmer inte. Inom LIS-området 
Österängarna ligger en nyckelbiotop och ett skogligt objekt med naturvärde. Inom Strandvik finns lövskog med höga natur-
värden och inom Torsviken finns del av en biotopskyddad nyckelbiotop. Biotopskydd finns också inom Finnsnäs, men där 
anges som riktlinje att detta ska undantas från exploatering. Detta bör övervägas för samtliga områden med nyckelbiotoper. 
Värdefulla träd enligt Länsstyrelsens inventering finns också inom några av de föreslagna LIS- områdena. 

Kommentar:
LIS-planen syftar till att vara möjliggörande utifrån strandskyddsperspektivet, och av LIS-planen framgår att en utveckling 
inom ett LIS-område inte per automatik kan genomföras inom alla delar av ett LIS-område, utan fortsatt prövning krävs för 
att fastställa avgränsning, placering, utformning och exploateringsgrad. Hantering av naturvärdena i respektive område 
behöver således utredas närmare när ett intresse och idéer för områdets utveckling finns. En prövning av olika intressen ska 
därefter genomföras genom en plan- eller bygglovprocess i en samlad helhetsbedömning. 
LIS-planen har dock reviderats så att biotopskyddsområden särredovisats på kartorna samt att alla övriga kända naturvärden 
också redovisas samlat under rubriken naturvärden.  

I texten om riksintressen för friluftsliv står att Jäverön inte ingår i riksintresseområdet Norra Vänerskärgården enligt 3 kap 
miljöbalken, vilket inte stämmer. 

Kommentar:
MKB:n har reviderats.

Miljökonsekvensbeskrivningen har även ett antal brister av redaktionell karaktär som man i texten hänvisar till en illustration 
som inte finns med och att ett stycke slutar mitt i en mening.

Kommentar:
MKB:n har reviderats.

19. Stadsbyggnadsnämnden

Övergripande bedöms granskningsförslaget avseende LIS vara noggrant genomarbetat. Förslaget är välformulerat och ger 
en bra och rejäl bakgrunds- och nulägesbeskrivning av de aktuella områdena. LIS-planen kommer att utgöra ett gott stöd i 
det dagliga arbetet med bygglovshantering och annan fysisk planläggning. Underlaget kommer även fungera utmärkt som 
underlag för hållbar utveckling av landsbygden. Hållbarhetsanalysen av de mindre tätorternas serviceutbud (sid 17 och 42) 
visar exempel på detta liksom hela stycket om Levande landsbygd (sid 28 ff.).

Strandskydd och LIS
Fri passage kan inte alltid krävas i en dispensprövning. Även bygglovsbefriade åtgärder kan bli föremål för dispensprövning.

Kommentar:
I vissa fall, som SBF framhåller, kan fri passage inte krävas, exempelvis när marken redan är i anspråktagen. Tidigare bestäm-
da tomtplatser kan också utgöra exempel på när fri passage inte krävs.  Exempel på bygglovbefriade åtgärder som ändå kan 
bli föremål för dispensprövning är Attefallshus och friggebodar. LIS-planen kompletteras med ett utvecklat resonemang kring 
fri passage och dispensprövning vid bygglovbefriade åtgärder. 

Hållbarhet VA
Vid bygglovgivning och detaljplaneläggning på landsbygden är VA-lösningen en viktig fråga att beakta. Stadsbyggnadsförvalt-
ningen kan konstatera att många av de föreslagna LIS-områdena ligger utanför områden med kommunalt vatten och avlopp. 
VA-frågan är viktig att belysa, vilket även LIS-planen beskriver.

Kommentar:
Noteras.

Levande landsbygd
Det har genom åren funnits intresse för nya bostadsetableringar i anslutning till Hultsbergs Gård. Stadsbyggnadsförvaltningen 
föreslår därför att omfattningen av LIS-området vid Väse bör studeras ytterligare. Området kan ha stor potential för utveck-
ling av Väse samhälle då det ligger attraktivt till rent geografiskt och vädersträcksmässigt och bör vara intressant för både 
bostadsetablering och det rörliga friluftslivet. Det ligger även nära befintlig infrastruktur och goda kommunikationer.

Kommentar:
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Området har i planarbetet bedömts ligga långt bort i förhållande till Väse samhälle, samt de inre delarna av Bottenviken där 
etablerad verksamhet, bad, båt och bostäder finns, för att vara aktuellt som LIS-område för bostäder i ett första skede. Områ-
det tas därför inte med i denna LIS-plan men kan vara ett område att beakta vid framtida revideringar av LIS-planen.

Allmänna riktlinjer- kapitel 6 urval
Som riktlinjer för fortsatt prövning av samtliga LIS-områden framhålls att ”Lokalisering av ny bebyggelse ska ske i anslutning 
till befintlig bebyggelse eller i anspråktagen mark”. Ska detta alltid vare en utgångspunkt vid dispensgivning? Eller skulle LIS 
kunna öppna möjligheter för ännu ej ianspråktagen mark?

Kommentar:
Formuleringen ”Lokalisering av ny bebyggelse ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse eller ianspråktagen mark” finns 
inte med som riktlinjer för fortsatt prövning för alla LIS-områden. Det är inom BL-områden för bostadsändamål som denna 
riktlinje finns. Detta beror på länsstyrelsens yttrande om dispens för enstaka en eller tvåfamiljshus med tillhörande komple-
mentbyggnader och andra åtgärder. Då får kommunen, enligt 7 kap 18d § miljöbalken, i stället beakta om huset eller husen 
ska uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Detta är någonting som Karlstads kommun har uttryckt tveksamhet 
inför, då det riskerar att omöjliggöra utveckling alternativt bidra till en utveckling som utifrån andra lokaliseringsprinciper 
inte är lämplig. Ett flertal LIS-områden utgör ännu ej i anspråktagen mark. 

Genomförandefrågor
Har det någon betydelse för framtida exploateringsmöjligheter om områdena är utpekade som ”kommande detaljplan eller 
bygglov”? Om ett område är utpekat som LIS-område för detaljplan och stadsbyggnadsförvaltningen i ett senare läge vill ge 
ett bygglov inom detta område, hur styrande är då LIS-planen?

