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Läsanvisning
För att underlätta för dig som läsare anges här läsanvisningar för planen för varje kapitel.

Kapitel 1 och 2 - Inledning och Översiktsplanering och process
Här beskrivs planens bakgrund och syfte, vad översiktsplanering är samt hur arbetet med LIS-planen har bedrivits. 

Kapitel 3 - Om Lis och landsbygdsutveckling
Här förs ett resonemang kring utvecklingen och trender i länet och kommunen i stort, framtida bebyggelseutveckling 
avseende utmaningar och möjligheter samt ett resonemang kring hur LIS kan bidra till landsbygdsutveckling.

Kapitel 4 - Vad är strandskydd?
I detta kapitel beskrivs vad strandskyddets syfte är, dess historik, vilka lagar som reglerar strandskyddet. Vidare 
beskrivs hur byggnation kan vara möjlig inom strandskyddsområde om särskilda skäl finns, vad särskilda skäl är samt 
hur LIS-områden kan utgöra ett särskilt skäl till.

Kapitel 5 - Metod
Arbetet med LIS-planen har bedrivits efter en metod, som beskrivs här. Metoden bygger på ett helhetsperspektiv 
utifrån utvecklings- hållbarhets- och restriktivitetsperspektiv samt bedrivs i fem steg vilka här redovisas.

Kapitel 6 - Allmänna intressen
Olika anspråk på markanvändningen beskrivs kortfattat. En längre beskrivning av planeringsunderlaget finns i Över-
siktsplan 2010.

Kapitel 7 - Definiering av landsbygd
Hela Kils kommun omfattas av LIS-planen.

Kapitel 8 - Urvalskriterier
Här beskrivs kortfattat urvalsprocessen. Processen leder fram till ett antal valda sjöar som redovisas i karta och tabell.

Kapitel 9 - Utpekande av LIS-områden
Planeringsförutsättningarna runt varje vald sjö redovisas. LIS-områden och dess inriktning redovisas i karta och tabell, 
och konsekvenserna av LIS-områdena diskuteras. Även motiv för att inte peka ut LIS-områden runt delar av sjöarna 
redovisas.

Kapitel 10 - Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
MKB:n behandlar översiktligt de miljökonsekvenser som planen bedöms leda till. En MKB används för att få en 
helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Integrering av miljökonsekvenser är gjord 
på alla nivåer i framtagande av planen från urvalskriterier, undantagna områden kring varje vald sjö och rekommen-
dationer och hänsyn för varje LIS-område. 
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1. Inledning
BAKGRUND
Från och med juli 2009 finns en ny strandskyddslagstiftning (ändringar i Miljöbalken, Plan- och bygglagen m fl) i 
syfte att öka lokalt och regionalt inflytande över strandskyddet. Ändringarna - ”Strandskyddet och utvecklingen av 
landsbygden” -  innebär både lättnader och skärpningar av strandskyddet. En av de möjligheter som öppnar upp sig 
för kommunerna är att i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) hanteras som ett tematiskt tillägg till Kils gällande översiktsplan 
(ÖP2010) då denna plan i all väsentlighet är fortsatt aktuell.

Det differentierade strandskyddets syften är å ena sidan att bevara allmänt tillgängliga stränder för rekreation och 
friluftsliv samt säkerställa livsbetingelserna för växt- och djurlivet inom strandzonen. Å andra sidan ska strändernas 
betydelse för landsbygdens utveckling bedömas, avseende nya boendemöjligheter som ger ökat serviceunderlag samt 
etablering/utveckling av verksamheter som ger en positiv, varaktig sysselsättningseffekt på lång sikt, som bärande 
värdegrund. 

SYFTE
Det tematiska tillägget till översiktsplanen syftar till att peka ut LIS-områden där utveckling ska kunna ske för bygg-
nation av bostäder och utveckling av verksamheter i strandnära lägen. Innebörden av ett utpekat LIS-område är att 
det finns ett särskilt skäl för dispens från eller upphävande av strandskyddet i fortsatt prövning (bygglov eller detalj-
plan). Planen ska i första hand ses som möjlighetsskapande och understöjande till lokala initiativ för utveckling av 
landsbygden. 

2. Översiktsplanering & process
PLANUPPDRAG
Beslut om planuppdrag togs av Kommunfullmäktige 2013-01-24 KF §5.

ÖVERSIKTSPLAN 2010
En översiktsplan är ett strategiskt dokument som samlat redovisar kommunens vision kopplat till framtida mark- och 
vattenanvändning. Dessutom är översiktsplanen ett stöd och beslutsunderlag för avvägningar mellan allmänna intres-
sen.

Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Kils kommun har en aktuell översiktsplan 
som vann laga kraft 2010-07-26.

Kommunens översiktsplan innehåller en noggrann genomgång av kommunens planeringsförutsättningar där olika 
allmänna intressen redovisas i text- och kartformat, tillsammans med ställningstaganden i en planförslagsdel. Över-
siktsplan 2010 är fortfarande aktuell och ställningstaganden som formulerats bedöms fortsatt gälla och ligga till grund 
även för detta tematiska tillägg.

Tematiskt tillägg - vad är det?
Ett tillägg till översiktsplanen behandlar en fråga som inte tagits upp tidigare eller behandlats tillräckligt i kommu-
nens översiktsplan. Sådana tematiska tillägg gäller hela kommunen och innebär att man gör avvägningar mellan olika 
allmänna intressen. Exempel på planeringsfrågor som kan behandlas genom tillägg är frågor som gäller översväm-
ningar, vindkraft och områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Tematiska tillägg tas fram och beslutas på 
samma sätt som översiktsplanen. Ett tematiskt tillägg kan endast göras till en aktuell översiktsplan. 

Översiktsplanering är översiktlig!
En översiktsplan är, som namnet antyder, en översiktlig plan vilket innebär att detaljfrågor som till exempel exakt 
placering och utformning av ny bebyggelse eller olika platsers förutsättningar i detalj inte kommer att redovisas. Det 
är en avvägningsfråga hur mycket utredningar och inventeringar som ska göras i samband med översiktsplaner. Detta 
arbete ska ställas i relation till planens omfattning och komplexitet, vilket gör det orealistiskt att utreda alla områden 
fullt ut. Detaljfrågor utreds istället i samband med fortsatt prövning via detaljplan, bygglov, anmälan eller tillstånd.
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PRÖVNINGSKEDJAN
Detta tematiska tillägg gör att LIS-områden pekas ut i kommunen. Dessa LIS-områden gör att särskilt skäl för 
dispens från eller upphävande av strandskyddet finns. Därmed inte sagt att frågan är slutgiltigt löst inom alla LIS-
områden. 

Om dispens ska sökas, eller strandskyddet upphävas i detaljplan, för byggnation, anläggning eller åtgärd inom ett 
LIS-område kommer en prövning av detta att ske. I prövningen kommer de hänsyn och rekommendationer som 
anges för respektive LIS-område behöva följas samt konsekvenserna av förändringen redovisas. Dispensen eller upp-
hävandet behöver vidare vara förenlig med strandskyddets långsiktiga syften och en fri passage behöver säkerställas för 
allmänheten och för att bevara goda livsbetingelser för djur- och växtlivet.

PROCESS
En demokratisk process
Hur en översiktsplan tas fram regleras i Plan- och bygglagens 3 kap. Det är mycket viktigt att det finns möjligheter 
till medborgardeltagande och att planen tas fram med öppenhet och insyn. Detta är särskilt viktigt när det gäller den 
här  sortens utvecklingsinriktade plan som är mycket beroende av stor lokal förankring. Plan- och bygglagen reglerar 
”minimikraven” för en sådan demokratisk process. 

Den första fasen i processen är samrådet. Inför samrådet har ett planförslag tagits fram, med förslag till LIS-områden. 
Planförslagets konsekvenser redovisas också. Efter att beslut om samråd har fattats skickas planförslaget på remiss till 
Länsstyrelsen, berörda kommuner, regionplaneorgan m fl och är föremål för samråd. Även kommuninvånare, fastig-
hetsägare, organisationer och övriga ges en möjlighet att yttra sig över förslaget. Syftet med samrådet är att få fram ett 
så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Efter att samrådet har genomförts kommer kommunen att redovisa resultatet av samrådet i en samrådsredogörelse. 
Där framgår vilka synpunkter som inkommit, vilka förändringar av planförslaget som gjorts och vilka synpunkter 
som inte blivit tillgodosedda. Planförslaget arbetas därefter om och planen ställs, efter politiskt beslut, ut för grans-
ning under minst två månader. Under utställningstiden kan synpunkter återigen lämnas. Kommunen sammanställer 
efter utställningen de synpunkter som inkommit, och de förändringar som görs med anledning av dessa, i ett särskilt 
utlåtande. Efter utställningen kan planen antas av Kommunfullmäktige.

Ovan: Prövningskedjan - från LIS till utveckling av landsbygden. 

Ovan: Översiktsplaneprocessen enligt PBL. Det tematiska tillägget kan användas som underlag till detaljplan och bygglov. 
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Tidsplan
Utredning, samrådshandling    mars 2013 - maj 2013

Beslut om samråd KSAu    juni 2013

Samråd      juli - september 2013

Bearbetning, samrådredogörelse    vinter 2014

Beslut om granskning KS   april 2014

Granskning     maj - juli 2014

Bearbetning antagandehandling    augusti 2014

Antagande KF     oktober 2014

Organisation
Arbetet med framtagande av Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS har skett inom ramen för en arbets-
grupp med kommunala tjänstemän och en plankonsult, SBK Värmland AB. Arbetsgruppen har bestått av:

Mari Andersson, samhällsplanerare

Sofia Sköld, miljöstrateg/naturvårdssamordnare

Fredrik Björkman, byggnadsinspektör

Hans Flack, byggnadsinspektör

Dag Midböe, tillförordnad förvaltningschef miljö- och bygg

Beatrice Englund, administratör

Leif Nordström, fritidsstrateg

Anna Åberg, kulturstrateg

Cecilia Andersson, miljöskyddsinspektör

Ida Persson, GIS-ingenjör, SBK Värmland AB

Daniel Nordholm, planeringsarkitekt, SBK Värmland AB (planförfattare)

Arbetet har stämts av med en politisk styrgrupp som utgörs av en fullmäktigeberedning.

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Under planarbetet och tiden för framtagande av samrådshandlingen har kontakt sökts med grannkommuner som har 
valda sjöar gemensamt med Kils kommun. Dessa kommuner utgörs av Grums kommun (Stor-Emsen), Arvika kom-
mun (Säveln och Rinnen), Sunne kommun (Mellan-Fryken) och Forshaga kommun (Visten). Kontakt har tagits på 
tjänstemannanivå, mailledes, och svar har lämnats på tjänstemannanivå från Grums kommun och Arvika kommun. 
Grums kommun är postiv till att nyttja strandpartierna längs Stor-Emsen för verksamheter och boende. Stor-Emsen 
har inte varit uppe för diskussion att den skulle var mer eller mindre lämplig. 

Arvika kommun har under arbetets gång inte haft några invändningar på Kils kommun planer för Säveln och Rinnen.

Under plansamrådet har Arvika och Grums kommuner yttrat sig över förslaget, utan erinran. Övriga kommuner har 
inte lämnat något yttrande. 

Kommunens bedömning är att föreliggande förslag inte utgör några mellankommunala konflikter. Utpekande av 
LIS-områden inom Mellan-Fryken bidrar till besöksnäringen i Fryksdalen, utpekande av LIS-områden i Rinnen och 
Säveln står inte i konflikt med några andra allmänna intressen i Arvika kommun. 

Fortsatt formell mellankommunal samordning kommer att ske under planens granskningsskede, och berörda kom-
muner kommer att få föreliggande plan på remiss för yttranden.
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3. Om LIS och landsbygdsutveckling
UTVECKLINGEN I LÄNET & KOMMUNEN I STORT
På den regionala dagordningen ligger alltjämt kommunikationsfrågorna. Kollektivtrafikens förutsättningar för att 
betjäna landsbygden och de mindre stationssamhällena samt att i stort kunna bidra till en ökad funktionell arbets-
marknadsregion är viktiga frågor för länet i allmänhet och Kils kommun i synnerhet. Järnvägstrafiken, biltrafiken och 
flygtrafiken är viktiga kuggar i detta arbete. Region Värmlands ”Värmlandsstrategin” - en ny version av det regionala 
utvecklingsprogrammet (RUP) ”Värmland växer”, har antagits under 2013. Värmlandsstrategin innehåller konkreta 
mål för infrastruktur, utbildning och kompetens, näringsutveckling och innovation, för livskvalitet och för profile-
ringen av Värmland.  

Kils kommun ligger centralt i Värmland, knappt två mil nordväst om Karlstad. Kommunen har knappt 11800 
invånare och en yta på 406 km2. Befolkningsutvecklingen i Kils kommun var relativt jämn fram till ca 1965 för att 
sedan under de följande tjugo åren öka snabbt. Kommunens befolkning mer än fördubblades. Ökningen låg helt i 
tätorterna, framförallt Kil, medan landsbygden sakta avfolkades. Idag kan vi se en viss minskning av invånarantalet 
i kommunen framförallt beroende på att fler personer flyttar ut från kommunen än det flyttar in. Avfolkningen av 
landsbygden har dock upphört och allt fler väljer att bosätta sig på landsbygden. Befolkningsutvecklingen de senaste 
tre åren kan utläsas som följer: 11704 (2010), 11666 (2011), 11788 (2012). 

Handelsindex för Kils kommun låg för 2010 och 2011 på 82 för dagligvaror och 32 för sällanköpsvaror. Detta ska 
jämföras med index på 100, vilket innebär att alla invånare i Kils kommun gör samtliga sina inköp av dagligvaror och 
sällanköpsvaror inom kommunens gränser, och inga utifrån handlar i kommunen. Resultatet tyder på att Kil årligen 
tappar försäljning till andra kommuner (främst Karlstad) främst avseende sällanköpsvaror, men även dagligvaror.

Den totala produktionskostnaden (brutto) för att bygga ett småhus, inräknat tomtpris är år 2011 enligt SCB 24 700 
kr/m2.  Denna siffra är ett genomsnitt av byggen i länsregion II (där Värmland ingår) som inrapporterats till SCB och 
uppgifter finns från år 1994 - 2011. Motsvarande siffra för riket är 28 221 kr/m2. Detta ger för en normal villa om 
120 m2 en total kostnad på 2 964 000 kr. Snittpriset på en villa i Värmlands län var 2011 1 146 000 kr. Riksgenom-
snittet för samma år var 2 050 000 kr. Kontentan av ovanstående är att produktionskostnaderna är relativt likvärdiga 
medans försäljningspriserna varierar över landet beroende på ”attraktivitet” - dvs efterfrågan.

Vision: Kil - På rätt spår
Kommunfullmäktige i Kils kommun antog den 22 juni 2005 visionen ”Kil - på rätt spår” som ska vara vägledande i 
allt arbete inom kommunen.

- Den trygga mötesplatsen, en kraftkälla för utveckling och välmående

- Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss

- Den goda gemenskapen mellan människorna i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen

- Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv

- Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen

- Den familjevänliga och omhändertagande kommunen med valfrihet

- Den mest familjevänliga kommunen i regionen

- Det bästa boendealternativet för alla åldrar

- Engagerade föreningar med ett rikt utbud för meningsfull fritid

- Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov

Diskussion
Sammantaget har Kils kommun goda förustättningar att utvecklas i den samhällsutveckling som idag pågår, från att 
ha varit ett utpräglat skogs- och industrilän ställs andra krav på framtidens arbetsmarknad avseende ökad diversifie-
ring och kompetens. Där har kommunikationer, arbetstillfällen (funktionell arbetsmarknadsregion) och attraktiva 
miljöer för boende och vistelse en viktig funktion att fylla. Kils kommun har en närhet till Karlstad och miljöerna 
omkring Fryken vilket är mycket viktigt för Kils möjligheter till utveckling. 
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Den privatekonomiska aspekten för utveckling är också viktig. Det är idag få platser i länet som är attraktiva nog att 
ge tillbaka en investering i nyproduktion av småhus. Ju närmare Karlstad/Hammarö man kommer, desto bättre är 
chanserna. Det är möjligt att utvecklingen omkring Karlstad/Hammarö kommer att ha  fortsatta överspillningseffek-
ter på Kils kommun m fl som ligger i en yttre ring - avståndsmässigt och tidsavståndsmässigt. En annan möjlighet för 
att minska risken för ekonomisk förlust vid nyproduktion är att bygga i synnerligen attraktiva lägen. LIS-planen kan 
ge en sådan möjlighet.

