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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Protokoll  2016-06-20 

 

 
 

 

§ 25 
 

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (LIS) inom Karlstads kommun - antagande 
Dnr KS-2014-207     Dpl 80 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Karlstads kommun 

antas. 

 

Protokollsanteckning 

Anders Tallgren (S) meddelar att Socialdemokraterna lämnar en 

protokollsanteckning, se bilaga 1 till § 25. 

  

Lena Grip (V) meddelar att Vänsterpartiet lämnar en protokollsanteckning, se 

bilaga 2 till § 25. 

 

Sammanfattning av ärendet 

LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. LIS-planen omfattar 

byggande för boende och näringsverksamhet i strandnära lägen som gynnar 

landsbygdsutveckling. LIS-planen var på granskning 22 april - 17 juni 2015 och 

totalt inkom 21 synpunkter från myndigheter, kommuner, föreningar, boende mfl, 

kring bl.a gång- och cykeltrafik, buller, trafikförsörjning, VA-frågor, 

naturvärdesbeskrivningar, framtida närtrafik, hänsyn till kulturmiljö mm. Ett 

flertal av allmänhetens och föreningarnas yttranden uttrycker motstånd till 

föreslagen utveckling i strandskyddat område både allmänt och specifikt för 

respektive berört område. Kommunledningskontoret har nu gjort smärre 

revideringar och kompletteringar i planförslaget och i 

miljökonsekvensbeskrivningen och tagit fram en slutlig antagandehandling. De 

största förändringarna omfattar revideringar i formuleringar och 

kartor, förtydliganden kring naturvårdsfrågor, en ytbegränsning av LIS-området 

Bredviken, en justering av antalet bostäder i LIS-område Strandvik samt att 

handlingarna delats i en analysdel och en konkret förslagsdel. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2016. 
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Kommunledningskontorets PM den 27 maj 2016. 

Antagandehandling Plan för landsbygdsutveckling i Strandnära lägen (LIS) inom 

Karlstads kommun - Del 1 Förutsättningar och analys, den 29 april 2016. 

Antagandehandling Plan för landsbygdsutveckling i Strandnära lägen (LIS) inom 

Karlstads kommun - Del 2 Planförslag, den 29 april 2016. 

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Plan för landsbygdsutveckling i 

Strandnära lägen (LIS) inom Karlstads kommun den 29 april 2016. 

Särskilt utlåtande tillhörande Plan för landsbygdsutveckling i Strandnära lägen 

(LIS) inom Karlstads kommun den 29 april 2016. 

 

Yrkanden 

Maria Frisk (MP), Lena Grip (V) och Anders Tallgren (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Miljöförvaltningen 

 

______ 

 