Kommentar:
En översiktsplan är enligt PBL vägledande för beslut, inte bindande. För att kunna använda dispensskälet LIS är LIS-planen 
vägledande inför sådana beslut. Att få dispens inom en redan bebyggd fastighet eller där andra särskilda skäl kan finnas är 
det fortsatt möjligt med bygglov- och dispensprövning även om LIS-planen anger att detaljplan krävs. I andra fall kan det bli 
svårare att använda särskilda skälet LIS för dispens inom LIS-områden för bostadsändamål där detaljplan krävs.

Vänern- beskrivning av LIS-områden
Karlstads kommun äger öar, bland annat i Segerstads skärgård, till exempel Onsön, samt Yttre Sållaren, väl lämpade för tu-
rism/rekreation. Bör dessa utredas vidare inom LIS? 

Kommentar:
I LIS-planen förs ett resonemang om skärgårdsutveckling, där bland annat Yttre Sållaren nämns, se LIS-planen s.36. Yttre 
Sållaren utgör en unik möjlighet för barngrupper att få vistas i skärgården och bör bevaras för barnkolloverksamhet eller lik-
nande. Området har därför ej tagits med som ett LIS-område. Onsön ligger inom naturreservat, Natura 2000 samt riksintres-
se för naturvård samt friluftsliv, samt att inga konkreta idéer för utveckling har framförts under planarbetet vilket har gjort 
att området inte har prövats vidare som ett tänkbart LIS-område i dagsläget. 
LIS-planen och arbetet med denna har också avvaktat Skärgårdsutvecklingsplanen. Bl.a. Länsstyrelsen har ansett det som ett 
viktigt underlag inför utveckling av norra Vänerns skärgård, utifrån att det är viktigt att ange en utvecklingsinriktning som är 
prövad utifrån ett vidare perspektiv än endast LIS. 

18. Miljönämnden

Vid framtagandet av förslag på LIS-områden har de riktlinjer för ett hållbart byggande på landsbygden som finns i översikts-
planen 2012 beaktats. De flesta områdena avser möjlighet att bygga bostadshus eller fritidshus, och för de flesta områdena 
ska byggnationen ske via detaljplaner. Vid etablering av bostäder, verksamheter eller anläggningar kommer om så behövs 
prövningar och utredningar att ske på vanligt sätt utifrån t.ex. miljöbalkslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen.
Miljöförvaltningen bedömer också att flera av de föreslagna LIS-områdena kan bli så kallade ”§ 6-områden” inom vilka det 
ställs krav på kommunen att ordna vatten- och/eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang. Med § 6–områden avses att 
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 ska kommunen enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas. Miljöskäl 
kan vara att det finns risk för att närsaltsutsläpp påverkar en vattenmiljö eller att en miljökvalitetsnorm överskrids eller riske-
rar att överskridas. Hälsoskäl kan vara att närliggande vattentäkter, gemensamma eller enskilda, kan komma att påverkas så 
att vattnet inte lämpar sig som dricksvatten.

Kommentar:
Frågan och konsekvenserna rörande §6-områden har förtydligats efter samrådet. Ur ett miljöperspektiv är det positivt om 
områden genom förtätning kan få underlag för en mer hållbar vattenförsörjning oavsett om det sker genom en kommunal 
lösning eller en privat. Risken finns dock att privata lösningar med dagens lagstiftning kan innebära ökade kostnader för 
VA-kollektivet i förlängningen. Helhetsbedömningen är dock att det är positivt med en landsbygdsutveckling även av bostäder 
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och att VA då måste lösas med hållbara lösningar. I de flesta fall kommer dessa att behöva uppföras i privat regi, vilket inne-
bär en kommunalekonomisk risk, som ändå bedöms som motiverad. 

Nytillkomna områden
Tre av de LIS-områden som föreslås i den nu aktuella granskningsversionen fanns inte med i samrådsversionen. Det är en 
brist att nämnden för dessa områden saknar den viktiga del av beslutsunderlaget som synpunkter från allmänhet och olika 
organisationer utgör. Det är därför i nuläget svårt för nämnden att ta ställning till dessa LIS-områden. KLK bör överväga att 
låta även dessa tre områden genomgå såväl samråd som granskning, alternativt att låta nämnderna yttra sig om dessa områ-
den igen i höst när vi kunnat ta del av de externa synpunkter som kommit in i granskningsskedet.

Kommentar:
Vid framtagandet av en översiktsplan (samt ett tematiskt tillägg till en sådan) är det naturligt och också till stora delar syftet 
med den öppna, demokratiska processen att områden tas bort och tillkommer under samråds- och granskningsskedena. Kom-
munledningskontoret ansvarar för att sammanväga och bedöma slutlig inriktning för planen, utifrån inkomna synpunkter.

Nyckelbiotoper mm
Vissa LIS-områden bör gränsas av snävare, så att inte nyckelbiotoper, strandängar och andra skyddsvärda biotoper ingår i 
LIS-området. Även om det står i textbeskrivningarna att man ska ta hänsyn till dessa vid detaljplanering och bygglovsgivning, 
så blir det tydligare för alla om de biotoperna gränsas bort från LIS-områdena. Detta gäller de föreslagna LIS-områdena Fyrbo 
(lövskog vid Östanåsån), Österängarna (nyckelbiotop + naturvärdesobjekt), Graningebadet (våtmark), Finnsnäs (biotopskyd-
dad strandskog), Torsviken (nyckelbiotop + biotopskyddad sumpskog), Björkvik (strandäng + sumplövskog) samt Östra Lövnäs 
(intressanta geologiska formationer).

Kommentar:
Att undanta delar av områden pga. naturvärden eller andra enskilda frågor (buller, förorenad mark, kulturmiljö m m) bedöms 
inte lämpligt i detta skede när inga reella förslag finns utan behöver beaktas och vägas i kommande prövning (detaljplan eller 
bygglovprövning). Intressen ska vägas mot varandra i en sammantagen bedömning, vilket är lämpligt att göra för respekti-
ve område i en detaljplane- eller bygglovprövning. Information har tillförts beskrivningen av respektive LIS-områden, så att 
kunskapsläget om kända värden finns inför fortsatt prövning.