LANDSBYGDSUTVECKLING
I översiktsplan 2010 framgår att befolkningsutvecklingen på landsbygden tycks gå i positiv riktning under de senare 
åren. Det finns många attraktiva miljöer för boende runt om i länet och kommunen som ligger i utkanten av eller ut-
anför städer och tätorter. Dessa miljöer kan bidra med livskvalitetshöjande värden som vacker natur, sjönära, tystnad, 
vacker landskapsbild och kulturmiljöer. Om förutsättningar ges för att fortsätta utveckla och främja sådant boende, 
och möjligheterna att bedriva verksamhet i mer rurala miljöer kan detta i sig vara en konkurrensfördel. Detta förut-
sätter dock närheten till bl.a. (allmänna) kommunikationer och service.

Kollektivtrafiken, bensinstationerna, dagligvarubutikerna och övriga serviceställen på landsbygden kämpar dock mot 
städernas närhet, utbud och prisnivåer. Det är därför viktigt att landsbygdens underlag stärks. 

För Kils kommun är det därför viktigt, ur landsbygdsutvecklingsperspektiv, att tillskapa möjligheter till nya bostäder i 
attraktiva lägen som stärker service- och kollektivtrafikunderlaget samt utveckling av näringar inom främst friluftsliv/
naturturism som också kan bidra till ökade arbetstillfällen.

HUR KAN LIS BIDRA TILL LANDSBYGDSUTVECKLING?
Utpekade LIS-områden kan bidra till landsbygdens - och i förlängningen kommunens - utveckling. Det är dock inte 
någon patentlösning för landsbygdsutvecklingsfrågan i stort. 

De viktigaste möjligheterna med LIS-planen är just att planen möjliggör - genom att undanröja ett av flera hinder 
för strandnära utveckling på landsbygden, nämligen strandskyddet. I övrigt så ”förpliktigar” ett utpekande av LIS-
områden till intet, det vill säga att fastighetsägare inom LIS-områden har ingen genomförandeskyldighet - endast en 
möjlighet att utveckla fastigheten och potentiellt öka dess värde.

Den bästa effekten av LIS för bostadsutveckling nås sannolikt genom att peka ut de mest attraktiva områdena kom-
munen kan erbjuda, i kombination med ett övergripande hållbart förhållningssätt - dvs att inte sprida ut LIS-område-
na överallt utan att hålla sig till de större allmänna vägarna och tätorterna. Det är också viktigt att det fortsatt ges en 
möjlighet att peka ut vissa LIS-områden där fortsatt prövning kan ske direkt via bygglov och strandskyddsdispens. 

4. Vad är strandskydd? 
BAKGRUND
Strandskyddet har funnits i Sverige sedan 1952 och är en utpräglad förbudslagstiftning. Strandskyddet ska långsiktigt 
trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Över tiden har en växande kritik mot strandskyddslagstiftningen framförts, framförallt från lands- och glesbygdskom-
muner utanför storstadsregionerna. Kritiken har legat i att det är orimligt att samma regler ska gälla i städer som på 
landsbygden och att det för kommuner i perifera lägen är ett reellt hinder för utveckling.

Sverige har från och med juli 2009 infört förändringar i strandskyddslagstiftningen i syfte att öka lokalt och regionalt 
inflytande över strandskyddet. Lagen innebär både lättnader och skärpningar av strandskyddet. Kommunen har getts 
möjlighet att genom översiktsplaneringen peka ut områden för LIS. Inom sådana områden kan dispens/upphävande 
av strandskyddet prövas, mot beaktande av strandskyddets syften. Ovanstående förändringar i lagstiftningen har kall-
lats ”det differentierade strandskyddet”.

LAGAR OCH ALLMÄNNA RÅD
Det finns olika lagar som berör strandskyddet. Av dessa är miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) de cen-
trala när det gäller bebyggelse inom strandskyddat område.
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Miljöbalken (MB)
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 och ersatte ett flertal andra lagar. Syftet är att skydda människans hälsa, 
skydda miljön mot skador och olägenheter, skydda och vårda värdefull natur och kulturmiljö, bevara biologisk mång-
fald och sträva mot en långsiktig hushållning av mark, vatten och fysisk miljö samt hållbart kretslopp genom återan-
vändning och återvinning av material, energi och råvaror.

I miljöbalkens 7, 16, 19 och 26 kap finns bestämmelser formulerade rörande strandskyddet och i 6 kap finns bestäm-
melser avseende miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Plan- och bygglagen (PBL)
Plan- och bygglagen, PBL, trädde i kraft 1987 och reglerar planläggningen av mark, vatten och bebyggelse. Planlägg-
ning och bygglovprövning regleras i denna lag där hänsyn ska tas till allmänna och enskilda intressen och en avväg-
ning göras däremellan.

PBL innehåller bland annat bestämmelser för alla kommuner, som måste upprätta en översiktsplan för hela kom-
munen. PBL innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn och byggnadsnämndernas verksamhet. 
Såväl allmänna som enskilda intressen ska tas till vara enligt PBL.

Det är i PBL som kommunernas arbete med översiktsplanering regleras (3 kap) och därmed också möjligheterna till 
att i översiktsplanen peka ut områden för LIS. Kommunerna kan också, om särskilda skäl finns, upphäva strandskyd-
det i samband med framtagande av detaljplan. Prövning av byggnation enligt PBL kan leda till att prövning också 
behöver göras enligt MB avseende strandskyddet i exempelvis bygglovprövning.

Strandskydd - en vägledning för planering och prövning
Naturvårdsverket och Boverket har på uppdrag av regeringen gemensamt tagit fram en vägledning för strandskydds-
lagstiftningen med anledning av de förändringar som gäller från 1 juli 2009 respektive 1 februari 2010. Vägledningen 
benämns ”Strandskydd - en vägledning för planering och prövning”. 

Denna vägledning utgör ett underlag för strandskyddsbestämmelsernas tillämpning och ska vara ett stöd för personal 
som handlägger strandskyddsfrågor i samband med planer och dispenser på länsstyrelser och kommuner. Här anges 
vad som behöver göras utifrån olika aspekter och olika roller i lagstiftningen. Vägledningen är ett levande dokument 
som successivt kommer att revideras för att på bästa sätt tillgodose det behov av information och stöd som myndighe-
ter behöver.

Detta tematiska tillägg till Kils kommuns Översiktsplan 2010 är framtagen i enlighet med ovan nämnda vägledning.

STRANDSKYDDETS SYFTE
Strandskyddet ska långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dess-
utom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. För att tillgodose syftena är det enligt huvudre-
geln förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, bl.a. att uppföra nya byggnader. Strandskyddet är 

Ovan: Det skyddade området inom strandskyddszonen. Källa: Standskydd - En vägledning för planering och prövning. 
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ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området är tät- eller 
glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte samt oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i 
området. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla. Bestämmelserna gäller vid alla 
kuster, sjöar och (i princip) alla vattendrag (med vissa länsvisa variationer). 

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar 
även undervattensmiljön. Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga strandskyddet. En utvidgning kan 
göras upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften. Länsstyrelsen i Värmland arbetar med 
en översyn av det utökade strandskyddet, vilket måste vara färdigt senast den 31 december 2014. Annars upphör alla 
utvidgade strandskydd att gälla och återställs automatiskt till 100 meter.

I Kils kommun finns 139 sjöar och vattendrag, som omfattas av strandskyddsförordnande. Huvuddelen av dessa 
utgörs av mindre tjärn utan bebyggelse. Följande områden omfattas av utökat strandskydd: 150 meter: Abborrtjärn, 
Aplungen, Gösjön, Klacksjön, Mellan-Fryken, Nedre Fryken, Norsälven, Pråmsjön, Stockdrågtjärn, Södra Hyn, Torp-
sjön och Visten. 200 meter: Bråtsjön, Jonsbolstjärn, Rennstadtjärn, Rinnen, Stor- Emsen, Säveln och Värmeln.

DET DIFFERENTIERADE STRANDSKYDDETS SYFTE
Tanken bakom det differentierade strandskyddet är att mer aktivt dra nytta av de konkurrensfördelar som ett läge 
nära vatten kan innebära för verksamheter och boende. Detta i sin tur kan, direkt och indirekt, bidra till landsbyg-
dens utveckling. Verksamheter skapar arbetstillfällen och bidrar till en levande landsbygd. Permanent- och fritidsbo-
ende kan ge underlag för lokal service som till exempel butiker, skolor och kollektivtrafik. Attraktiva boendemiljöer 
kan även bidra till företagsetableringar.

Det differentierade strandskyddets syfte innebär därför att det finns en möjlighet att det allmänna utvecklingsintres-
set behöver vägas mot den allemansrättsliga tillgängligheten till stränderna och djur- och växtlivets livsvillkor inom 
strandzonen.

HUR HANTERAS STRANDSKYDDSÄRENDEN?
Nedan redovisas huvuddragen i miljöbalken och plan- och bygglagen avseende hanteringen av strandskyddsärenden i 
planering och byggande. 

•	 Kommunerna har huvudansvaret för beslut om dispenser samt upphävande av strandskydd i detaljplaner

•	 Skälen för att ge dispens från strandskyddet har preciserats 

•	 Strandskyddet återinträder automatiskt när en detaljplan upphävs eller ändras

•	 Vid beslut om dispens eller upphävande av strandskyddet skall alltid en fri passage lämnas

•	 Kommunen kan i översiktsplanen ange områden för LIS

•	 Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen och vid behov pröva kommunala beslut om upphävanden och 
dispenser

Dispens eller upphävande?
Det finns två sätt att kunna bygga i strandnära lägen, trots strandskyddsbestämmelsernas förbud. Det ena är via dis-
pens och det andra är att strandskyddet upphävs. 

Prövning med dispens görs i samband med bygglov. När en detaljplan tas fram kan strandskyddet upphävas genom en 
planbestämmelse. Både dispens från strandskyddet och upphävande av strandskyddet kräver ett särskilt skäl.

Rollfördelning i dispensärenden
Kommunen har den generella dispensrätten i strandskyddsärenden. Länsstyrelsen kan upphäva kommunens beslut 
om de åberopade särskilda skälen inte anses giltiga.

Länsstyrelsen ska pröva dispenser om det gäller försvarsanläggningar och byggande av allmän väg eller järnväg och om 
dispensen gäller ett område som skyddas av 7 kap miljöbalken som t.ex. nationalparker, naturreservat, kulturreservat, 
naturminnen, biotopskyddsområden, Natura 2000-områden och landskapsbildsskyddsområden.

Rollfördelning i upphävandeärenden
Kommunen kan genom planbestämmelse i detaljplan upphäva strandskyddet om särskilda skäl finns. Länsstyrelsen 
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kan upphäva kommunens beslut om de åberopade särskilda skälen inte anses giltiga.

7 SÄRSKILDA SKÄL
För att få dispens eller upphäva strandskydd måste det finnas ett särskilt skäl. De särskilda skälen är numera precise-
rade i lagtexten (7 kap 18c§ MB) vilket innebär att det är endast dessa skäl som är giltiga.

De särskilda skäl som finns är, om platsen:

1. Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen 

3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området 

4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området 

5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 

6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 

7. En byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden vilket förutsätter ett 
utpekande av så kallade LIS-områden i översiktsplanen

I det fall det på en plats inte finns skäl för dispens innebär ett utpekande av LIS-områden att ett skäl för dispens ”till-
skapas” enligt sista punkten i listan ovan. Detta innebär dock inte per automatik att dispens kan beviljas överallt inom 
ett LIS-område. Den föreslagna bebyggelsen behöver ta hänsyn till naturvärden samt det rörliga friluftslivet på platsen 
och inte inverka negativt på strandskyddets syften.

FRI PASSAGE
Fri passage är ett nytt begrepp i lagstiftningen. Den ska alltid finnas, både i enskilda dispenser och i detaljplaner. 
Bredden ska anpassas till topografin och bebyggelsetradition och ska enligt de allmänna råden utgöras av ”några 
tiotals meter”. Den fria passagen bör markeras i terräng vid tät bebyggelse och markering kan villkoras i dispensbeslut. 
Utöver fri passage längs med stranden, är det också viktigt att ge möjlighet till ”släpp” - eller passager ned till stranden 
från ovanliggande terräng.

LIS
Utgångspunkten för förändringarna i strandskyddslagstiftningen är ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet. 
Samtidigt differentieras strandskyddet för att skapa möjligheter att främja utvecklingen i landsbygdsområden med 

Ovan t.v.: Anpassning till landskapet.
Ovan t.h.: Markerad gräns mellan privat och allmänt.
Ovan: Anpassning till växt- och djurlivet.
T.v.: Anpassning till topografin.
Källa: Standskydd - En vägledning för planering och pröv-
ning. 
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god tillgång till stränder och låg exploateringsgrad.

De nya strandskyddsbestämmelserna bidrar till utveckling av landsbygden genom att strandnära verksamheter och 
bebyggelse blir möjliga i särskilt utpekade områden, så kallade LIS-områden, som pekats ut i översiktsplanen. I dessa 
områden får det beaktas som ett särskilt skäl om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveck-
lingen av landsbygden. Åtgärder som kan komma ifråga för upphävande av eller dispens från strandskyddet ska 
ge långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter eller bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. 
Det ska ske på ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls. Det ska fortfarande finnas god 
tillgång till strandområden för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Områdena kan 
bara omfatta en begränsad del av kommunens stränder. 

UTVIDGAT STRANDSKYDD
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till utvidgade strandskyddsområden, enligt 7 kap 14§ miljöbalken, som omfattar 
hela Värmlands län. Förslaget är på remiss fram till den 19 juni, 2014. För Kils kommun föreslås att Mellan-Fryken, 
Nedre Fryken, Norra och södra Hyn omfattas av 300 meter och Visten och Värmeln om 200 meters utvidgat strand-
skydd. Övriga sjöar föreslås omfattas av 100 meter (generellt strandskydd). Samtliga sjöar i denna LIS-plan avser sjöar 
med utvidgat strandskydd.

Beslut i frågan förväntas tas innan sista december 2014. Fram tills dess gäller nuvarande utvidgade strandskydd.

Av länsstyrelsens samrådsyttrande över LIS-planen framgår att LIS-utpekanden i denna plan inte påverkas av den 
pågående översynen. Där LIS-områden utpekas och fastställs kommer inget utvidgat strandskydd att gälla ”bakom” 
dessa LIS-områden. Kils kommun avser att yttra sig över länsstyrelsens förslag.

5. Metod 

Ovan: Flödesschema över LIS-metod. 
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ARBETSMETOD
En vägledning för metod beskrivs i Boverkets och Naturvårdsverkets allmänna råd 2009:4, Strandskydd – en vägled-
ning för planering och prövning, utgåva 2, Februari 2012. I handboken anges att kommunerna ska ha en helhetssyn 
på stränder och landsbygd i översiktsplaneringen.

Arbetsmetoden för framtagande av tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS är indelad i fem steg. De fem 
stegen innebär att LIS-områden tas fram i enlighet med vägledningen och att fortsatt lokaliseringsprövning, efter det 
att planen har vunnit laga kraft, säkerställer att inga för platsen viktiga aspekter glöms bort.

Metoden har tagits fram genom att beakta miljöaspekterna tidigt i processen med ett medvetet fokus på hållbarhet, 
utveckling och hänsyn. Miljöaspekterna (MKB) har integrerats med framtagande av planen bland annat genom att tre 
perspektiv tagits fram som i olika grad genomsyrar de fem stegen och hur LIS-områdena pekas ut. Perspektiven är:

Hållbarhetsperspektivet innebär att bostadsbebyggelse inom LIS-områden föreslås 
på platser som är lokaliserade nära annan bebyggelse- och infrastruktur såsom nära 

större, allmänna vägar med kollektivtrafik, tätorter med service, stationssamhällen och samlad bebyggelse. Detta inne-
bär bättre förutsättningar för hållbara transporter och främjande av underlag för kollektivtrafik, butiker och arbetstill-
fällen. Hållbarhetsperspektivet ska också vara vägledande, tillsammans med de andra perspektiven, vid utpekande av 
LIS-områden runt varje vald sjö.

Utvecklingsperspektivet ska fungera som en balans gentemot strandskyddets inne-
boende förbudssyften. Det är viktigt att företagande på landsbygden kan stimule-

ras och tillåtas utvecklas, liksom att bostadsbebyggelse ska kunna tillkomma i attraktiva lägen där efterfrågan finns. 
Utvecklingsperspektivet är viktigt att beakta under val av sjöar såväl som själva utpekandet av enskilda LIS-områden 
vid de valda sjöarna.

Restriktivitetsperspektivet innebär att det i urvalet av sjöar, kan sjöar väljas bort 
med hänsyn till restriktivitetsperspektivet om det är motiverat utifrån något allmänt 

intresse (till exempel råvattentäkt). Restriktivitetsperspektivet ska tillämpas när LIS-områdena pekas ut runt varje vald 
sjö, så att omöjliga eller olämpliga utpekanden av LIS-områden inte kommer till stånd. Däremot kan det finnas hän-
syn som behöver iakttas inom LIS-områden, och då ska dessa anges som hänsyn och rekommendationer för fortsatt 
prövning.

Perspektiven säkerställer att planen påbjuder utvecklingen mot hållbara, ändamålsenliga strukturer, att utvecklingsdi-
mensionen av planen blir tydlig samt att hänsyn och avvägningar görs gentemot andra allmänna intressen i allmänhet 
och naturmiljö samt friluftsliv och rekreation i synnerhet. 

I flödesschemat för de fem stegen nedan, finns en ”färgkodning” som anges för att beskriva vilka perspektiv som är 
mest tongivande under respektive steg.

STEG 1 - ALLMÄNNA INTRESSEN 
I samband med prövning av ny bebyggelse, anläggningar eller åtgärder inom strandskyddat område behöver hänsyn 
tas till befintliga allmänna intressen inom området, så även inom LIS-områden. Det finns vissa övergripande, gene-
rella ställningstaganden och beslut inom olika fackområden som kan sägas vara allmänrådande. I ÖP 2010 anges ett 
antal sådana under tio kapitel. I detta tematiska tillägg till översiktsplanen lyfts ”LIS-specifika” sådana ställningsta-
ganden eller rekommendationer in från ÖP 2010 samt i tillämpliga fall formuleras nya som inte tagits ställning till i 
samband med framtagandet av ÖP 2010.

STEG 2 - DEFINIERING AV LANDSBYGD 
Det är viktigt att tydligt avgränsa vilka delar av kommunen som utgör landsbygd och således också omfattas av denna 
plan. Begreppet landsbygd rymmer en variation av olika sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden. Det 
finns också många olika definitioner av glesbygd och landsbygd, framtagna i olika sammanhang för att tillgodose 
olika behov och syften. Bara i Sverige finns ett antal olika definitioner av gles- och landsbygd och därutöver finns in-
ternationella definitioner. Vad som i praktiken är landsbygd måste den enskilda kommunen lokalt definiera i samver-
kan med Länsstyrelsen.

STEG 3 - VAL AV SJÖAR
Urvalet har skett utifrån ett antal kriterier, som successivt mynnar ut i sjöar som kvalificerar sig vidare. Kriterierna ut-
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går ifrån de tre perspektiven. GIS-analyser har genomförts och utifrån dessa väljs sjöar bort enligt steg a-c och därefter 
läggs sjöar till manuellt enligt steg d-e nedan. Kriterierna gäller i första hand LIS-områden för bostäder. 

En näringsverksamhet kan vara lokaliserad utanför de ramar som kriterierna för bostäder ställer upp, till viss del på 
grund av att vissa näringar, inom t.ex. naturturism, bygger på att vara perifert lokaliserade eller långt ifrån vägar, 
buller och tätorter. I syfte att ge förutsättningar till utveckling av befintliga näringsverksamheter på landsbygden kan 
därför LIS-områden för näringar pekas ut även i perifera lägen och i begränsad omfattning i skyddade eller känsliga 
områden.

a) Sjöar bortanför 2 km från tätorter med service, stationssamhällen, större allmänna vägar med kollektivtrafik väljs 
bort

b) Sjöar med bebyggelsetäthet under tre hus per hektar väljs bort

c) Sjöar med intressen, värden eller restriktioner som berör hela sjön eller vattendraget som bedöms värdefulla att 
skydda alternativt olämpliga för ny bebyggelse väljs bort

d) Sjöar med näringar läggs till

e) Sjöar med bebyggelsetryck läggs till. Detta för att ytterligare främja utvecklingsperspektivet i planen, men viss 
restriktivitet bör iakttas för detta steg, och huvuddelen av sjöarna bör hållas inom steg a).

Efter steg tre har genomförts finns ett antal sjöar utvalda, vilka sedan kan vara aktuella för LIS-områden. De sjöar 
som valts bort innebär ett viktigt steg i miljöhänsynen i planen.

STEG 4 - UTPEKANDE AV LIS-OMRÅDEN 
Efter att ett antal sjöar har valts ut ska studier genomföras av 
varje vald sjö. Befintligt kunskapsunderlag gås igenom, kartor 
studeras och preliminära LIS-områden kan börja urskiljas och 
områden olämpliga för LIS kring varje sjö likaså. LIS-områdena 
ska väljas ut utifrån de tre perspektiven (se även bild t.h.).

Efter att preliminära LIS-områden pekats ut behöver fältstudier 
genomföras för att fastställa lämpligheten av dessa samt bortvalda 
delar runt sjöarna.

I LIS-planen ska varje LIS-område redovisas med en övergripande områdesbeskrivning, analys och urval redogörs för 
samt hänsyn och rekommendationer för varje LIS-område formuleras, som grund för fortsatt prövning.

STEG 5 - MKB
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i steg 5 är i praktiken ett steg som genomsyrar alla de övriga stegen i processen 
med att ta fram en LIS-plan. I MKB redovisas planen konsekvenser, alternativ samt vad som bedöms kunna innebära 
betydande miljöpåverkan.
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6. Allmänna intressen 
RIKSINTRESSEN
I Kils kommun finns områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och kommunikationsanläggningar.

NATURVÄRDEN & VATTEN
Naturvärden
Det finns många olika naturvärden inom Kils kommun. Riksintresse (Norra Hyn), naturreservat, djur- och växt-

T.v. Karta med riksintressen 
inom Kils kommun. Källa: 

ÖP2010

Ovan: Karta med naturvärden inom Kils kommun. Källa: ÖP2010
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skyddsområden, biotopskyddsområden, naturminnen, landskapsbildsskydd, värdefulla vattenområden är några 
exempel på naturvärden som finns inom kommunen. Artskydds- och biotopskyddsbestämmelserna kan aktualiseras 
vid exploatering i eller nära känsliga områden eller vid ianspråktagande av mark för nya ändamål. I översiktsplanen 
redovisas översiktligt naturvärdena i kommunen. Kils kommun har över tid bedrivit ett aktivt naturvårdsarbete och 
har ett gällande naturvårdsprogram från 2007 där ett samlat grepp om kommunens naturvärden finns. Detta pro-
gram håller på att revideras. Gällande naturvårdsprogram och arbetsmaterialet till det nya naturvårdsprogrammet har 
använts i detta arbete som planeringsunderlag.

Värdefullt vatten och miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s ramdirektiv för vatten säger att alla Europas vattenförekomster ska uppnå god status 2015, för de vatten det inte 
bedöms vara möjligt erhålls dispens fram till 2021. Vattenmyndigheterna tillsammans med länsstyrelserna presente-
rar underlag och gjorda bedömningar rörande vattenkvalitet i databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige). 
Denna databas är källan till de uppgifter om miljökvalitetsnormer för vatten som använts i denna plan. 

Kvalitetskraven för sjöar och vattendrag är studerade utifrån två aspekter, ekologisk och kemisk status. En bedöm-
ning av huruvida det finns miljögifter görs i den kemiska ytvattenstatusbedömningen. För Sverige finns ett generellt 

Ovan: Karta med värdefulla vatten samt miljökvalitetsnormer för vatten.

Ovan: Tabell med MKN vatten samt värdefullt vatten för de valda sjöarna.
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undantag för kvicksilver på grund av de höga bakgrundsvärden av kvicksilver som vi har med hänsyn till luftnedfall 
från andra länder. Sjöarna i Sverige behöver därför inte uppnå god kemisk status när det gäller kvicksilver, nuvarande 
halter får dock inte öka. 

Tillståndet i de valda sjöarna är att sju av tio valda sjöar löper risk att inte nå god ekologisk status år 2015. Samtliga 
sjöar är klassade som värdefulla vatten, förutom Aplungen och Torpsjön. Frykensjöarna är klassade som nationellt 
värdefulla.

En grundvattenförekomst i Kils kommun, som ligger inom Klarälvens avrinningsområde, riskerar att inte uppnå god 
kemisk status 2015. Vattenförekomsten uppnår idag god status, men enligt SGU:s påverkansanalys samt provtagning 
av kloridhalt i vattnet bedöms det finnas risk att god status inte uppnås i tid. MKN för grundvatten som riskerar att 
inte uppnå god kemisk eller kvantitativ status har fastställts till god status 2015.

De två grundvattenförekomsterna inom Kils kommun, både Nedre Fryken-Klarälven samt Dömlemossen, uppnår 
idag god kvantitativ status.

FRILUFTSLIV OCH REKREATION
I översiktsplanen redovisas kommunens utbud av friluftslivs- och rekreationsvärden. I Kils kommun finns en mängd 
besöksmål. Många av dem är inriktade på natur- och kulturupplevelser, exempelvis Kilsravinerna, Fryksdalen, Apertin 
och Renstadsnipan. I Fryksta och vid Illberg finns Sveriges första järnväg för allmän trafik och på Fryken kan man åka 
en tur med ångbåten Freja. Strax nordost om Kils tätort ligger Fryksta och Lökeneskogen som är kommunens största 
friluftsområde. Längs Nedre Frykens östra sida, mellan Fryksta och Nilsby, sträcker sig Frykenleden.

Flera olika anläggningar för fritids- och sportaktiviteter finns i kommunen, exempelvis golfbana, slalombacke, mo-
tocrossbana, ridskola, fotbollsplaner med möjligheter till friidrott, ishall och sporthallar. I Fagerås finns ett elljusspår 
samt en nybyggd idrottshall intill skolan, men då bollsporterna växer sig allt större är det brist på inomhusutrymmen 
och behov finns av en ny fotbollshall. Sportfisket är betydande inom kommunen.

I kommunen finns ett flertal sammanslutningar runt lokala intressen, till exempel föreningar, byalag, hemträdgårds-
förening och båtklubbar. Inom Kils kommun finns mer än 100 föreningar med frivillig och ideell verksamhet. En stor 
del av kultur- och fritidsverksamheten drivs av föreningar.

Värden ur fritids- och rekreationsperspektiv finns representerade inom kommunen, med en tydlig koncentration 

Ovan: Karta med kultur- fritids- och rekreationsvärden. Källa: ÖP 2010
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omkring Kils tätort och Fryksdalen. De tätortsnära rekreationsmöjligheterna, med god tillgänglighet för många män-
niskor är viktiga beståndsdelar i en aktiv livsstil och främjar bl.a. folkhälsoperspektivet. På landsbygden, invid sjöar 
och tätorter finns naturliga förutsättningar för rekreation och friluftsliv, men på ett mindre organiserat sätt än t.ex. 
vid Fryksta. Det är främst de senare värdena som behöver belysas i denna plan, och de lokala konsekvenserna inom de 
olika LIS-områdena. Det är viktigt att säkerställa goda närrekreationsområden, tillgänglighet till stranden och gemen-
samma områden som t.ex. badplatser eller liknande.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
I kommunens översiktsplan, ÖP 2010 redovisas olika tekniska försörjningssystem. 

Det finns kommunala avloppsreningsanläggningar i Kil, Högboda och Nilsby. I huvudsak är alla fastigheter inom Kils 
tätort anslutna till det kommunala avloppsreningsverket. På landsbygden finns även fastigheter med enskilda avlopp. 
En stor andel av landsbygdens bostads- och fritidshus har äldre avloppsanläggningar med system som inte uppfyl-
ler dagens krav på rening av spillvatten. En inventering av avloppen i kommunen pågår för att kartlägga situationen. 
Utöver dessa finns en enskild, gemensam avloppsreningsanläggning i Säbytorp. Utvidgning av VA-verksamhetsområde 
vid Nedre Fryken kommer att utökas och även innefatta områdena Gamlegården och Välsätter.

Vattentäkten i Fryksta är den största i kommunen och försörjer orterna Kil, Fagerås, Gunnita och Tolita. Vattentäkten 
har ett äldre vattenskydd som fastställdes av länsstyrelsen i Värmland 1975. Högboda vattentäkt har en god vattenkva-
litet och är väl lämpad för framställning av dricksvatten. Vattentäkten saknar dock skyddsområde och skyddsföreskrif-
ter. Vattentäkten i Nilsby bedöms ha en begränsad kapacitet. Grundvattnet har normalt en god vattenkvalitet men är 
periodvis påverkat av bakterier. Vattnet är lämpat för framställning av dricksvatten förutsatt att en god mikrobiologisk 
barriär finns i vattenverket. Nya skyddsområden och skyddsföreskrifter för samtliga vattentäkter i kommunen har ta-
gits fram och lämnats till Länsstyrelsen för fastställelse. Sjön Visten utgör ytvattentäkt för Forshaga kommun och har 
därför undantagits från utpekande av LIS-områden. Möjligheterna att använda Nedre Fryken som reservvattentäkt 
utreds för närvarande. 

I kommunen finns 13 större master för kommunikation. I kommunens sydöstra del finns restriktioner om hinderfri-
het med avseende på uppstickande byggnader och andra föremål, till exempel master. Restriktionerna är utfärdade på 
grund av Karlstads flygplats.

Genom kommunen sträcker sig regionledningar, med 30 kV och 140 kV, samt lokalnät, med 0,4 kV och 10 kV, för 
eldistribution. Hela Kils kommun ligger inom Fortums koncessionsområde. Detta innebär att Fortum har rätt att 
bedriva samhällsnyttig verksamhet (elnät) inom kommunen.

Tillgängligheten till mobiltelefonkommunikation genom 3G och 4G är en viktig faktor för utvecklingen av landsbyg-
den. För närvarande pågår satsningar inom ”Fiber till byn” via Kilvision. Kommunen är indelad i nio fiberföreningar 
och en anslutningsgrad på 
60% krävs inom varje för-
ening för att kunna påbörja 
utbyggnad. 

För LIS-områdena är långsik-
tigt hållbara system för vat-
ten- och spillvattenhantering 
viktigt att säkerställa. Detta 
har bland annat bäring på 
möjligheterna att nå miljö-
kvalitetsnormerna för vatten, 
något som flera av de valda 
sjöarna i dagsläget riskerar att 
inte klara. Huvudorsaken till 
övergödningsproblematiken 
tros dock vara näringstillförsel 
från jordbruksmark, men det 
är likväl viktigt att även en-
skilda avlopp och framtida ge- Ovan: Karta med teknisk försörjning. Källa: ÖP 2010
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mensamma reningsanläggningar får en god standard som kan bidra till måluppfyllelse för miljökvalitetsnormerna och 
en bättre vattenkvalitet generellt. För LIS-områdena kan det vara aktuellt med anslutning till kommunalt reningsverk, 
anläggande av en enskild, gemensam reningsanläggning eller enskilda avloppsanläggningar. I första hand eftersträvas 
anslutning till kommunens spillvattenledningsnät, i andra hand enskilda, gemensamma lösningar och i tredje hand 
enskilda lösningar. Alla typer av rening kan göras på ett långsiktigt hållbart sätt, och behöver prövas samtidigt som 
lokaliseringsprövningen genom bygglov/detaljplan.