Fri passage
Enligt lagstiftningen ska dispens eller upphävande av strandskydd inte omfatta ett område som behövs för att säkerställa fri 
passage längs strandlinjen. Det bör tydliggöras hur kommunen tolkar detta inom LIS-områdena. I det politiska initiativ som 
låg till grund för att KLK började arbeta fram LIS-planen stod det: ”En bred passage ska finnas för att allmänheten ska våga 
passera längs stranden, i normalfallet minst 60 meter.” Detta har dock tappats bort i den nu aktuella granskningsversionen. 
En lämplig precisering skulle vara att 60 m-gränsen gäller för bostadshus och tomter, medan för verksamheter som inte priva-
tiserar marken annat än där själva byggnaden står (som kiosker, serveringar etc.) gäller inte någon sådan gräns. Det bör också 
tydliggöras att de så kallade utredningsområdena i LIS-planen inte har någon juridisk status.

Kommentar:
Tillväxtutskottet beslutade 2012-03-12 §6 att ta fram en LIS-plan. I detta uppdrag framgår ingenting om att fri passage ska 
vara minst 60 meter. (Den skrivning som hänvisas till finns ursprungligen formulerad i en motion till riksdagen (2008/09:MJ6 
– Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden). Motionen hänfördes till betänkande 2008/09:MJU13 där yrkandet av-
slogs. En lokal variant av detta yrkande fanns med i tidigare politiska sammanhang men dock inte i formuleringen av uppdra-
get till Kommunledningskontoret.) Gällande praxis säger att fri passage ska utgöras av minst ett tiotal meter, men kan också 
göras större beroende på platsens unika förutsättningar.

En översiktsplan har ingen juridisk status, men ger uttryck för kommunens samlade viljeinriktning för hur mark- och vatten-
områden ska nyttjas, vilket ska vara vägledande för kommunens fysiska planering, och i det här fallet möjligheten till byggna-
tion och utveckling i strandnära lägen inom kommunen, dvs LIS.

21. Karlstads El- och stadsnät
Ingen erinran.
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Organisationer och företag
7. Näringslivsrådet
Måste det specificeras för varje område var bostäder respektive näringslivsverksamhet ska tillåtas? Kan man, för att öppna 
upp möjligheterna för framtida exploatering, markera upp ett område som tillåter båda och skapa en flexibilitet mellan bo-
städer och näringslivsverksamhet? 
Peka inte ut områden för näringslivsverksamhet när vi på förhand inte tror att det kommer gå att få någon lönsamhet i någon 
verksamhet där. 

Kommentar:
Ett flertal LIS-områden har givits möjligheter för utveckling av båda inriktningarna. Att skapa möjligheter till utveckling av 
bostäder ställer högre krav än näringsverksamhet, varför det är ett större fokus på bostäder i LIS-planen. Det är också svårare 
att förutse var näringsverksamheter kan uppstå i framtiden. Näringsverksamhet som pekats ut i LIS-planen har tagits med i 
syfte att dels stärka befintliga strukturer och befintlig bebyggelse med möjligheter till utvecklad näringsverksamhet, dels ge 
möjlighet till utveckling av kända områden med stor potential för besöksnäring. 

14. Naturskyddsföreningen
Vi anser i grunden att Karlstads kommun bör vara restriktiv med inskränkningar av strandskyddet. Speciellt gäller låglänta 
områden där det närmaste markområdet utgör en viktig strandzon för flora och fauna och en buffertzon vid översvämningar, 
något som i kommunen riskerar att bli mer förekommande i och med ett förändrat klimat.

Beträffande det konkreta planförslaget anser vi att kommunen resonerat efter rimliga principer när sammanhållna områden 
med närhet till kollektivtrafik valts ut som en bas för framtida landsbygdsutveckling. I bästa fall skulle detta kunna motverka 
igenväxande jordbruksmark med mera. Vi är dock tveksamma till om sjöarnas attraktionskraft är tillräckligt stor för perma-
nentbosättning och vi tycker inte att fler fritidsbostäder vid sjöar bör gynnas. Verksamheter som är beroende av sjöläge bör 
dock kunna uppmuntras i vissa fall.

Kommentar:
Karlstads kommun har iakttagit restriktivitet till utpekande av LIS-områden, och då särskilt vid Vänern. Strandzonen och den 
fria passagen finns alltid med och ska anpassas efter respektive LIS-områdes förutsättningar och värden inom ramen för 
senare prövning. De allra flesta LIS-områden föreskriver fortsatt prövning genom detaljplanering där omfattning och avgräns-
ning av fri passage utreds och preciseras vidare.
Karlstads kommun anser att även fritidshusbebyggelse kan bidra till landsbygdsutveckling genom framför allt ett ökat under-
lag för handel och annan samhällsservice i mindre orter. Denna betydelse ska inte underskattas, och detta bekräftas också av 
lokala handlare.

Naturskyddsföreningen avstyrker följande LIS-områden:
22. Björkvik (näringsändamål, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, friluftsliv. Den betade strandängen och vass-
områdena gör området mycket intressant och viktigt för fågellivet bland annat skäggmes, rördrom och olika vadarfåglar. En 
eventuell exploatering är därför tveksam och får inte vara storskalig om platsens värden ska kunna bevaras.

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

24. Lilla Björnrukan (näringsändamål, friluftscamping, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, friluftsliv. Förekomst av 
myrlejonslända gör att området inte är lämpligt för ytterligare exploatering.

Naturskyddsföreningen är ytterst tveksamma till följande LIS-områden:
7. Finnsnäs (fritids-/på sikt permanentbebyggelse, Gapern) - En strandskog som omfattas av biotopskydd i viken i den västra 
delen bör undantas från LIS.

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

16. Mangenbaden (camping i Natura 2000-område, Mången)

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

20. Västra Rudshalvön (permanentbebyggelse, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, friluftsliv.
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21. 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.

25. Östra Lövnäs (näringsändamål, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, friluftsliv.

26. Bredviken (bostadsändamål, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, friluftsliv. Olämpligt med permanentbebyggel-
se på låglänt mark nära Vänern på grund av risk för översvämning.

27. Strandvik (bostadsändamål, Vänern) - Riksintresseområde natur, kultur, friluftsliv. Olämpligt med permanentbebyggelse 
på låglänt mark nära Vänern på grund av risk för översvämning.