Genom att peka ut LIS-områden på landsbygden, där det idag inte finns kommunalt VA-verksamhetsområde, där ett 
stort antal fastigheter kan tillskapas, så kan fastighetsägarna enligt paragraf 6 i Vattentjänstlagen, kräva att kommunen 
upprättar ett VA-verksamhetsområde och ansluter fastigheterna till kommunalt huvudmannaskap. 

BEBYGGELSEUTVECKLING
I kommunens översiktsplan ÖP 2010 redovisas samlad bebyggelse, planlagda områden, verksamhetsområden (Kil, 
Högboda och Fagerås) samt bostadläget i kommunen. Bostadsbebyggelsen i kommunen är främst lokaliserad till 
centralorten Kil. Mer än 65 % av invånarna är bosatta i Kils tätort medan cirka 25 % bor på landsbygden, resterande 
cirka 10 % är bosatta i övriga tätorter och småorter. I kommunen råder i stort sett balans mellan tillgång och efterfrå-
gan av bostäder. Omkring 80 % av invånarna bor i enbostadshus medan övriga cirka 20 % bor i lägenhet i flerfamiljs-

hus. Det finns en stor efterfrågan på attraktiva och sjönära lägen för nybyggnation av enfamiljs- och fritidshus.  Det 
finns flera områden med fritidshus i kommunen, som exempelvis Säbytorp, Brevik, Stubberud, Siggerudsnäs, Kas-
storpsviken, Aplungsbyn, Illberg, Sjövik samt Lerbodatorp. Flera av dem är belägna i anslutning till sjöar. Efterfrågan 
av tomter för fritidshus är stor och bebyggelsen har under de senaste åren kompletterats med en handfull nya bostäder 
varje år. Det sker även en förändring där befintlig fritidsbebyggelse omvandlas till permanentbostäder. 

Landsbygden som boplats är en viktig del av Kils kommuns karaktär. Landsbygdsbebyggelsen återfinns främst kring 
de större kommunikationsstråken som 
järnvägarna, Riksväg 61 och Europaväg 45. 
De flesta äldre bostadshus och gårdar är idag 
bebodda, antingen som åretruntboende eller 
som fritidsboende. Landsbygdsbebyggelsen 
karakteriseras dels av bybildningar men även 
av enstaka spridda gårdar och hus. Det är 
viktigt att fortsätta stärka bebyggelseutveck-
lingen längs de större kommunikationsstrå-
ken, vilket i översiktsplanen samt i denna 
plan, är del av den övergripande strategin 
för bebyggelseutvecklingen på landsbygden i 
kommunen.

Utpekandet av LIS-områden överensstäm-
mer i stor utsträckning med gällande över- Ovan: Karta med bebyggelseutveckling, planförslag. Källa: ÖP 2010

Ovan t.v.: Karta med samlad bebyggelse och planlagd mark.     Ovan t.h. Karta med fritidshusbebyggelse. Källa: ÖP 2010
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siktsplan, där utveckling främjas i anslutning till befintliga tätorter, stationssamhällen, längs kommunikationsstråk, 
vid attraktiva, sjönära lägen.

INFRASTRUKTUR & SERVICE
I kommunens översiktsplan redovisas planeringsförutsättningarna och inriktning på framtida utveckling rörande 
kommunikationer och service. Genom kommunen sträcker sig Frykensjöarna, fyra järnvägar (Värmlandsbanan, 
Fryksdalsbanan, Norge-Vänerbanan och Bergslagsbanan) och två större vägar (rv 61 och E45) som ligger till grund 
för kommunens fysiska struktur och utveckling. I nära anslutning finns Karlstad Airport med direktflyg till bl.a. 
Stockholm och Köpenhamn. I översiktsplanen poängteras vikten av kollektiva transporter på väg och järnväg, och 
betydelsen av utvecklingen av och underlaget till de lokala stationssamhällena och hållplatserna i syfte att främja 
utvecklingen på landsbygden och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Även gång- och cykelvägnätet, som är ut-

byggt i Kil, Högboda och Fagerås tätorter, 
bidrar till förutsättningar för hållbarhet. 
Det är främst i tätorterna samt att knyta 
ihop tätbebyggda områden med kollektiv-
trafik som cykelvägar bör prioriteras enligt 
översiktsplanen, då det där är ekonomiskt 
försvarbart. Ovanstående aspekter har varit 
en viktigt utgångspunkt i arbetet med LIS-
planen.

Vidare beskriver översiktsplanen att Kils 
tätort har ett brett utbud av sällanköps- och 
dagligvaror koncentrerat kring Storga-
tan och kvarteren där intill. Flera butiker 

Ovan: Karta med kommunikationer, planförslag. Källa: ÖP 2010

Ovan: Tabell med service i de olika tätorterna i kommunen.



| 23ANTAGANDEHANDLING

erbjuder dagligvaror och det finns ca 55 butiker med sällanköpsvaror i centrala Kil. Även en stor del av samhällsser-
vicen, som exempelvis kommunkontor, vårdcentral, servicehus och bibliotek, är lokaliserad till centrala Kil. I Fagerås 
finns förskola, grundskola och äldreboende. Även samhällsservice såsom järnvägsstation för länstrafik, bibliotek och 
sporthall finns. I Högboda finns skola samt viss kommersiell service som livsmedelsbutik i anslutning till järnvägen, 
bibliotek samt en mindre verkstad. I Tolita finns skola samt järnvägsstation för länstrafik.

På landsbygden har flera närservicebutiker antingen lagts ner eller hotas av nedläggning, senast i Fagerås. Detta med-
för att servicen kan vara svår att upprätthålla. Genom att främja ny bostadsbebyggelse och nya näringsverksamheter i 
nära anslutning till kommunikationsstråk och serviceställena kan underlaget för service främjas och förhoppningsvis 
leda till att befintlig service kan bibehållas och utvecklas. Att stärka detta underlag är en central fråga i LIS-arbetet 
varför detta har påverkat urvalskriterierna för vilka sjöar som studeras vidare för LIS-områden.

KULTURMILJÖ
I Kils kommuns översiktsplan ÖP 2010, beskrivs planeringsförutsättningarna för kulturmiljövärdena i kommunen. 
Inom kommunen finns ett riksintresseområde för kulturmiljövården - Runnevål. Det regionala kulturmiljövårdspro-
grammet ”Ditt Värmland” från 1989 samt kommunens Kulturmiljövårdsprogram från 2002 samt Riksantikvarieäm-
betets digitala kartdatabas ”Fornsök” har huvudsakligen legat till grund för planarbetet med LIS, avseende kulturmil-
jöintresset. 

Flera av de sjöar som berörs av utpekande av LIS-områden, berör också områden av intresse för kulturmiljövården, 
och samtliga av sjöarna berör enskilda objekt (fasta fornlämningar, kommunikationslämningar, boplatslämningar etc). 
Utpekande av LIS-områden står i sig inte i konflikt med kulturmiljöintressena, men det är viktigt att de hanteras på 
ett ansvarsfullt sätt inom ramen för fortsatt prövning. Det är också tillrådigt att undanta vissa delar av vissa sjöar från 
utpekande av LIS-områden med hänsyn till bl.a. kulturmiljövårdsintressen. 

En levande landsbygd, landskapsbildsskydd och hävd av jordbruksmark genom betesmark, åkermark eller betade 
strandängar i kombination med bostadsbebyggelse utgör en stor del av det kulturmiljövärde som finns på landsbyg-
den. En avfolkning av landsbygden leder till nedläggning av jordbruk, igenväxning, förfall av kulturhistoriskt intres-
santa byggnader och miljöer. Kulturmiljöintressen gynnas därmed av en respektfull utveckling av landsbygden där 
även ny bebyggelse kan inrymmas.

Inom ett antal av de föreslagna LIS-områdena finns fasta fornlämningar. Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens 
tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML) ändra, skada, rubba, ta bort, gräva ut eller täcka över fast fornlämning. 
Lagskyddet gäller även en zon kring själva fornlämningen. Skyddszonen kallas i 2 kap 2 § kulturmiljölagen för forn-
lämningsområde. Fornlämningsområdets omfattning bestäms av Länsstyrelsen.

För att göra ingrepp i fast fornlämning krävs Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap 12 § KML. Vid ett eventuellt 
tillstånd kan Länsstyrelsen komma att ställa krav på arkeologisk undersökning (2 kap 13§ KML). Dessa bekostas av 
exploatören (2 kap 14 § KML). 

Den 1 januari 2014 trädde ändringar i kulturmiljölagen ikraft. Bland annat har begreppet fast fornlämning ändrats 
till fornlämning. Lämningar äldre än år 1850 är numera fornlämningar, vilket innebär att det i ett genomförandeske-

Ovan t.v.: Karta planeringsförutsättningar, Kulturmiljö.           Ovan t.h. Karta planförslag, kulturmiljö. Källa: ÖP 2010
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de (senare prövning genom bygglov eller detaljplan) kan komma att beröra fornlämningar (det som tidigare kategori-
serats som övrig kulturhistorisk lämning).

RISK & HÄLSA
I kommunens översiktsplan redovisas planeringsförutsättningarna avseende miljö- hälsa och säkerhetsfrågor. Det finns 
ett antal frågor av betydelse för den fysiska planeringen, och som behöver beaktas vid lokaliseringsprövning av ny 
bebyggelse, genom bygglov eller detaljplan. Miljöskyddsarbete, miljökvalitetsnormer för luft och vatten, buller och 
vibrationer från väg- och järnvägstrafik, förorenad mark, vattenkvalitetsfrågor så som försurning eller övergödning, 
radon, strålning och elektromagnetiska fält, djurhållning, transporter av farligt gods, skyddsavstånd från miljöfarlig 
verksamhet, ras och skred och översvämningsproblematik.

Inom ramen för LIS-arbetet berörs särskilt vattenkvalitetsfrågor och miljökvalitetsnormer för vatten, buller och vibra-
tioner, förorenad mark, transporter av farligt gods, ras och skred och översvämningsproblematik. De flesta av dessa as-
pekter har påverkat utpekande av LIS-områden, i ett skede då vissa sjöar hade valts ut för vidare studier. Dessa frågor, 
tillsammans med andra intressen och värden, kan påverka om ett området bedöms som lämpligt för LIS eller inte. 
Det är endast en av frågorna som har haft utslag på val av sjöar, och det är ras- och skredrisken som finns konstaterad 
längs hela Norsälven, varför detta vattendrag har undantagits.

Det planeringsunderlag som använts för översvämningssituationen, Översiktlig översvämningskartering längs Nor-
sälven, Sträckan Torsby till Vänern, Rapport nr 63, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009-11-17, 
framkom efter det att arbetet med kommunens översiktsplan hade färdigställts. Utredningen berör Mellan-Fryken 
och Nedre Fryken. Materialet utgår ifrån beräkningar av naturliga flöden, utifrån 100-årsflödet och beräknat högsta 
flöde. Osäkerheter finns i bland annat höjddatat och beräkningsmodellerna.Den översiktliga översvämningskartering-
en är främst avsedd för övergripande insatsplanering av räddningstjänstens arbete samt som översiktligt underlag för 
kommunernas planering. Karteringen avser hela den aktuella vattendragssträckan och ger en indikation på eventuella 
översvämningsproblem. 

I verkligheten finns inga kända översvämningsproblem i den omfattning som rapporten visar på, i nuläget eller 
tillbaka i tiden, utmed Frykensjöarna. Således ska de redovisade områdena med översvämningsrisk i denna LIS-plan 
endast ses som en indikation på att området kan vara utsatt för översvämningsrisk. Inom ramen för fortsatt prövning 
ska alltid denna aspekt beaktas, underlaget studeras samt befintliga förhållanden vägas in. 

7. Definiering av landsbygd  
Inom Kils kommun definieras hela kommunens yta som landsbygd. Avgränsningen har gjorts i samråd med Länssty-
relsen. 
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8. Urvalskriterier 
VILKA SJÖAR ÄR LÄMPLIGA? 
Urvalet har skett utifrån ett antal kriterier, som successivt mynnar ut i sjöar som kvalificerar sig vidare. Kriterierna ut-
går ifrån de tre perspektiven. GIS-analyser har genomförts och utifrån dessa väljs sjöar bort enligt steg a-c och därefter 
läggs sjöar till manuellt enligt steg d-e nedan.

a) Sjöar bortanför 2 km från tätorter med service, stationssamhällen, större allmänna vägar med kollektivtrafik väljs 
bort. Detta gör att en hållbar bebyggelsestruktur längs kollektivtrafikstråk och underlag för service främjas. Efter detta 
urval återstår 87 sjöar och vattendrag.

b) För att få fram de sjöar där bebyggelsen är ytterligare utbredd sattes ett gränsvärde på minst 3 hus per hektar, när-
mare än 100 meter från sjön. På detta sätt identifierades de sjönära områden som består av en eller flera klungor med 
hus och valde därmed bort sjöar där bebyggelsen är glesare. Efter detta urvalssteg återstår nio sjöar och vattendrag.

c) Sjöar med intressen, värden eller restriktioner som berör hela sjön eller vattendraget, och som bedöms värdefulla 
att skydda alternativt olämpliga för ny bebyggelse, väljs bort. Sjön Visten har valts bort då sjön utgör ytvattentäkt för 
Forshaga kommun. Norsälven har valts bort då det invid älven finns kända problem med ras och skred. Efter detta 
steg återstår sju sjöar.

Ovan: GIS-analys av steg a) sjöar inom 2 kilometer från tätorter med service, större allmänna vägar med kollektivtrafik och 
stationssamhällen.
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d) Inga näringar, vid sjöar som valts bort i stegen a-c, har identifierats så här långt i processen. De näringar som är 
kända, och som finns vid sjöar som hittills finns kvar i urvalsprocessen kan hanteras vidare vid utpekande av LIS-
områden i nästa steg. Under samrådet kan sjöar komma att läggas till för detta ändamål.

Ovan: GIS-analys av steg b) sjöar med en bebyggelsetäthet under 3 hus/ha.

T.v.: GIS-analys 
av steg c) undan-
tag av sjöar med 
intressen, värden 
eller restriktioner 

som berör hela 
sjön eller vat-

tendraget. Visten 
och Norsälven 

undantas.
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e) Sjöar med bebyggelsetryck läggs till. Här har Rinnen, Torpsjön och Pråmsjön lagts till då det från kommunens sida 
upplevs att viss efterfrågan och tryck kan finnas. Gällande Rinnen finns ett antal dispensärenden under de senare åren 
och sjön ligger i anslutning till bybildningen vid Renstad. Gällande Torpsjön och Pråmsjön, så ligger de sjöarna ”rätt” 
till i förhållande till allmänna kommunikationer, men med en något glesare bebyggelsetäthet än vad som angivits som 
kriterie i steg b). 

Efter att urvalet av sjöar har genomförts återstår tio sjöar att arbeta vidare med, och studera i syfte att identifiera LIS-
områden. De sjöar som valts bort innebär ett viktigt steg i miljöhänsynen i planen (se vidare miljökonsekvensbeskriv-
ningen MKB).

Samtliga valda sjöar berörs av utökat strandskydd om 150 eller 200 meter. Sjöarna utgör en betydande del av kom-
munens sjöareal och strandlängd. Fortsatt arbete kommer att begränsa den slutliga andelen som LIS-områdena kom-
mer att utgöra i förhållande till komunens totala utbud av sjöar och stränder. 

Ovan: GIS-analys av steg e) sjöar med bebyggelsetryck har lagts till. Rinnen, Torpsjön och Pråmsjön.

Ovan & t.v.: Statistik över de valda sjöarna.
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9. Utpekande av LIS-områden 
VILKA LIS-OMRÅDEN ÄR LÄMPLIGA OCH HAR VALTS UT?
Arbetsgruppen har tillsammans genomfört studier av varje vald sjö. Befintligt kunskapsunderlag har setts över, kartor 
och andra underlag kategoriserats och de tre perspektiven har stöttat i hur tänkbara LIS-områden successivt har iden-
tifierats. När ett antal preliminära LIS-områden runt de valda sjöarna har utkristalliserats, har platsbesök/inventering 
genomförts för samtliga områden. Efter detta har en sammanställning av LIS-områdena genomförts, vilket redovisas 
nedan. 

I LIS-planen föreslås 26 LIS-områden kring de 10 sjöarna, och varje LIS-område redovisas med en övergripande 
områdesbeskrivning, analys och urval redogörs för samt riktlinjer för fortsatt prövning för varje LIS-område formu-

leras. Sjöarna redovisas här nedan i bokstavsordning. Inom 
de utpekade LIS-områdena bedöms översiktigt mellan ca 
230 - 500 bostäder kunna byggas, men storleksordningen 
beror mycket på möjligheterna i genomförandeskedet samt 
efterfrågan. Utöver de angivna antalet bostäder kan området 
Norra Hannäs utvecklas med ett betydande antal bostäder, 
men det är ännu för tidigt att klargöra hur många bostäder 
som det kan röra sig om.

Ovan t.v.: Tabell över valda sjöar och LIS-områden.
Ovan: Karta med samtliga LIS-områden.

Ovan t.v.: Redovisning av LIS-områdena med bygglov (BL) 
och med detaljplan (DP).

Ovan t.v.: Redovisning av LIS-områden för bostadsändamål 
(B), näringsändamål (N) och bostäder och näringar B/N).
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APLUNGEN

Allmän beskrivning
Aplungen är belägen utmed E45 västra sida, ca en halvmil norr om Fageråsmotet, och är en sjö med långsträckt form 
och en mindre udde på dess östra sida. Sjön omfattas av utökat strandskydd intill 150 meter, landskapsbildsskydd och 
har en otillfredställande ekologisk status. 

Sjön är en grund, näringsrik fågelsjö och är belägen i en kulturhistoriskt värdefull odlingsbygd och omfattas också till 
sin helhet av landskapsbildsskydd. Sjön är till stora delar oexploaterad och markerna runt sjön är öppna och domine-
ras av jordbruksmarker med vall, betade ängar samt på den östra sidan av granskog med inslag av löv.

Naturvärden
Aplungen är i sin helhet utpekat i naturvårdsprogrammet (klass 3) och naturvärden finns på flera ställen runt sjön. 
Sjön har stora värden som häck- och rastningslokal för många fåglar. Lövskogsområdet i norr har stora värden för 
fågelarter som stjärtmes och mindre hackspett. Området har en mycket vacker landskapsbild och kulturella värden. 
Ängsmarken vid Åneholm uppvisar fortfarande till viss del en variationsrik ängsflora.

Friluftsliv och rekreation
Marken runt sjön är inte del av något större sammanhängande friluftslivs- eller rekreationsvärde. Lokalt förekommer 
fiske och i viss mån bad och båtliv, huvudsakligen av de som bor i anslutning till sjön. De värden som kan finnas för 
detta ändamål bedöms finnas lokalt i relativt nära anslutning till bebyggelse. Det finns i övrigt inga särskilda frilufts-
livs- eller rekreationsvärden omkring sjön, men en potential finns att tillgängliggöra stränderna för t.ex. fågelskåd-
ning.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen runt sjön utgörs av en handfull bostadshus utspridda runt sjön. Samlad fritidshusbebyggelse finns vid 
Aplungsbyn i sydost där det också finns en gällande detaljplan. Sjöns västra del omfattas också av områdesbestämmel-
ser för Frykerud. Närmaste samhällen är Tolita, Fagerås och Lene. Vissa delar av sjöns östra strand vid udden bedöms 
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som attraktiv för ny bostadsbebyggelse. 

Teknisk försörjning, infrastruktur och service
Sjön är belägen nära E45 som utgör riksintresse för kommunikationer och som också trafikeras med regional kol-
lektivtrafik. Större delarna av sjön är idag möjliga att nå med bil via mindre vägar men det finns inom strandskyddat 
område relativt lite vägar då det där utgörs av jordbruksmark. Öster om sjön och E45 finns Fryksdalsbanan som är av 
riksintresse för kommunikationer, och med närmaste tågstation i Tolita. Närmaste serviceställe är Kil.

Det finns inga kommunala anläggningar för VA vid sjön utan huvuddelen bostäderna som finns har enskilda lösning-
ar för vattenförsörjning och avloppsrening. Då sjön har otillfredställande ekologisk status är det viktigt att långsiktigt 
hållbara VA-lösningar skapas för nytillkommande bebyggelse. Sjön är belägen inom Fortums koncessionsområde. 
Sjön omfattas av avvattningsföretag som vid fortsatt prövning behöver beaktas.

Kulturmiljö
En mindre del av sjöns nordöstra del ingår i området ”Västra Glänne-Frykeruds kyrka” som är en kulturmiljö utpe-
kad i Kulturmiljöprogram för Kils kommun från 2002. Värdet utgörs av tre större gårdar vars samspel mellan grup-
perna av gårdsbyggnader inbäddade i grönska och det öppna landskapet är viktiga att bevara. Gårdarna innehåller 
flera äldre byggnader och det är viktigt att bevara gårdarnas form och att nybyggnation utformas och placeras med 

omsorg.

Karaktären runt sjön utgörs av lätt kuperad jordbruksmark vilket bör beaktas vid nybyggnation.

Risk och hälsa
Närheten till E45 kan innebära risk för bullerstörningar och olyckor med farligt gods. Det är därför viktigt att un-
danta mark i dess omedelbara närhet för ny bebyggelse. Det är också viktigt att ta hänsyn till detta vid prövning av 
ny bebyggelse i dess närhet. Sjön är påverkad av övergödning från omgivande jordbruksmark samt i viss mån enskilda 
avlopp vilket ställer krav på långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar.

Analys och urval
Huvuddelen av sjön bedöms som olämpliga för LIS-områden och har därför valts bort. Områdets jordbruksmark-
skaraktär samt samlade värden ur kulturhistorisk- och naturvärdeshänseende gör att de öppna markerna runt sjön 
föreslås undantas från LIS-områden. Den mark som inte är öppen och hävdad bedöms i norr inneha naturvärden, i 
söder ett ofördelaktigt läge (skuggigt och bullerutsatt). 

Befintligt sommarstugeområde inrymmer fortfarande några obebyggda tomter, och närheten till E45 gör att området 
inte bedöms som lämpligt att utöka eller att främja en permanentering av området via t.ex. ökade byggrätter.

Sammantaget föreslås ett LIS-områden - Aplungen. 
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LIS-område Aplungen
LIS-området föreslås omfatta befintlig bebyggelse samt intilliggande 
skogsmark som är beläget i ett attraktivt väderstreck mot sydost. LIS-
området avgränsas i söder och norr av sankmark. LIS-området föreslås 
få inriktningen bostadsändamål (B) och detaljplan (DP) krävs för att 
använda LIS som skäl för upphävande av strandskyddet. 

Inom området bedöms ca 15-25 bostäder inrymmas. Avståndet till 
närmaste busshållplats vid Aplungsbyn är ca 800 meter.  Det finns inga 
gång- och cykelvägar inom närområdet. 

Området ligger relativt nära E45 men med rätt placering av bebyggelsen väster om höjden bedöms preliminärt att en 
god bebyggd miljö kan tillskapas utifrån de riktvärden för buller som gäller.

Riktlinjer för fortsatt prövning
•	 Prövning av byggnation eller andra åtgärder för ny sam-

manhållen bostadsbebyggelse (B) ska ske via detaljplan 
samt upphävande av strandskyddet. Inga prövningar ska 
ske med förhandsbesked/bygglov inom LIS-området innan 
detaljplan har upprättats (förutom inom befintlig gårds-
bild)

•	 Ny sammanhållen bebyggelse inom LIS-området ska lösas 
med gemensam anläggning för VA

•	 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö 
och det befintliga friluftslivet som kan beröras i samband 
med prövning av ny bebyggelse 

•	 Ingen fastighetsbildning får ske så att nya fastigheter går 
ända ner till strandkanten (fri passage)

•	 Möjligheter till båtplats är en tillgång ur boendekvalitet 
varför denna möjlighet bör finnas. Båtplatser ska inom 
LIS-området anordnas på en gemensam plats där områdets 
behov av bryggor ska tillgodoses, på lämplig plats inom 
vattenområdet i LIS-området

•	 I samband med upprättande av detaljplan ska de av Bover-
ket rekommenderade riktvärdena för väg- och spårtrafikbuller följas 

Konsekvenser
Genom utpekande av LIS-område vid Aplungen kan underlaget för kollektivtrafiken (buss vid E45 och tåg via Tolita 
station) främjas samt också stärka serviceunderlaget i Kil vilket i sin tur är viktigt för utvecklingen på landsbygden. 
Bostäder inom detta område kan tillsammans med befintlig bebyggelse i närområdet, och Aplungsbyn sammantaget 
ge ett bättre underlag inte minst för kollektivtrafiken, men på lite sikt även för långsiktigt hållbara VA-lösningar i takt 
med en eventuell permanentering inom Aplungsbyn. Inom LIS-området finns inga kända kulturmiljövärden varför 
dessa inte bedöms påverkas.

Naturvårdsintressena vid sjön bedöms inte påverkas negativt, då det inom LIS-området inte finns några särskilda, nu 
kända, naturvärden. Vattenkvaliteten i sjön är idag otillfredställande, huvudsakligen beroende på tillförsel av närings-
ämnen från intilliggande jordbruksmark. Säkerställande av långsiktigt hållbara VA-lösningar är en förutsättning för 
att nytillkommande bebyggelse inte ska förvärra denna situation. 

LIS-området bedöms inte inverka negativt på landskapsbilden runt sjön då området är beläget i skogsmark och de 
delarna som har störst betydelse för upplevelsen runt sjön har undantagits från LIS.

Friluftsvärden runt sjön bedöms inte påverkas. I samband med detaljplanering ska eventuella lokala värden inom LIS-
området identifieras och om möjligt respekteras, samtidigt som fri passage ska lämnas.

LIS-område Aplungen
Typ B - Detaljplan
Area, totalt 6 ha
Antal land 4,1 ha
Antal bostäder 15-25
Strandlängd 0,5 km
Intressen Landskapsbildskydd

Avvattningsföretag
Naturvårdsprogrammet 
(klass 3)
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BRÅTSJÖN

Allmän beskrivning
Bråtsjön är belägen i anslutning till rv 61, väster om Lene samhälle, och är en sjö med många vikar, uddar och öar. 
Sjön omfattas av utökat strandskydd intill 200 meter, landskapsbildsskydd och är klassat som värdefullt vatten samt 
har en måttlig ekologisk status. 

Sjön är till stora delar oexploaterad och omgiven av skog (barrskog med lövträdsinslag) men även viss andel jord-
bruksmark i söder och öster.
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Naturvärden
Bråtsjön är i sin helhet utpekat i naturvårdsprogrammet (klass 3) och naturvärden finns på flera ställen runt sjön, bl.a. 
förekomst av skogsklocka i södra och norra spetsen av sjön och lövträdsrika bestånd i anslutning till nyckelbiotoper 
i nordost, som också utgör en gynnsam miljö för fåglar och insekter. Flodkräfta (rödlistad CR) förekommer i sjön 
och mindre bastardsvärmare (rödlistad NT) har noterats inom LIS-området. I länsstyrelsens inventering av särskilt 
skyddsvärda träd från 2007 finns några träd utpekade som ligger inom strandskyddat område, i anslutning till Med-
skogbråten.  

Friluftsliv och rekreation
Marken runt sjön är inte del av något större sammanhängande friluftslivs- eller rekreationsvärde. Lokalt förekommer 
fiske, bad och båtliv, huvudsakligen av de som bor i anslutning till sjön. De värden som kan finnas för detta ändamål 
bedöms finnas lokalt i relativt nära anslutning till bebyggelse. Det finns i övrigt inga särskilda friluftslivs- eller rekrea-
tionsvärden omkring sjön. 

Bebyggelsestruktur
Det finns en koncentration av bebyggelse vid Lene stationssamhälle där det även finns ett sommarstugeområde, som 
tidigare inhyste uthyrning av stugor. Det finns viss bebyggelse vid Norra Näs, bl.a. en hembygdsgård. I övrigt är 
bebyggelsen inom strandskyddat område huvudsakligen utspridd, gles och med landsbygdens avstånd och skala. Den 
sydöstra stranden vid sjön bedöms inneha boendekvaliteter för ny bostadsbebyggelse. 

Teknisk försörjning, infrastruktur och service
Sjön är belägen i nära anslutning till Rv 61 som utgör riksintresse för kommunikationer och som också trafikeras 
med regional kollektivtrafik. De övervägande delarna av sjön är idag möjliga att nå med bil via mindre, enskilda vägar 
av varierande kvalitet men den nordvästra stranden och delar av den södra stranden norr om Norra Näs är idag inte 
tillgängliga med bil. Söder om sjön finns Värmlandsbanan, av riksintresse för kommunikationer, med tågtrafik mellan 
Oslo och Stockholm och närmaste lokala hållplats vid Lene. Det finns en handelsträdgård i Lene. Närmaste service-
ställe är Högboda. Det finns inga kommunala gång- och cykelvägar i närheten av Bråtsjön.

Det har tidigare funnits ett kommunalt reningsverk i Lene, som har ersatts med en enskild lösning, gemensam för 
flera fastigheter. I övrigt förekommer enskilda lösningar för vattenförsörjning och avloppsrening. Då sjön har måttlig 
ekologisk status behöver långsiktigt hållbara VA-lösningar skapas för nytillkommande bebyggelse. Sjön är belägen 
inom Fortums koncessionsområde. 

Kulturmiljö
I anslutning till sjön finns ett antal olika kulturmiljövärden konstaterade, i form av gårdsplatser, fyndplatser, kommu-
nikationslämningar och övriga värden. Inom strandskyddat område finns en handfull kulturmiljövärden.

En liten del av den sydöstra delen av markområdet invid sjön påverkas av området Säldebråten från kommunens 
kulturmiljövårdsprogram från 2002. Säldebråtens by, och dess hemman, är en av socknens äldsta och finns med i 
skattelängder från 1503. Byn består av fyra gårdar belägna i ett öppet odlingslandskap på höjdlägen med skogen ”i 
ryggen” och den odlade marken nedanför. Området omfattas av områdesbestämmelser till skydd för kulturvärdena, 
områdesbestämmelser som har en något snävare gräns än miljöbeskrivningen i nämnda kulturmiljövårdsprogram.

Risk och hälsa
Närheten till järnvägen kan innebära risk för bullerstörningar och olyckor med farligt gods. Det är därför viktigt att 
undanta mark i dess omedelbara närhet för ny bebyggelse samt ta hänsyn till detta vid prövning av ny bebyggelse i 
dess närhet. Sjön är påverkad av övergödning från omgivande jordbruksmark samt i viss mån enskilda avlopp vilket 
ställer krav på långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar. Detta blir särskilt viktigt för denna sjö då det är hög 
skyddsnivå, vilket innebär strängare krav på utsläpp av kväve och fosfor. I västra delen av sjön, vid Lerbodaälvens 
utlopp, finns konstaterad risk för ras och skred.

Analys och urval
Det finns vissa områden som bedöms som olämpliga för LIS-områden och därför har valts bort. I söder finns Värm-
landsbanan vars barriäreffekt (med svårigheter att ta sig till stranden) samt risken för störningar gör att hela den södra 
stranden föreslås tas bort. De områden som är otillgängliga och mycket glest bebyggda idag föreslås också tas bort 
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(den västra-nordvästra och del av den södra stranden) liksom de områden 
som innefattar jordbruksmark och naturvärden (områdena invid Lene 
och Åsen). 

Sammantaget föreslås ett LIS-område - Bråtsjön. 