Naturskyddsföreningen är tveksamma till följande LIS-områden:
2. Upperud (permanentbebyggelse, Borssjön)

4. Norra Ängslyckan (bostadsändamål, Gapern)

5. Kusttorpet (fritidsbebyggelse, Gapern)

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

8. Östra Gapern (fritidsbebyggelse, Gapern)

9. Näsudden (bostadsändamål, Gapern). - Viktigt att den känsliga miljön vid Forsnäs inte påverkas av bebyggelsen, till ex-
empel genom vägdragning och avloppsutsläpp.

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

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

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

17. Sörmången (fritidsbebyggelse, Mången)

19. Älvenäs (bostads/näringsändamål, Vänern) - Skogsområdet i väster bör undantas från LIS.

Naturskyddsföreningen har i detta skede inga närmare synpunkter på följande LIS-områden utöver att om-
rådets naturvärden bör utredas närmare innan beslut tas:
1. Sjövik (bostads/näringsändamål, Borssjön)

3. Valserud (småskalig permanentbebyggelse på jordbruksmark, Borssjön) 

10. Fyrbo (verksamhetsområde, Gräsmången)

12. Krakerud (småskalig permanentbebyggelse på jordbruksmark, Molkomssjön)

Kommentar:
Listan med föreningens ställningstaganden till respektive LIS-område är i huvudsak identisk från samrådsskedet. Skillnaden 
är de tre sedan samrådsskedet tillkommande områdena Bredviken, Strandvik och Näsudden. Kommunen har därför samma 
kommentarer till yttrandet som tidigare, men med ett ytterligare slutligt tillägg.
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 såväl naturvård som friluftsliv enligt 3 kap 
MB, men ligger inom kap 4-området vars främsta syfte är att värna områden som är av särskilt värde för turism och friluftsliv 
både utifrån vattenläget och dess samlade natur- och kulturvärden. 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 och naturturism i området. 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 ovan-
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stående resonemang kunna utvecklas samtidigt som hänsyn kan tas i senare prövning till de eventuella natur- och friluftsvär-
den 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-planen har därför inför antagandet 
kompletterats avseende detta.

9. Skanova

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom planområdet och önskar att så långt som möjligt behålla befintliga tele-
anläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna 
ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Kommentar:
Vanligt är att vid all exploatering ska den som initierar en förändring bekosta eventuell flytt av ledningar eller andra tekniska 
installationer eller anläggningar. Frågan löses i varje enskilt fall i kommande prövning.
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Allmänhet och byalag
10. Byalaget Älvan

Byalaget Älvans synpunkter från samrådet 2014, har till avgörande delar beaktats i den vidare bearbetningen av LIS-planen. 
Vi ser med stor tillfredställelse att exploateringen vid Sjöhaget för fritidsbebyggelse har övergivits till förmån för naturområ-
dets värde som del av vildmarkskaraktär som utgör en identitetsskapande karaktär och beståndsdel för utveckling av naturtu-
rism i denna del av kommunen. Samtidigt bekräftas att naturområdet vid Sjöhaget har värde för det rörliga friluftslivet!

LIS-planens uppgift är att klargöra utvecklingsförutsättningarna inom särskilt utpekade områden som omfattas av det gene-
rella strandskyddet. Trots denna begränsning, vill byalaget påpeka värdet av fortsatt permanentbebyggelse i denna del av 
kommunen. Byalaget har utpekat ett område vid Lersjön som potentiell lokalisering av nya bostäder. Självklart ska respekt-
avstånd skapas till Östanåsån samt aktsamhet gentemot fasta fornlämningar och dessutom distans till reningsverket. Men 
lokaliseringen har påtagliga mervärden som kan balansera de begränsningar kommunledningskontoret framhållit mot vår 
föreslagna lokalisering. (Kommunledningskontorets kommentar till yttrande 24.) 

Byalaget ser med stort gillande att området vid Fyrbo utpekas som centrum för naturturism med möjligheter att fysiskt 
expandera i närmiljön. Vi känner och uppskattar naturvärdena i närområdet. Vi är medvetna om värdet av de vandringsleder 
som finns i bygden och hur många besökare uppskattar de naturupplevelser som vandringslederna genererar. Kommunens 
intention att verksamheten vid Fyrbo ska samverka med utbud inom det tidigare Bäverlandsområdet kan behöva konkret 
stöd eller ledning från kommunens sida för fortsatt verksamhetsutveckling.

Kommentar:
Kommunens bedömning kvarstår i dagsläget att utveckling på aktuellt ställe (området mellan Östanåsån och vägen till 
reningsverket) är svår att tillskapa med hänsyn till dess relativt perifera läge, närheten till avloppsreningsverket, att området 
utgör oexploaterad jordbruksmark, kulturmiljö med mera. Strandskyddet vid Lersjön är idag 100 meter, och utveckling skulle 
efter vidare utredning från exempelvis byalaget och/eller fastighetsägaren kunna ske väster om vägen till reningsverket mot 
skogen. Även Karlstads kommun skulle se positivt på en utveckling av Fyrboområdet för mer turism men har i dagsläget inte 
för avsikt att gå in som aktör. 

3. Yttrande rörande Finnsnäs

Verkligheten är den att alla som inte har sjötomt i, söker sig till stränderna på sommaren.  Och vi som bor i norra Ulvsby söker 
oss till södra Gapern. Vi bor t ex på Vallargärdet, i Alsters kyrkby, i Brandsbol, i Snårstad, i Hult, i Nygård, vid Forsnäs. Killstad 
badplats är för liten, har för liten parkering och att köra ut från parkeringen upp på väg 63 är direkt farligt! Att cykla på vägre-
nen på väg 63, är nog ingen som vågar… Bortsett från LIS-planen måste situationen vid Killstad förbättras! Finns samarbete i 
denna sak med Trafikverket?

Kommentar:
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) pågår för väg 63 där aktuell sträcka ingår. Det är Trafikverket som ansvarar för denna åtgärdsvals-
studie. Karlstads kommun medverkar genom kommunledningskontoret i detta arbete, och är liksom Trafikverket medveten 
om problematiken på nämnd plats. Mer preciserade förbättringsåtgärder kommer att hanteras i samband med vägplan, 
vilken ännu inte är fastställd i tid. Karlstads kommun har dock med sig frågan i detta arbete.
Badplatsen vid Killstad är oftast tillräcklig för de besökare som brukar använda den enligt Teknik- och fastighetsförvaltningen 
vid Karlstads kommun, som har ansvaret för kommunala badplatser. Parkeringsplatsen vid badplatsen vad mycket riktigt för 
liten tidigare, och fick till följd att bilar ibland parkerade på väg 63. Inför badsäsongen 2015 fördubblades dock parkeringen 
och man har från Teknik- och fastighetsförvaltningen upplevt att parkeringen nu är tillfredsställande.