LIS-område Bråtsjön
LIS-området föreslås omfatta sluttningen mot sjön, norr om Säldebråten. 
LIS-området avgränsas i söder av planområdesgränsen områdesbestäm-
melserna för Säldebråten samt i norr av vägen och strandskyddslinjen. 
LIS-området föreslås få inriktningen bostadsändamål (B) och detaljplan 
(DP) krävs för att använda LIS som skäl för upphävande av strandskyd-
det.  

Inom området bedöms ca 30-50 bostäder inrymmas. 
Avståndet till närmaste busshållplats vid Säldebråten är 
ca 500 meter.  Det finns inga gång- och cykelvägar inom 
närområdet. 

Viktigt vid exploatering av området är att studera lämpliga 
bostadslägen i sluttningen och/eller på höjden öster om 
LIS-område för att skapa optimala bostadslägen, utblickar, 
klara ev bullerstörningar från rv 61 samt ta hänsyn till 
befintliga stigar på höjden inom området. Ett vattenom-
råde är också medtaget för att kunna skapa en för området 
gemensam plats för båtbryggor.

Riktlinjer för fortsatt prövning
•	 Prövning av byggnation eller andra åtgärder för ny 

sammanhållen bostadsbebyggelse (B) ska ske via 
detaljplan samt upphävande av strandskyddet. Inga 
prövningar ska ske med förhandsbesked/bygglov inom 
LIS-området innan detaljplan har upprättats

•	 Ny sammanhållen bebyggelse inom LIS-områden bör i första hand kopplas på kommunalt VA och i andra hand 
lösas med gemensam anläggning. Den höga skyddsnivån gällande kväve och fosfor ska uppfyllas

•	 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det befintliga friluftslivet som kan beröras i sam-
band med prövning av ny bebyggelse 

•	 Där kända natur- eller kulturvärden finns inom utpekade LIS-områden ska hänsyn visas i fortsatta prövningar av 
ny bebyggelse eller anläggningar i syfte att skydda dessa värden

•	 Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda områden och ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras i 
förhållande till befintlig bebyggelse så att ”släpp” ner till strandlinjen kan säkerställas. Så kallade ”lucktomter” ska 
inom LIS-områden därför bedömas utifrån den allemansrättsliga tillgängligheten

•	 Ingen fastighetsbildning får ske så att nya fastigheter går ända ner till strandkanten (fri passage)

•	 Möjligheter till båtplats är en tillgång ur boendekvalitet varför denna möjlighet bör finnas. Båtplatser ska inom 
LIS-området anordnas på en gemensam plats där områdets behov av bryggor ska tillgodoses, på lämplig plats 
inom vattenområdet i LIS-området

•	 I samband med upprättande av detaljplan ska de av Boverket rekommenderade riktvärdena för väg- och spårtra-
fikbuller följas 

Konsekvenser
Genom utpekande av LIS-område vid Bråtsjön kan underlaget för kollektivtrafiken (buss och tåg via i första hand 
Lene station) främjas samt också stärka serviceunderlaget i Kil vilket i sin tur är viktigt för utvecklingen på landsbyg-
den. 

LIS-område Bråtsjön
Typ B - Detaljplan
Area, totalt 16,2 ha
Area, land 12,9 ha
Antal bostäder 30-50
Strandlängd 0,5 km
Intressen Naturvårdsprogrammet 

(klass 3)
Landskapsbildskydd
Kulturmiljöprogrammet 
(liten del av området 
Säldebråten)
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Kulturmiljön Säldebråten bedöms inte påverkas av föreslaget LIS-område då bedömningen är att värdekärnan och 
influensområdet av kulturmiljön är mer begränsad till dess centrala och östra delar. Kulturmiljön ska dock beaktas vid 
planering av ny bebyggelse inom LIS-området. 

Naturvårdsintressena vid sjön bedöms inte påverkas negativt, då det inom LIS-området inte finns några särskilda, nu 
kända, naturvärden. Vattenkvaliteten i sjön är idag måttlig, huvudsakligen beroende på tillförsel av näringsämnen från 
intilliggande jordbruksmark. Säkerställande av långsiktigt hållbara VA-lösningar är en förutsättning för att nytillkom-
mande bebyggelse inte ska förvärra denna situation. 

Landskapsbildsskyddet, som omfattar värdefulla representativa landskapsbilder, bedöms i detta fall inte påverkas av 
utpekat LIS-område då det föreslagna området är beläget i ett skogsbevuxet område i sydost. Värdet av landskaps-
bildsskyddet bedöms runt sjön utgöras av det bitvis böljande odlingslandskapet ned mot stranden vilket inte berör 
föreslaget LIS-område.

Friluftsvärden runt sjön bedöms inte påverkas. I samband med detaljplanering ska eventuella lokala värden inom LIS-
området identifieras och om möjligt respekteras, samtidigt som fri passage ska lämnas.

GÖSJÖN

Allmän beskrivning
Gösjön är belägen mellan E45 och rv 61, nära Lene samhälle, och är en sjö med många vikar, uddar och öar. Sjön 
omfattas av utökat strandskydd intill 150 meter, är klassat som värdefullt vatten samt har en måttlig ekologisk status. 

Sjön är till stora delar oexploaterad och omgiven av skog (barrträd och blandskogsbestånd) men även viss andel jord-
bruksmark.

Naturvärden
Gösjön är i sin helhet utpekat i naturvårdsprogrammet (klass 3) och naturvärden finns på flera ställen runt sjön, bl.a. 
alsumpskog (med lokaler av hårklomossa) vid Åneholm och flera lövträdsrika blandskogsbestånd. I länsstyrelsens 
inventering av särskilt skyddsvärda träd från 2007 finns 52 träd utpekade. Det finns ett fågelskyddsområde med en 
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måsfågelkoloni i sydvästra delen av sjön där bland annat storlom finns. När fågelskyddsområdet bildades 1982 fanns 
20-25 häckande fisktärnepar, men beståndet har nu sjunkit kraftigt. De öar och uddar som finns gynnar djurlivet, 
och då främst fågellivet. Flodkräfta (rödlistad CR) förekommer i sjön. 

Friluftsliv och rekreation
Marken runt sjön är inte del av något större sammanhängande friluftslivs- eller rekreationsvärde. Lokalt förekommer 
fiske, bad och båtliv, huvudsakligen av de som bor i anslutning till sjön. De värden som kan finnas för detta ändamål 
bedöms finnas lokalt i relativt nära anslutning till bebyggelse. Det finns i övrigt inga särskilda friluftslivs- eller rekrea-
tionsvärden omkring sjön. 

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen runt sjön är huvudsakligen utspridd, gles och med landsbygdens avstånd och skala. Viss samlad fritids-
husbebyggelse finns vid t.ex. Sjötorp där det också finns gällande områdesbestämmelser med begränsningar i byggrät-
ten. En mindre del av sjöns nordöstra del omfattas också av områdesbestämmelser för Frykerud. Väster om sjön ligger 
Lene samhälle. Vissa delar av sjöns östra och norra stränder bedöms som attraktiva för ny bostadsbebyggelse. 
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Teknisk försörjning, infrastruktur och service
Sjön är belägen relativt nära både Rv 61 och E45 som båda utgör riksintresse för kommunikationer och som också 
trafikeras med regional kollektivtrafik. Större delarna av sjön är idag möjliga att nå med bil via mindre, enskilda vägar 
av varierande kvalitet. Den nordöstra stranden och delar av den västra stranden ligger idag i ”väglöst land”. Söder om 
sjön finns Värmlandsbanan, av riksintresse för kommunikationer, med tågtrafik mellan Charlottenberg - Laxå (Oslo - 
Stockholm) och närmaste lokala hållplats vid Lene. Närmaste serviceställe är Högboda och Kil. Det saknas gång- och 
cykelvägar runt sjön. 

Det finns inga kommunala anläggningar för VA vid sjön utan huvuddelen bostäderna som finns har enskilda lös-
ningar för vattenförsörjning och avloppsrening. Då sjön har måttlig ekologisk status behöver långsiktigt hållbara VA-
lösningar skapas för nytillkommande bebyggelse. Sjön är belägen inom Fortums koncessionsområde. 

Kulturmiljö
En mindre del av sjöns nordöstra del ingår i området ”Västra Glänne-Frykeruds kyrka” som är en kulturmiljö utpekad 
i Kulturmiljöprogram för Kils kommun från 2002. Värdet utgörs av tre större gårdar vars samspel mellan grupperna 
av gårdsbyggnader inbäddade i grönska och det öppna landskapet är viktiga att bevara. Gårdarna innehåller flera äldre 
byggnader och det är viktigt att bevara gårdarnas form och att nybyggnation utformas och placeras med omsorg.

Vid Gönäs, vid sjöns södra del, samt inom Sjövik i öster finns några fasta fornlämningar registrerade. 

Risk och hälsa
Närheten till järnvägen kan innebära risk för bullerstörningar och olyckor med farligt gods. Det är därför viktigt att 
undanta mark i dess omedelbara närhet för ny bebyggelse samt ta hänsyn till detta vid prövning av ny bebyggelse i 
dess närhet. Sjön är påverkad av övergödning från omgivande jordbruksmark samt i viss mån enskilda avlopp.

Analys och urval
Det finns vissa områden som bedöms som olämpliga för LIS-områden och därför har valts bort. I söder finns Värm-
landsbanan vars barriäreffekt (med svårigheter att ta sig till stranden) samt risken för störningar gör att hela den södra 
stranden föreslås tas bort. De områden som är otillgängliga idag föreslås också tas bort (den västra och nordöstra 
stranden) liksom de områden som innefattar jordbruksmark och naturvärden (miljön vid Åneholm). 

Sammantaget föreslås två LIS-områden - Sjövik, Åneholm och Kvarntorp. 

LIS-område Sjövik
LIS-området föreslås omfatta befintlig fritidshusbebyggelse samt intil-
liggande mark. LIS-området avgränsas i söder av öppen mark och i norr 
av sumpskog/sankmark. LIS-området föreslås få inriktningen bostads-
ändamål (B) och detaljplan (DP) krävs för att använda LIS som skäl för 
upphävande av strandskyddet. 

Inom området bedöms ca 5-20 bostäder inrymmas. Avståndet till tågsta-
tionen i Lene är knappt 5 km och avståndet till närmaste busshållplats 
vid Högvalta (E45) är ca 3,9 kilometer.  Gångvägen, via stigar och vägar, 
är det 2 km via Rösängen, Torpet och Perstorp vid E45. Det finns inga 
anlagda gång- och cykelvägar inom närområdet. 

Den befintliga detaljplanen för fritidshusområdet ändras lämpligen i samband med utvecklingen av LIS-området och 
en ökad byggrätt för befintliga sommarstugeägare kan bli aktuellt om en långsiktigt hållbar (gemensam) VA-lösning 
tillskapas för nya och befintliga bostäder.

LIS-område Åneholm
LIS-området föreslås omfatta delar av befintlig kalhygge samt delar av 
intilliggande skogsmark. LIS-området avgränsas i öster och väster av öp-
pen mark. LIS-området föreslås få inriktningen bostadsändamål (B) och 
detaljplan (DP) krävs för att använda LIS som skäl för upphävande av 
strandskyddet.

LIS-område Sjövik
Typ B - Detaljplan
Area, totalt 14,1 ha
Area, land 11,6 ha
Antal bostäder 5-20
Strandlängd 0,9 km
Intressen Plan

Fornminne, rund 
sten-sättning (fast fornlämning)

Naturvårdsprogrammet (klass 3)

LIS-område Åneholm
Typ B - Detaljplan
Area, totalt 8,9 ha
Area, land 6,2 ha
Antal bostäder 20-40
Strandlängd 0,6 km
Intressen Lokala kulturmiljöprogrammet 

Naturvårdsprogrammet (klass 3)
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Inom området bedöms ca 20-40 bostäder inrymmas. Avståndet till tågstationen i Lene är knappt 3 km och avståndet 
till närmaste busshållplats vid Frykerudsvägen (E45) är ca 2,4 kilometer.  Det finns inga anlagda gång- och cykelvägar 
inom närområdet. 

LIS-område Kvarntorp
LIS-området föreslås omfatta två områden längs sjöns västra strand, 
innefattande befintlig bostadsbebyggelse samt intilliggande skogsmark. 
LIS-området föreslås få inriktningen bostadsändamål (B) och bygglov 
och strandskyddsdispens (BL) krävs för att använda LIS som skäl för 
upphävande av strandskyddet. Området kan nås via befintliga enskilda 
vägar.

Inom området (båda delområdena) bedöms ca 5-15 bostäder inrym-
mas. Avståndet till tågstationen i Lene är 2,2 km från båda delområdena. 
Avståndet till närmaste busshållplats vid Säldebråten är ca 3,5 kilometer.  Det finns inga gång- och cykelvägar inom 
närområdet. 

Området bedöms kunna förtätas genom 
enstaka prövningar, i anslutning till 
befintlig bebyggelse. 

Riktlinjer för fortsatt prövning
•	 Prövning av byggnation eller andra 

åtgärder för ny sammanhållen bo-
stadsbebyggelse (B) inom LIS-om-
rådena Sjövik och Åneholm ska ske 
via detaljplan samt upphävande av 
strandskyddet. Inga prövningar ska 
ske med förhandsbesked/bygglov 
inom LIS-området innan detaljplan 
har upprättats (förutom inom om-
råden med gällande detaljplan)

•	 Prövning av byggnation eller 
andra åtgärder för ny sammanhål-
len bostadsbebyggelse (B) inom 
LISområde Kvarntorp ska ske via 
bygglov samt prövning av dispens 
från strandskyddet. Den enskilda 
lokaliseringen ska prövas utifrån en 
fortsatt bebyggelseutveckling varför 
varje etablering inte ska försvåra 
fortsatt förtätning

•	 Ny sammanhållen bebyggelse inom 
LIS-områden utan möjlighet till 
anslutning till kommunalt VA ska 
lösas med gemensam anläggning (i samband med att detaljplan/områdesbestämmelser ändras)

•	 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det befintliga friluftslivet som kan beröras i sam-
band med prövning av ny bebyggelse 

•	 Där kända naturvärden finns inom utpekade LIS-områden ska hänsyn visas i fortsatta prövningar av ny bebyg-
gelse eller anläggningar i syfte att skydda dessa värden

•	 Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda områden och ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras i 
förhållande till befintlig bebyggelse så att ”släpp” ner till strandlinjen kan säkerställas. Så kallade ”lucktomter” ska 
inom LIS-områden därför bedömas utifrån den allemansrättsliga tillgängligheten

LIS-område Kvarntorp
Typ B - Bygglov
Area, totalt 10,7 ha
Area, land 10,7 ha
Antal bostäder 5-15
Strandlängd 1,2 km
Intressen Naturvårdsprogrammet (klass 3)
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•	 Ingen fastighetsbildning får ske så att nya fastigheter går ända ner till strandkanten (fri passage)

•	 Kulturmiljön ”Västra Glänne-Frykeruds kyrka” ska beaktas vid fortsatt prövning inom LIS-område Åneholm. Ny 
bebyggelse ska placeras väster om den skogsridå som idag skiljer jordbruksmarken i öster från skogsmarken (delar 
av det är idag avverkat) i väster mot sjön

•	 Använd kulturmiljön och öka platsens attraktionskraft och tydliggör fornminnen och kulturmiljöer i landskapet

•	 Inom område Sjövik finns fornlämningar som är skyddade enligt 2 kap KML. Länsstyrelsen prövar tillståndsfrå-
gorna och kan ställa krav på arkeologisk undersökning i samband med prövning

•	 Möjligheter till båtplats är en tillgång ur boendekvalitet varför denna möjlighet bör finnas. Båtplatser ska inom 
LIS-områdena anordnas på (en i varje LIS-område) gemensam plats där områdets behov av bryggor ska tillgodo-
ses, på lämplig plats inom vattenområdet i LIS-områdena

•	 I samband med fortsatt prövning ska de av Boverket rekommenderade riktvärdena för väg- och spårtrafikbuller 
följas 

Konsekvenser
Genom utpekande av LIS-område vid Gösjön kan underlaget för kollektivtrafiken (framför allt pendeltågstrafik vid 
Lene station) främjas samt stärka serviceunderlaget i Högboda samt Kil vilket i sin tur är viktigt för utvecklingen på 
landsbygden. 

Kulturmiljöintressena som finns inom LIS-områdena bedöms inte påverkas negativt då hänsyn alltid behöver tas till 
fasta fornlämningar och dess influensområde. I LIS-område Åneholm finns delar av LIS-området inom ”Västra Glän-
ne-Frykeruds kyrka” men LIS-området bedöms inte inverka på detta värde då det är beläget i utkanten av området 
och rekommendationer och hänsyn har formulerats inför fortsatt prövning som ska säkerställa att så blir fallet.

Naturvårdsintressena vid sjön bedöms inte påverkas negativt, då det inom LIS-området inte finns några särskilda, nu 
kända, naturvärden. Vattenkvaliteten i sjön är idag otillfredställande, huvudsakligen beroende på tillförsel av närings-
ämnen från intilliggande jordbruksmark. Säkerställande av långsiktigt hållbara VA-lösningar är en förutsättning för 
att nytillkommande bebyggelse inte ska förvärra denna situation. LIS-områdena Sjövik och Åneholm inrymmer små 
andelar jordbruksmark, vid vilket restriktivitet ska iakttas.

Friluftsvärden runt sjön är av lokal art och bedöms inte påverkas. I samband med detaljplanering ska eventuella lokala 
värden inom LIS-området identifieras och om möjligt respekteras, samtidigt som fri passage ska lämnas.

MELLAN-FRYKEN

Allmän beskrivning
Mellan-Fryken, som delas mellan Kil och Sunne kommuner, är belägen i Fryksdalen med höjder på ömse sidor, norr 
om Kils tätort. Sjön omfattas av utökat strandskydd intill 150 meter, delar av sjön omfattas av landskapsbildsskydd 
och sjön är klassad som värdefullt vatten samt har en god ekologisk status. 

Hela Fryksdalen är av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Området är med hänsyn till de natur- och kulturvär-
den som finns i områdena i sin helhet av riksintresse. Inom området ska turismens och friluftslivets intressen sär-
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skilt beaktas vid fysisk planering. Skyddet gäller inte om exploateringen sker för utveckling av befintlig tätort eller det 
lokala näringslivet. 

Sjön är inom Kils kommun glest befolkad och omgiven av jordbruksmark i söder och skogsmark i norr. Sjön hyser, 
något förenklat, huvudsakligen naturvårdsintressen på den västra sidan och friluftslivsintressen längs den östra sidan.

Naturvärden
Mellan-Fryken är i sin helhet utpekat i naturvårdsprogrammet (klass 3) och nästan hela sjöns västra sida (Nilsby 
med omgivningar, Ransbyravinerna, Kammersrud med omnejd, Kammersrudshöjden och Sjöbergens östsluttning) 
är utpekade i naturvårdsprogrammet (klass 1). För vidare specifika studier av dessa värden - se Kils kommuns natur-
vårdsprogram. 

Landskapet runt Mellan-Fryken och Nedre Fryken består av betes- och odlingsmarker, geologiskt värdefulla forma-
tioner, stora områden med lövskog, raviner samt strandängar som innehar stora naturvärden. De branta stränderna 
som omger Mellan- Fryken och Nedre Fryken har stora värden för djurlivet och berggrundens inslag av mörka basiska 
bergarter ger goda förutsättningar för en rik och för Värmland ganska ovanlig flora. Området runt Mellan-Fryken in-
hyser bl.a. nyckelbiotoper, biotopskydd, sankmark, sumpskog samt övriga naturvärden. Det finns en rik förekomst av 
skyddsvärda träd vid Hagudden och olika arter av humlor finns noterade i Artportalen. Vidare förekomst av skyddade 
eller hänsynskrävande arter kan inte uteslutas.
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Friluftsliv och rekreation
Friluftsvärdena vid Mellan-Fryken är koncentrerade till sjöns östra del. I Nilsby finns en hockeyrink inne i samhället. 
Marken mellan Nilsby och Hagudden är huvudsakligen öppen jordbruksmark. Vid Hagudden finns en kommunal 
friluftsgård för exempelvis konferenser och lägerverksamhet. Vid Hagudden finns också en bryggplats för ångbåten 
Freja, som trafikerar Fryken sommartid. Idag finns också möjligheter att lägga till längs den södra stranden med små-
båtar. Vid Hagudden finns ett litet stigsystem ut på udden samt två badstränder, med sand i söder och runda stenar i 
norr. Norr om Hagudden, på höjderna vid Sandviksbergen, finns stigar och möjligheter till friluftsliv. Marken sluttar 
dock relativt brant ned mot sjön. 

Bebyggelsestruktur
Det finns relativt lite bebyggelse runt sjön (inom Kils kommun). Den bebyggelse som finns är huvudsakligen samlad 
i söder runt den hävdade jordbruksmarken. Bebyggelsen är utspridd, gles och med landsbygdens avstånd och skala, 
placeringen av gårdsbilderna ligger konsekvent invid landsvägen och med den öppna jordbruksmarken nedanför. I 
Nilsby finns en bybildning. Nordvästra sidan sjön är i stort obebyggd och orörd. Det finns många boendekvaliteter 
längs den östra stranden, huvudsakligen mellan Hagudden och kommungränsen mot Sunne.

Teknisk försörjning, infrastruktur och service
Sjön är belägen längs landsvägen som förbinder Kil och Sunne tätorter längs den östra delen av Mellan-Fryken, 
sträckan trafikeras också av kollektivtrafik. Inom Frykensjöarna finns en utpekad sjöfartsled.   

Strandområdena mellan Kammersrud i väster och Gunnarsby i öster är idag möjliga att nå med bil via landsväg och 
mindre, enskilda vägar av varierande kvalitet. Övriga strandområden är mer otillgängliga då bilväg ofta saknas helt. 
Närmaste serviceställe är Deje och Kil. Bokbussen stannar i Nilsby. Det finns inga gång- och cykelvägar längs sjön.

Det finns en kommunal avloppsreningsanläggning i Nilsby som betjänar Nilsby by. Övrig bebyggelse runt sjön har 
enskilda lösningar för vattenförsörjning och avloppsrening. Sjön är belägen inom Fortums koncessionsområde. 

Kulturmiljö
Landskapet längs Fryksdalen har hävdats under lång tid. Området uppvisar stora kulturella värden med en mängd 
kolbottnar, fossil åkermark, rösen och stensättningar. Området innehåller även stora geologiska värden. Inlandsisen 
har satt prägel på området och flera värdefulla geologiska formationer finns, bland annat vid Hagudden och Nils-
bysundet. Exempel på detta är området Gunnarsby (Ditt Värmland) där det finns 5 rösen och 10 stenstättningar. 
Området runt Hagudden inrymmer tre äldre gårdstomter som härstammar från 1367. Två av dessa platser inrymmer 
bebyggelse idag.

Landsvägarna runt Fryken ingår i Trafikverkets kulturvägar - vägar med kulturmiljövärde som speglar den väghisto-
riska utvecklingen i landskapet. 

Risk och hälsa
Delar av stränderna vid Gunnarsby och Nilsby är belägna inom området med översvämningsrisk. I samma område 
finns en större kraftledningsgata, vilket kan innebära restriktioner för nytillkommande bebyggelse.
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Analys och urval
Det finns vissa områden som bedöms 
som olämpliga för LIS-områden 
och därför har valts bort. I princip 
hela den västra stranden bedöms 
inte lämplig för LIS-områden med 
hänsyn till de naturvärden som där 
finns. Det finns heller inga vägar eller 
bebyggelse varför detta område valts 
bort. Inom odlingslandskapet i söder 
mellan Kammersrud och Gunnarsby 
bedöms landskapsbilden samt kraft-
ledningsgatan att ny bebyggelse inom 
strandskyddat område inte bör främ-
jas. Marken mellan Gunnarsby och 
kommungränsen mot Sunne inhyser 
stora boendekvaliteter och kan vara av 
intresse, men tillgängligheten (vägar) 
och förekomst av natur- och kultur-
värden gör att detta område lämnas 
utan LIS-områden i samrådsskedet. 

Sammantaget föreslås ett LIS-område - Hagudden. 

LIS-område Hagudden
LIS-området föreslås omfatta befintlig gårdsbildning vid Hagudden samt 
intilliggande marker och udden. LIS-området föreslås få inriktningen 
näringsändamål (N) och bygglov (BL) krävs för att använda LIS som skäl 
för dispens från strandskyddet. LIS-området bedöms inneha goda rekrea-
tionsvärden och finns också med i kommunens översiktsplan ”Området 
Hagudden ska stanna i kommunens ägo och skötas så att fritids- och rekrea-
tionsändamålet främjas”. Av denna anledning föreslås att LIS-området bör 
kunna inrymma lägerplatser, bastu, vindskydd, övernattningsstugor o dyl.

Riktlinjer för fortsatt prövning
•	 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via förhandsbe-

sked/bygglov samt strandskyddsdispens inom LIS-område för närings-
verksamhet (N). Den enskilda lokaliseringen ska prövas utifrån en 
fortsatt bebyggelseutveckling varför varje etablering inte ska försvåra 
fortsatt förtätning. Vid större åtgärder eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett sam-
manhang ska behovsprövning av detaljplan utföras

•	 Enskilda VA-lösningar ska vara långsiktigt hållbara med hänsyn till omgivningen (normal prövning) 

•	 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljöer och det befintliga friluftslivet som kan beröras i sam-
band med prövning av ny bebyggelse. Särskild hänsyn bör tas till avlagringarnas form och karaktär (geologiska 
naturvärden) samt de skyddsvärda träd som finns inom området

•	 Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda områden och ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras i 
förhållande till befintlig bebyggelse så att ”släpp” ner till strandlinjen kan säkerställas

•	 Ingen fastighetsbildning får ske så att nya fastigheter går ända ner till strandkanten (fri passage)

•	 Möjligheter till båtplats är en tillgång ur boendekvalitet varför denna möjlighet fortsatt bör finnas. Båtplatser och 
bryggor ska prövas enligt miljöbalkens bestämmelser

LIS-område Hagudden
Typ N - Bygglov
Area, totalt 12,2 ha
Area, land 8,6 ha
Strandlängd 1,0 km
Intressen Fornlämningsområde, by-

/gårdstomt
Viss översvämningsrisk
Geologiska naturvärden
Naturvårdsprogrammet, 
Hagudden (klass 3)
Naturvärden
Landskapsbildskydd
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•	 Inom område Hagudden finns fornlämningar som är skyddade enligt 2 kap KML. Länsstyrelsen prövar till-
ståndsfrågorna och kan ställa krav på arkeologisk undersökning i samband med prövning

Konsekvenser
Fryksdalen, som är av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken, bedöms inte påverkas då skyddet inte gäller om  ex-
ploateringen sker för utveckling av befintlig tätort eller det lokala näringslivet, vilket är fallet LIS-området. 

Genom utpekande av LIS-område Hagudden kan underlaget för kollektivtrafik med buss främjas samt stärka ser-
viceunderlaget i Deje samt Kil vilket i sin tur är viktigt för utvecklingen på landsbygden. Möjligheterna till fortsatt 
verksamhet inom området kan leda till framtida arbetstillfällen.

Kulturmiljövärdet (gårdsmiljöerna vid Hagudden) som finns inom LIS-området bedöms inte påverkas negativt då 
hänsyn ska tas till denna vid ev kompletterande bebyggelse i dess närhet.

Naturvårdsintressena bedöms dock inte påverkas negativt, då det finns goda möjligheter ur lokaliseringshänseende att 
fortsätta utveckla området samtidigt som naturvärdeshänsyn tas.  

Landskapsbildsskyddet bedöms inte påverkas negativt av föreslaget LIS-område då inriktningen på LIS-området 
bedöms ligga inom ramen för värdet av landskapsbildsskyddet. 

Den allemansrättsliga tillgängligheten till sjön bedöms påverkas positivt av LIS-området. En fortsatt utveckling av 
området enligt planens intentioner kommer att innebära fortsatta möjligheter för allmänheten att nå strandområdet, 
både i form av skolklasser, slutna sällskap eller ”drop-in-gäster” för en dag vid stranden eller strandhugg med båt. 
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NEDRE FRYKEN

Allmän beskrivning
Nedre Fryken, är belägen i Fryksdalen med höjder på ömse sidor, norr om Kils tätort. Sjön omfattas av utökat strand-
skydd intill 150 meter, delar av sjöns norra delar omfattas av landskapsbildsskydd och sjön är klassad som värdefullt 
vatten samt har en god ekologisk status. 

Hela Fryksdalen är av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Området är med hänsyn till de natur- och kulturvär-
den som finns i områdena i sin helhet av riksintresse. Inom området ska turismens och friluftslivets intressen särskilt 
beaktas vid fysisk planering. Skyddet gäller inte om exploateringen sker för utveckling av befintlig tätort eller det 
lokala näringslivet. 

Sjön är relativt tätbefolkad i söder och omgiven av jordbruksmark vid Säby/Säbytorp och Nilsby samt skogsmark 
längs sjöns östra sida. Runt sjöns södra spets finns den högsta koncentrationen av bebyggelse och verksamheter. 

Naturvärden
Nedre Fryken är i sin helhet utpekat i naturvårdsprogrammet (klass 3). Nilsby med omgivningar är utpekat i na-
turvårdsprogrammet (klass 1). I naturvårdsprogrammet finns också andra delområden upptagna; Stubberud med 
omnejd, Fryksta (randdelta), Siggerudsbergen, Tolitaälven och Örnäs (samtliga klass 3). För vidare specifika studier av 
dessa värden - se Kils kommuns naturvårdsprogram. 

Landskapet runt Mellan-Fryken och Nedre Fryken består av betes- och odlingsmarker, geologiskt värdefulla formatio-
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ner, stora områden med lövskog, raviner samt 
strandängar som innehar stora naturvärden. 
De branta stränderna som omger Mellan- Fry-
ken och Nedre Fryken har stora värden för 
djurlivet och berggrundens inslag av mörka 
basiska bergarter ger goda förutsättningar för 
en rik och för Värmland ganska ovanlig flora. 

Området runt Nedre Fryken inhyser bl.a. 
nyckelbiotoper, sankmark, sumpskog, skog 
med höga sociala värden, natur- och frilufts-
område (ÖP) samt övriga naturvärden. Det 
finns längs sjöns stränder ett flertal skydds-
värda träd och även förekomst av rödlistade 
arter. Mindre hackspett, som är kommunens 
ansvarsart, finns vid den norra udden vid 
Södra Hannäs. Södra Fryken är utpekat om-
råde för denna art. Turkduva finns vid sjöns 
sydvästra del och skogsklocka har påträffats 
vid Stubberud. 

Friluftsliv och rekreation
Längs Nedre Frykens östra sida, mellan Fryk-
sta och Nilsby, sträcker sig Frykenleden. I Fryk-
sta och vid Illberg finns Sveriges första järnväg 
för allmän trafik och på Fryken kan man åka en 
tur med ångbåten Freja. 

I den södra delen av Nedre Fryken finns en 
kommunal badplats. Nordväst om denna finns 
småbåtshamnen vid Äng som drivs av Nedre 
Frykens båtsällskap. Det finns där ca 100 
båtplatser, och önskemål finns om utveckling 
av anläggningen. Ytterligare norr om Äng finns 
en tävlingsanläggning för hästverksamhet på 
Hannäsudden (Kils Hästcenter Hannäs). Nord-
ost om badplatsen, finns bl.a. Frejamuseet vid 
Fryksta, Sköna rum och ett vandrarhem. 

Strax nordost om Kils tätort ligger Fryksta och Lökeneskogen som är kommunens största friluftsområde. Området, 
som till största del består av tallskog, är välbesökt och lättillgängligt. Inom området finns vandringsleder, elljusspår, 
slalombacke, badplats, ridhus, motorbana, bågskyttebana, utsiktsplats, skjutbana, föreningsstugor och Frykstastugan 
med viss caféverksamhet.