I planen borde finnas mark avsatt för bad. Som det nu är har ägarna till ett par tomter i Bergsäng, bl a Bergsäng 1:21 plötsligt 
kunna arrendera marken mellan sjön och tomterna. Ägarna till tomterna lär ska ha möjlighet att bygga tillfälliga byggnader 
intill stranden som bastu. Flera bryggor har anlagts. Klipporna belamras med möbler, kanoter, redskap. Plötsligt är den lilla 
badplatsen ”privat”. Och hur har detta gått till? Är strandskyddet redan satt ur spel? Alla som bor inåt land letar efter möjlig-
het att ta sig ner till vattnet på sommaren.  I LIS-planen finns planer på att söka dispens från strandskyddet i Finnsnäs B och 
därmed göra den marken privat. Om det fortsätter som det har börjat, så bygger väl var och en sin egen brygga. Även om det 
sägs att man har rätt att vara vid stranden, så känner man sig som inkräktare, när det finns privata saker där.

Kommentar:
I kommande detaljplanering av området kommer det att preciseras vilken mark som används till vad. Fri passage, det vill säga 
allmän plats närmast strand, bad mm samt allmänhetens tillgänglighet till sådana friluftslivsvärden ska säkerställas. Det är 
förbjudet enligt miljöbalken att privatisera mark där skäl för dispens från strandskyddet saknas. 

Båtplatser är det ont om. Vid Forsnäs är det en liten anläggning, liksom i Finnsnäs. Det räcker inte! Längs strandremsan 
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”Finnsnäs B” ligger ett otal båtar, som inte verkar ha någonstans att ta vägen. Det är också förvånande att man från kommu-
nens sida anser att det inte finns några friluftsvärden i området.  Eller tyder det ovan beskrivna på att de inte finns?

Kommentar:
LIS-planen ger ur strandskyddssynpunkt möjligheter till utveckling av befintliga gemensamma båtplatser samt eventuellt 
utveckling av nya lägen för gemensamma båtplatser. Det är upp till fastighetsägaren att undersöka möjligheten och söka 
tillstånd/anmälan för detta (exempelvis vattenverksamhet) samt bygglov.
I planen framgår att ”I övrigt finns inga särskilt utpekade natur- kultur eller friluftslivsvärden inom området”. Denna skrivning 
finns med på liknande sätt för samtliga LIS-områden. Innebörden är inte att det saknas sådana värden, utan att det inte finns 
några särskilt utpekade sådana värden i form av exempelvis biotopskydd, fornlämningar, vandringsleder eller elljusspår, alltså 
sådana värden som finns upptagna i kommunens planeringsunderlag. Samtliga LIS-områden har värden, men det som avsetts 
är alltså mer formaliserade sådana. Formuleringen kommer dock att förtydligas inför planens antagande. 

12. Norra Gövikens fastighetsförening
Föreningen konstaterar att Kommunen i enlighet med våra önskemål tillsänt oss material innehållande de ändringar som 
genomförts i skrivningen. Strand- och klippområdet har undantagits från LIS och LIS-området har krympts ner till två mindre 
hörnområden jämfört med samrådsförslaget, vilket skett mot bakgrund av att det utökade strandskyddet borttagits från 
Göviken.

Fastighetsföreningen vill framföra följande:
1) Det område som nu inte längre utgör LIS-område har klassificerats som ”Utvecklingsområde”, vilket gör    
att samtliga synpunkter i vår tidigare inskickade skrivelse, vilken finns kommenterad i granskningen, kvar   
står. Vi anser inte att området lämpar sig varken som LIS- eller utvecklingsområde. 

2) Översiktskartan som hänger utställd på biblioteket är inte ändrad utan rödmarkerat område omfattar fort   
farande det ursprungliga LIS-området, vilket är vilseledande och skall korrigeras. Samstämmighet skall råda    
mellan text och karta. 

3) Vår åsikt är att all verksamhet, inom utvecklingsområdet, som inverkar på grannar och befintlig miljö bör    
utredas i förväg och dokumenteras, samt att information därom skall lämnas till grannar och övriga     
berörda, såsom väg- och vattenföreningar. Detta är viktigt då all tillkommande verksamhet innebär föränd   
rad belastning och påverkan på gemensam infrastruktur (se tidigare skrivelse).  

4) Om markägaren avser bedriva stuguthyrning av campingkaraktär med turism som resultat, skulle det sam   
stämma med LIS-målet, men om så skulle vara fallet önskar vi få en bekräftelse av detta, då det inte över   
ensstämmer med ett brev markägaren tillsänt alla inom området och där man beskriver sina planer. 

5) Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön. Den grundläggan 
de regleringen finns i 6 kap Miljöbalken med kompletterande bestämmelser i förordningen (1998:905) om miljökonsekvens-
beskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla: Beskrivning av aktuellt projekt, miljöförutsättningar i området 
och troliga miljökonsekvenser för genomförandet av projektet, möjlighet att minska negativa miljöeffekter samt oundvikliga 
negativa miljöeffekter, alternativ till projektet (inklusive nollalternativ) samt alternativens effekter. MKB:n ska även innehålla 
en analys av hur det lokala och kortsiktiga utnyttjandet av miljön förhåller sig till ambitionen att långsiktigt förbättra miljön 
samt förekomst av irreversibla effekter. 
  
Endast en översiktlig miljökonsekvensutredning har utförts, och fastighetsföreningen önskar information om hur, när och 
på vilket sätt en verklig miljökonsekvensbeskrivning kommer att genomföras. Vi anser att denna bör göras innan beslut om 
LIS-området fattas. T.ex. skulle en utökad byggnation eller mer omfattande trafikering och/eller förlängning av vägen kunna 
få en omfattande och irreversibel påverkan på det grustag, för husbehov, som markägaren öppnat i rullstensåsen nordost 
om LIS-och utvecklingsområdena. I detta hänvisar vi till Miljökonsekvensbeskrivningen för E18 Björkåsmotet, sidan 21, på 
vars karta anges att det i mycket nära anslutning till området finns en skyddsvärd biotop klass 1. Högsta naturvärde. Området 
innehåller 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”.  

6) Norra Gövikens Fastighetsförening hävdar att Göviken är olämpligt som LIS-område utifrån ovanstående resonemang. Vår 
uppfattning är att istället för att göra ett LIS-område, bör dispens från strandskyddet ges så att markägaren kan förverkliga 
sina planer på ytterligare ett par hus. Det skulle ändå sammanfalla med en LIS-plans syfte och bidra till näringsverksamheten 
och göra alla parter nöjda utan LIS-planens införande. 

Kommentarer:
1) Karlstads kommun noterar synpunkten men kvarstår i uppfattningen att detta utgör ett attraktivt och lämpligt område 
för uthyrningsstugor som kan ske som en komplettering till redan befintlig bebyggelse och utgöra en stödnäring till befintligt 
lantbruk. Utvecklingsområdet har bevarats i anslutning till alla LIS-områden för att visa på en kommunal viljeinriktning för 
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landsbygdsutveckling utifrån det strandnära strandläget och utifrån en helhetssyn med eventuell tillkommande bebyggelse.  
Lägen för LIS har prioriterats där det finns möjligheter att på något sätt anknyta till befintlig bebyggelse eller verksamhet. 
Sedan är det upp till fastighetsägaren att initiera och forma projektet utifrån vad som medges. 

2) Av karttekniska skäl (läsbarhet) har detta och flera andra områden markerats som större på de kommuntäckande kartorna, 
samt de samlade kartorna över de olika LIS-områdena. Det påverkar dock inte vad som är LIS-område eller var gränserna går, 
utan för varje sjö och varje LIS-område är det de detaljerade kartorna och dess gränser som gäller. Kartan på s 84 är dock 
felaktig och har  reviderats inför antagandet.

3) Detta hanteras i bygglovsprövningen.

4) LIS-planen ger möjlighet till upp till 5 uthyrningsstugor och vid ansökningar av andra inriktningar än den som anges i 
LIS-planen kommer det sannolikt vara svårt att finna särskilda skäl för strandskyddsdispens. Söks bygglov utanför strand-
skyddsgränsen inom utvecklingsområdet eller annat område som ej omfattas av generellt strandskydd finns möjligheter att 
söka bygglov även för permanent bostadsbebyggelse. 

5) Vad en MKB ska omfatta regleras i 6 kap Miljöbalken, och i samband med en planprövning ska en bedömning göras om 
planen kan innebära risk för betydande miljöpåverkan eller ej, vilket påverkar inriktning och innehåll på MKB:n. 
MKB:n för LIS-planen har gjorts på en rimlig nivå för översiktsplanering enligt gällande praxix, då den största effekten på 
miljökonsekvenser av LIS-områden bygger på var sådana pekas ut eller inte. Kommunen anser att urvalsprocessen har lett 
till ett utpekande av LIS-områden som bygger på långsiktigt god resurshushållning med mark och vattentillgångarna inom 
kommunens gränser. 

6) För att ge möjlighet att ansluta till befintliga vägar i området, och ge möjlighet till en god helhetslösning för utveckling, 
har kommunen valt att gå vidare med LIS-område Göviken trots att ytorna är relativt små. Större delen av utvecklingsom-
rådet kräver idag ingen strandskyddsdispens, men ska en komplettering kunna ske effektivt och bygga vidare på befintlig 
bebyggelsestruktur utgör LIS-områdena en mycket viktig del. Att ge dispens från strandskyddet för de stugor som önskas 
inom strandskyddat område utan ett LIS-utpekande som de yttrande föreslår, har vid tidigare prövning visat sig svårt, varför 
utpekat LIS-område kvarstår. 
 

1. Yttrande allmänt om LIS-planen

Jag motsätter mig “utvecklandet” av strandnära områden på det bestämdaste. Det går emot allemansrätten som befrämjar 
att allmänheten har möjlighet att tillbringa tid på vackra platser nära vattnet. Det har redan försvunnit så många fina platser i 
Karlstads närområde runt Vänern så nog måste det bli ett stopp.

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, där 
kommunen ges 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 naturvärdena 
i strandlinjen 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 sedan 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.

2. Yttrande fastighetsägare rörande Gapern 

Vi är mycket positiva till att vår fastighet Bergsäng 1:3 , skulle ingå i LIS-området vid Gapern!

Kommentar:
Noteras.



SÄRSKILT UTLÅTANDE
| 25

 

 
Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD   Besöksadress: Våxnäsgatan 5 
Telefon: 010-224 70 00 (växel)   Fax: 010-224 71 10   E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/varmland 
 

 
 
Samhällsbyggnad 
Kester Gibson 

GRANSKNINGSYTTRANDE 
Sida 
1(6) 

Datum 
2015-06-18 

Referens 
Dnr: 401-2755-2015 

 

Karlstads Kommun 
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651 84 Karlstad 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), 
Tematiskt tillägg till översiktsplan 2012, Karlstads 
kommun - Utställning 
 
Handlingar  
Rubricerad översiktsplan har översänts till Länsstyrelsen för granskning 
enligt 3 kap 14 § PBL. Förslaget är upprättat den 16 april 2015 och 
innehåller följande handlingar: 

- Utställningshandling, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), 
Tematiskt tillägg till översiktsplan 2012, Karlstads kommun 

- Miljökonsekvensbeskrivning 
- Samrådsredogörelse 

 
Länsstyrelsens roll och förslagets handläggning 
Länsstyrelsen har att enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL) avge 
granskningsyttrande av vilket skall framgå om 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken, 

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 
miljöbalken inte följs, 

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt 
sätt, och 

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

Granskningsyttrandet är en del av översiktsplanen och skall fogas till planen 
då den antagits. 

Förslaget har sänts för yttrande till berörda myndigheter samt till berörda 
enheter inom Länsstyrelsen. Skogstyrelsen, SGU, Svenska Kraftnät, 
Trafikverket och Försvarsmakten inkommit med yttranden med anledning av 
planförslaget. Skogstyrelsen, SGU, Svenska Kraftnät och Försvarsmakten 

Länsstyrelsens granskningsyttrande
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har inget att erinra mot förslaget. Trafikverket och Försvarsmaktens 
yttranden bifogas för kännedom.  

 

Sammanfattning 
LIS-planen utgör ett utmärkt underlag för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen inom Karlstads kommun. Planen ger även tydlig vägledning vad gäller 
hänsynstagande och de krav på utredningar och beslutsunderlag som behövs 
vid fortsatt detaljplanering och tillståndsprövning. 

Länsstyrelsen vill understryka att utredningsområden Jäverön och Östra 
Gapern dock måste preciseras innan de kan tillämpas vid prövning av 
strandskyddsärenden. 

Länsstyrelsen bedömer att området Bredviken är olämpligt som LIS-område 
och bör utgå från planen. 
 

Riksintressen  
Länsstyrelsen anser att Karlstads kommun har, på ett tydligt sätt, redovisat 
aktuella riksintressen och ser positivt på att kommunen ger 
rekommendationer på hur de ska tillgodoses. Länsstyrelsen lämnar följande 
iakttagelser vad gäller den fortsatta prövningen av ärenden i, och i anslutning 
till, riksintresseområden. 

 
Sörmons vattenförsörjningsanläggning och Kattfjorden 
Områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för vattenförsörjning ska 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av en sådan anläggning. På Havs-och vattenmyndigheten 
(HaV) 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.  

Hänsyntagande till vattenskyddsområdet är av avgörande betydelse för den 
fortsatta planeringen av områdena Göviken och Torsviken, och kan innebära 
att vissa verksamheter eller förslag eventuellt bedöms som olämpliga. 
 

N2000 
I LIS-planen noteras att exploatering inom LIS-områden inte får försämra för 
utpekade Natura 2000-värden. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att ingrepp 
eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 
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2000-område kräver tillstånd. Krav på tillstånd kan eventuellt aktualiseras 
vid LIS-områdena Mangenbaden och Sörmången, samt Lilla Björnrukan 
som ligger i eller i nära anslutning till Natura 2000 områden Brattforsheden 
respektive Värmlandsskärgården. 

 

Miljökvalitetsnormer 
LIS planen konstaterar att LIS-områden för ny bebyggelse kan vara förenligt 
med sjöar med hög skyddsnivå och där miljökvalitetsnormer riskerar att 
överskridas, men det ställer höga krav på hanteringen av avloppsreningen 
(s.21). Länsstyrelsen vill betona att utveckling av LIS-områden ställer även 
höga krav på dagvattenhantering. Dikningen eller anläggande av hårdgjord 
yta kan exempelvis vara källor till att miljögifter når vattenmiljöer och 
kräver särskilt hänsyn vid exploatering i anslutning till strandzonen. 

Redovisning av konsekvenser för miljökvalitetsnormer för vatten är i övrigt 
godtagbar. 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Utredningsområden Jäveron och Östra Gapern 
Planen pekar ut Jäverön och Östra Gapern som "utredningsområden". 
Länsstyrelsen vill understryka att LIS-områden måste preciseras innan de 
kan tillämpas vid prövning av strandskyddsärenden. Detta för att säkerställa 
att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. Länsstyrelsen menar att 
områden i dagsläget är alltför omfattande och odefinierade för att kunna 
bedöma effekten på landsbygdsutveckling, tillgång till strandområden eller 
livsvillkor för djur- och växtlivet, och därmed ge effektiv vägledning vid 
plan- och tillståndsärenden. 

Precisering och avgränsning av LIS-områden bör ske genom utpekande i den 
kommunomfattande översiktsplanen, en fördjupning av översiktsplanen eller 
ett tillägg till översiktsplanen. Om preciseringen sker istället genom ett 
program gäller samma krav på underlag som vid utpekandet genom en 
översiktsplan. Utpekandet behöver ske i samråd med Länsstyrelsen och 
skrivas om i översiktsplanen vid nästa översyn. 

 
Områden med utökade strandskydd 

Kommunen har efter samrådet pekat ut tre nya LIS-områden. Länsstyrelsen 
ifrågasätter starkt utpekandet av området Bredviken. Området består idag av 
obebyggd naturmark och på grund av sina höga natur-och friluftslivsvärden 
har det nyligen beslutats att stora delar av området ska omfattas av det 
utökade strandskyddet. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till etablering av en 
småbåtshamn i vattenområdet med hänsyn till naturförhållandena och det 
muddringsarbete och övriga ingrepp som en sådan utbyggnad skulle kräva.  
Länsstyrelsens bedömning är att området Bredviken är olämpligt som LIS-
område och bör utgå från planen. 

Det utökade strandskyddet berör även delar av LIS-områdena Strandvik, 
Västra Rudhalvsön och Björkvik. Det tyder på höga natur- eller 
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friluftsvärden som kan innebära begränsningar vid exploateringen av 
områdena. 
 
Dispens för enstaka en- eller tvåfamiljshus. 
Ett utpekande av LIS-område i översiktsplanen kan användas som särskilt 
skäl vid prövningen av en fråga om upphävande eller 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 kommunen, 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 och Valserud 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. 

 
Hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen ser positiv på att LIS-planen belyser översvämnings-
problematiken kring Vänern och i synnerhet behovet av vidare analys vid 
LIS-områden Torsviken, Björkvik och Östra Lövnäs i samband med 
detaljplanearbete. 

LIS-områden Molkoms bruk och Älvenäs är klassade som förorenade 
områden. Riskklassningar av dessa områden har gjorts utifrån nuvarande 
markanvändning. Vid ändrad markanvändning kommer undersökning och 
eventuellt sanering av dessa platser att krävas. 

Vid Molkoms bruk behöver även eventuell påverkan från reningsverket och 
buller från intill liggande väg beaktas i den fortsatta planeringen. 

 

Mellankommunala frågor 
LIS-planen belyser mellankommunala frågor på ett godtagbart sätt och har 
fått ett positiv bemötande från angränsande kommuner. Bland annat lyfts 
möjligheterna för samverkan kring utvecklingen av Vänerns kust- och 
skärgård. 

 

Konsekvensbeskrivning 
Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen ger tillräckligt 
underlag för att kunna, på en översiktlig nivå, bedöma den eventuella 
miljöpåverkan som planförslaget medför. 

 

Övriga synpunkter 
Planen ger tydlig vägledning vad gäller hänsynstagande och de krav på 
utredningar och beslutsunderlag som behövs vid fortsatt detaljplanering och 
tillståndsprövning. Utöver ovanstående synpunkter vill Länsstyrelsen 
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uppmärksamma de särskilda krav som gäller för kulturmiljön samt tillstånd 
för vattenverksamhet. 

 
Kulturmiljö 
Fornlämningar finns inom ett antal av de föreslagna LIS-områdena men 
särskilt påtagligt är det i LIS-områdena vid Mangenbaden, Torsviken men 
även Kustorpet. I de två första finns inom eller i nära anslutning förhistoriska 
boplatser och boplatsindikerande fyndmaterial. Boplatserna är inte 
avgränsade ytmässigt, med andra ord kan stora delar av området vara 
lagskyddad som fornlämning. Vid Kusttorpet kan stora delar av udden där de 
förhistoriska gravarna ligger vara lagskyddad enligt KML. Fornlämningar 
finns även inom utredningsområdet för Gapern och Jäverön. 

LIS-planen uppmärksammar att 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 för att klarlägga förekomsten av fornlämningar. 

Kunskapsunderlaget kring kulturmiljön är i många delar relativt gammalt. 
För enskilda områden kan kommunen i det fortsätta planeringsarbetet 
behöva förbättra kunskapsunderlaget genom kulturmiljöutredningar med 
åtföljande konsekvensanalys. Idag saknas t.ex. beskrivningar och värderingar 
av nyare bebyggelse från efterkrigstiden och framåt (bl.a. 
fritidshusbebyggelse) liksom av miljöer i Vänerskärgården. 

Länsstyrelsen vill även upplysa om att det sedan 2010 finns möjlighet för 
kommunerna att söka bidrag ur det statliga kulturmiljöanslaget för att ta fram 
generella eller riktade kommunala kunskapsunderlag. 

 
Vattenverksamhet 
Flera av de utpekade LIS-områden sträcker sig ut i vattenområdet och vid 
Graningebadet, Näsudden, Bredviken/Strandvik och Björkvik föreslås 
etablering av nya småbåtshamnar. 

För anläggningar eller åtgärder som ska utföras i vattenområdet krävs 
anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet. En miljökonsekvens-
beskrivning kan behövas i samband med tillstånds- eller anmälningsärenden 
med åtföljande krav på inventeringar av t ex fisklekplatser och 
uppväxtmiljöer, bottenfauna m.m. Ofta krävs också strandskyddsdispens för 
muddringar, båthamnar m.m. 

Vid utveckling av småbåtshamnar och bryggor krävs dessutom en 
bedömning över områdets behov och tillgång till bryggor, båt- eller 
badplatser. Vidare bör sjöns förutsättningar att hysa en ökad båttrafik 
beaktas utifrån dess påverkan på miljökvalitetsnormer, vattenområdets 
värden, växt och djurliv i strandnära läge och störningskänsliga arter. 

  



SÄRSKILT UTLÅTANDE
30 |

 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

GRANSKNINGSYTTRANDE  
Sida 
6(6) 

Datum 
2015-06-18 

Referens 
Dnr: 401-2755-2015 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av verksamhetschef Torben Ericsson. I den 
slutgiltiga handläggningen har Johan Magnusson, Annie Johansson och 
Matilda Elgerud deltagit. Föredragande har varit Kester Gibson 

 

 

 

 

Torben Ericson  Kester Gibson 

 

Bilagor:   

Yttrande Trafikverket 

Yttrande Försvarsmakten 

  

Lst plankod: ST160, ST1605 

 

Sändlista (utan bilagor): 

Fortum  
Försvarsmakten 
Jernhusen 
Lantmäteriet 
SGU 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Skogsstyrelsen  
Svenska Kraftnät 
Trafikverket 
Vattenfall 
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Karlstads Kommun 
Kommunledningskontoret 
651 84 Karlstad 

 

 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), tematiskt 
tillägg till översiktsplan 2012, Karlstads kommun. 
Reviderat förslag till LIS-område Bredviken 
Lst nr. ÖP7 
 

Handlingar 
Rubricerad förslag revidering till översiktsplan har översänts till Länsstyrelsen 
för synpunkter. Förslaget är upprättat i december 2015 och innehåller följande 
handling: 

 Reviderat förslag till LIS-område Bredviken 
 

Länsstyrelsens roll och förslagets handläggning 
Länsstyrelsen har att enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL) avge 
granskningsyttrande av vilket skall framgå om: 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 
miljöbalken inte följs, 

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte 
är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår 
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 

Granskningsyttrandet är en del av översiktsplanen och skall fogas till planen då 
den antagits. 
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Tidigare ställningstagande 
Länsstyrelsen har starkt ifrågasatt utpekandet av Bredviken som LIS-området i 
granskningsyttrandet den 16 juni 2015. Länsstyrelsen hänvisade till höga 
natur- och friluftslivsvärden i området och ställde sig också tveksam till 
etablering av en småbåtshamn i vattenområdet. 

 
Reviderat förslag 
Som en följd av Länsstyrelsens synpunkter föreslår kommunen att minska LIS-
områdets utbredning avsevärt. Texten under LIS-områdesbeskrivningen 
rörande natur- och friluftsvärden samt småbåtshamn/båtplatser har också 
reviderats. 

Vidare har kommunen reviderat planens allmänna riktlinjer så att det tydligare 
framgår att grundprincipen vid utveckling av LIS-områden är att eftersträva 
gemensamma lösningar för VA-anläggningar, vägar och småbåtshamn/ 
bryggor. 

 

Länsstyrelsens synpunkter 
Länsstyrelsen anser att kommunens nya gränsdragning gör Bredviken till ett 
godtagbart LIS-område. Länsstyrelsen ser även positivt på de övriga 
förtydligande textrevideringarna. 

För Länsstyrelsen synpunkter på planen som helhet se Länsstyrelsens 
granskningsyttrande dat. 2015-06-18, Dnr: 401-2755-2015. 

 

 

Plan- och bostadssamordnare Magnus Ahlstrand har fattat beslut i ärendet. 
Planhandläggare Kester Gibson har varit föredragande. 