I Stubberud finns en campingplats med badplats och nordost om denna finns Kils golfklubb.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen runt sjön är huvudsakligen koncentrerad mellan Säbytorp, runt den södra spetsen av sjön och upp mot 
Stubberud. Fryksta/Hallsmo vid den sydöstra stranden inrymmer äldre villabebyggelse från 1910-1920-talen. 

Säbytorp, Stubberud, Gamlegården, Södra och Norra Välsätter och Östra Hannäs är fritidshusområden, där ett ökat 
tryck under de senare åren har uppkommit för permanent boende. Inom Säbytorp finns detaljplan med byggrätter 
80+40 kvm, men tryck finns att utöka byggrätten, och liknande förhållanden gäller för Norra Välsätter och Stubbe-
rud (detaljplan) Gamlegården, Södra Välsätter (områdesbestämmelser).  

Inom Södra Välsätter,  Stubberud och Gamlegården är planprocesser påbörjade/ska påbörjas.

Området runt den södra änden av sjön inrymmer även vissa verksamheter och företag. 
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Det finns många boendekvaliteter inom området, framförallt vid sjöns södra delar och det finns ett högt tryck på ny-, 
om-, och tillbyggnad samt önskemål om ökade byggrätter och nya platser för tomter. Det är en medveten strategi från 
kommunens sida att möjliggöra fortsatta och utökade boendemöjligheter invid Nedre Fryken och på så sätt också 
närma sig sjön.

Teknisk försörjning, infrastruktur och service
Sjön är belägen längs landsvägen som förbinder Kil och Sunne tätorter längs den västra delen av Nedre Fryken, 
sträckan trafikeras också av kollektivtrafik. Längs sjöns östra sida finns en mindre väg, övervägande grusad, mellan Kil 
- Välsätter - Stubberud och Nilsby. Inom Frykensjöarna finns en utpekad sjöfartsled.   

Den södra och västra stranden är generellt lättare att nå med bil, då det finns ett mindre, finmaskigare vägnät från 
landsvägen ned mot vattnet på flera ställen. Den östra stranden är i det närmaste otillgänglig mellan campingen och 
Nilsby med vissa undantag (t.ex. Örnäs). Närmaste serviceställe är Kil med all samhällsservice.

Gång- och cykelmöjligheter finns, övervägande integrerad med motorfordonstrafiken, med vissa undantag vid sjöns 
sydöstra strand (mellan badplatsen och Sköna rum). 

Vattentäkten i Fryksta är den största i kommunen och försörjer orterna Kil, Fagerås, Gunnita och Tolita. Vattentäkten 
har ett äldre vattenskydd som fastställdes av länsstyrelsen 
i Värmland 1975. Vattnet som tas ut vid Fryksta vatten-
täkt har god kvalitet och är väl lämpat för framställning 
av dricksvatten.

Det finns ett kommunal avloppsreningsverk i Kil med 
kapacitet för 16 000 personer. Inom Säbytorp finns en 
enskild, gemensam avloppsreningsanläggning (biologisk 
rening). VA-verksamhetsområdet kommer att utökas till 
att omfatta Gamlegården samt Välsätter.

Övrig bebyggelse runt sjön har enskilda lösningar för 
vattenförsörjning och avloppsrening. 

Ett område för vindkraft finns utpekat i kommunens 
översiktsplan på höjden öster om sjön.

Sjön är belägen inom Fortums koncessionsområde. 

Kulturmiljö
Landskapet längs Fryksdalen har hävdats under lång tid. Området uppvisar stora kulturella värden med bl.a. kolbott-
nar, fossil åkermark, rösen och stensättningar. Inlandsisen har satt prägel på området och flera värdefulla geologiska 
formationer finns bland annat vid Nilsbysundet och Örnäs. 

Invid Nedre Fryken finns således ett antal miljöer samt olika objekt av kulturhistoriskt värde. Miljöer finns utpekade i 
det regionala planeringsunderlaget Ditt Värmland (Stora Kils kyrka, Fryksta och Runnevål) och i kommunens kultur-
miljövårdsprogram (Stora Kils kyrka, Fryksta, Hannäs och Siggerud). Av dessa är samtliga områden, förutom Run-
nevål, som också är av riksintresse för kulturmiljön, belägna (till viss del) inom strandskyddsområdet. Fryksta station 
inom fastigheten Halsmo 1:33 är byggnadsminne och får inte bebyggas utan särskilda skäl och Länsstyrelsens beslut 
enligt 3 kap lagen om kulturminnen m.m.

Ett antal objekt (fasta fornlämningar, fyndplatser och övriga lämningar - t.ex. banvall) finns också belägna vid Nedre 
Fryken, inom strandskyddsområdet.

Landsvägarna runt Fryken ingår i Trafikverkets kulturvägar - vägar med kulturmiljövärde som speglar den väghisto-
riska utvecklingen i landskapet. 

För Hannäs bygata och Stora Kils kyrka finns områdesbestämmelser framtagna bl.a. i syfte att skydda de värden som 
där finns representerade. För Fryksta station finns detaljplan som skyddar de värden som utgörs av den gamla sta-
tionsmiljön (bl.a. tre byggnader varav ett byggnadsminne). 

Risk och hälsa
Det finns risk för förhöjda värden för markradon i området mellan Nilsby till Örnäs/Stubberudshaget. 
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Vatten för Kils tätort tas via djupborrade 
brunnar och delar av vattenskyddsområdet 
tangerar delar av Nedre Fryken. Inom hela 
detta område är kommunalt vatten och 
avlopp utbyggt. Detta innebär bl.a. att 
bergvärme inom primär skyddszon inte 
tillåts och att petroleumprodukter inte får 
hanteras. 

Några platser vid sjöns södra del är belägna 
inom riskområde för översvämningsrisk; 
vid Södra Välsätter (Pickerudsbäcken), 
Tolitaälven samt Norsälven (inklusive Han-
näsudden och västerut mot Norsälven).

Delar av Nedre Fryken omfattas av vat-
tenskyddsområde, och skyddsföreskrifter 
finns reglerande bland annat förbud mot 
hantering och lagring av petroleumpro-
dukter och flera andra frågor. Längs med 
Norsälven finns risk för ras- och skred. 

Vid Hannäsudden har tidigare industriell 
verksamhet bedrivits  (bl.a. träindustri med 
impregnering) och föroreningar av marken 
är konstaterad.

Analys och urval
Man kan konstatera att det vid Nedre Fry-
kens södra delar råder ett högt bebyggelse-
tryck, både bland befintliga fastighetsägare 
som i många fall vill öka boarean och bo 
permanent, men också ett tryck på nya 
tomter för bostadsändamål. Det finns sam-
tidigt ett antal allmänna intressen, vilket 
behöver beaktas och vägas sinsemellan. 

Det finns vissa områden som bedöms som 
olämpliga som LIS-områden och därför 
har valts bort. I princip hela den norra och 
nordöstra delen av sjön bedöms inte lämplig för LIS-områden med hänsyn till bl.a. landskapsbildsskydd, naturvär-
den (klass 1-område vid Nilsby, nyckelbiotoper m m) och delvis ”väglöst land”. Detsamma gäller för området mellan 
Örnäs och Stubberud. 

I de övriga delarna råder det ett högt bebyggelsetryck, samtidigt som det finns värden och anspråk på marken för 
friluftslivs- och rekreationssyften, kulturmiljö samt vissa riskaspekter att ta hänsyn till. Övervägande delen av marken 
i detta område är dock planlagd eller exploaterad eller båda delar. 

Sammantaget föreslås tio LIS-områden - Säbytorp, Rud, Norra Hannäs, Södra 
Hannäs, Äng, Fryksta, Gamlegården, Välsätter, Stubberud och Örnäs. 

LIS-område Säbytorp
LIS-området föreslås omfatta befintlig fritidshusbebyggelse samt intilliggande 
jordbruksmark norr därom. LIS-området avgränsas i norr av Säby gård och i 
söder av Tolitaälvens utlopp. LIS-området omfattar ett något större område 
än dagens detaljplan i syfte att kunna utveckla området ytterligare och intresse 
har visats från fastighetsägaren till jordbruksmarken att utveckla området för 

LIS-område Säbytorp
Typ B - Detaljplan
Area, totalt 39,7 ha
Area, land 27,5 ha
Antal bostäder 30-60
Strandlängd 2,2 km
Intressen Planer

Jordbruksmark
Viss översvämningsrisk
Naturvårdsprogrammet, Mellan-
och nedre Fryken (klass 3)
Riksintresse 4 kap MB
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bostadsändamål. LIS-området föreslås få inriktningen bostadsändamål (B) och detaljplan (DP) krävs för att använda 
LIS som skäl för upphävande av strandskyddet. De befintliga detaljplanerna för fritidshusområdet ändras lämpligen i 
samband med utvecklingen av LIS-området och en ökad byggrätt för befintliga sommarstugeägare kan bli aktuellt om 
en långsiktigt hållbar (gemensam) VA-lösning fortsatt finns/tillskapas för nya och befintliga bostäder. 

Inom området bedöms ca 30-60 bostäder inrymmas, beroende på inriktning och ambitionsnivå. Avståndet till när-
maste busshållplats vid landsvägen/Tolitaälven är ca 500 meter.  Det finns inga gång- och cykelvägar inom närområ-
det. 

LIS-område Rud
LIS-området föreslås omfatta befintlig gårdbebyggelse samt intilliggande 
skogsmark norr därom. LIS-området avgränsas i söder av Ruds gård och i norr 
i linje med den skogsbeklädda höjden. LIS-området föreslås få inriktningen 
bostadsändamål och/eller näringsändamål (B/N) och detaljplan (DP) krävs för 
att använda LIS som skäl för upphävande av strandskyddet. 

Inom området bedöms översiktligt upp till 40 bostäder inrymmas, beroende på 
inriktning och ambitionsnivå. Det är också möjligt att utveckla hela eller delar 
av området för näringsändamål med uthyrningsstugor, konferens m m. Avstån-
det till närmaste busshållplats vid Norra Hannäsvägen är ca 700 meter.  Det 
finns inga separerade gång- och cykelvägar inom närområdet. 

LIS-område Norra Hannäs
LIS-området föreslås omfatta i ungefärlig överensstämmelse nuvarande planlagd 
mark för Hannäsudden. LIS-området föreslås få inriktningen bostadsändamål/
näringsverksamhet (B/N) och detaljplan (DP) krävs för att använda LIS som 
skäl för upphävande av strandskyddet. Den befintliga detaljplanen för området 
ändras lämpligen i samband med utvecklingen av LIS-området. Området har 
också ett.ex.ponerat läge ur landskapsbildsynpunkt då det kan upplevas från 
många olika platser runt sjöns nedre delar. Här behöver en eventuell exploate-
ring av området ske med hänsyn till detta för att säkerställa att riksintresset inte 
påverkas negativt.

Området behöver studeras mer i detalj för att utröna omfattningen av en 
eventuell utveckling av bostäder. Detta är också avhängigt ambitionsnivån för 
området såväl som de ekonomiska förutsättningarna för genomförande hos ex-
ploatör och kommun. Om bostäder ska byggas behöver hänsyn tas till befintlig 
hästverksamhet (KHH) så att framtida intressekonflikter inte byggs in i området.

Avståndet till närmaste busshållplats vid Norra Hannäsvägen är ca 1 km. Gång- och cykelförbindelserna via Hannäs 
bygata in mot Kil är goda. 

LIS-område Södra Hannäs
LIS-området föreslås omfatta befintlig småhusbebyggelse längs strandområ-
det. LIS-området avgränsas i norr av LIS-området Norra Hannäs och i söder 
strax innan Äng. LIS-området föreslås få inriktningen bostadsändamål (B) och 
bygglov (BL) krävs för att använda LIS som skäl för dispens från strandskyd-
det. LIS-området bedöms inneha goda boendekvaliteter. Nytillkommande 
bebyggelse föreslås inplaceras med omsorg och bebyggelsens placering, skala 
och utformning är viktigt att bevaka i fortsatt prövning. 

Inom området bedöms översiktligt 25 bostäder inrymmas, genom successiv 
förtätning inom området. Avståndet till närmaste busshållplats vid Hannäsvä-
gen är ca 500 meter.  Goda gång- och cykelförbindelserna via Hannäs bygata. 

LIS-område Norra Hannäs

Typ B/N - Detaljplan
Area, totalt 39,1 ha
Area, land 24,5 ha
Antal bostäder
Strandlängd 2,3 km
Intressen Planer

Lokala kulturmiljöprogrammet
Viss översvämningsrisk
Förorenad mark (fd sågverk m. 
doppningsanl.)
Skyddsvärda träd
Naturvårdsprogrammet, Stora 
Kilsbygden med Norsälven (klass 3)

Riksintresse 4 kap MB

LIS-område Rud
Typ B/N - Detaljplan
Area, totalt 15,8 ha
Area, land 11,6 ha
Antal bostäder 0-40
Strandlängd 0,7 km
Intressen Översvämningsrisk

Nyckelbiotop
Naturvårdsprogrammet, Mellan-
och nedre Fryken (klass 3)
Riksintresse 4 kap MB

LIS-område Södra Hannäs
Typ B - Bygglov
Area, totalt 40,1 ha
Area, land 28,7 ha
Antal bostäder 10-25
Strandlängd 2,0 km
Intressen Trädinventering, drygt 5 träd 

utpekade
Kulturmiljö och fornlämningar
Viss översvämningsrisk
Skyddsvärda träd
Plan
Naturvårdsprogrammet, Stora 
Kilsbygden med Norsälven (klass 3)

Riksintresse 4 kap MB
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LIS-område Äng
LIS-området föreslås omfatta befintlig småbåtshamn med möjligheter till 
utökning. LIS-området avgränsas naturligt mot land. LIS-området föreslås få 
inriktningen näringsverksamhet (N) och bygglov (BL) krävs för att använda 
LIS som skäl för dispens från strandskyddet. LIS-området bedöms inneha 
möjligheter till utökning av småbåtshamnen med tillhörande servicebyggna-
der, bastu, försäljning o dyl som kan stärka verksamheten. Gång- och cykelför-
bindelserna till och från Kil är goda.

LIS-område Fryksta
LIS-området föreslås omfatta hela strandområdet från badplatsen i söder till 
vandrarhemmet i nordost. LIS-området föreslås få inriktningen näringsverk-
samhet (N) och detaljplan (DP) krävs för att använda LIS som skäl för upphä-
vande av strandskyddet. LIS-området bedöms inneha mycket goda möjligheter 
till utveckling av strandområdet i besöksnärings- och friluftslivssyfte med 
tillhörande servicebyggnader, kontor, försäljning o dyl som kan bidra till att 
stärka områdets besöksnärings- och friluftslivsprofil. Gång- och cykelförbin-
delserna till och från Kil är goda.

LIS-område Gamlegården
LIS-området föreslås omfatta befintlig fritidshusbebyggelse. LIS-området 
föreslås få inriktningen bostadsändamål (B) och detaljplan (DP) krävs för att 
använda LIS som skäl för upphävande av strandskyddet. De befintliga områ-
desbestämmelserna för fritidshusområdet ändras lämpligen i samband med 
utvecklingen av LIS-området och en ökad byggrätt för befintliga sommar-
stugeägare kan bli aktuellt om en långsiktigt hållbar (gemensam) VA-lösning 
tillskapas för nya och befintliga bostäder (i första hand genom anslutning till 
kommunalt VA).

Inom området bedöms översiktligt upp till 20 nya bostäder inrymmas. Gång- 
och cykelförbindelserna via Sjöleden in mot Kil är goda. 

LIS-område Välsätter
LIS-området föreslås omfatta befintlig fritidshusbebyggelse. LIS-området 
föreslås få inriktningen bostadsändamål (B) och detaljplan (DP) krävs för att 
använda LIS som skäl för upphävande av strandskyddet. De befintliga om-
rådesbestämmelserna/detaljplanen för fritidshusområdet ändras lämpligen i 
samband med utvecklingen av LIS-området och en ökad byggrätt för befint-
liga sommarstugeägare kan bli aktuellt om en långsiktigt hållbar (gemensam) 
VA-lösning tillskapas för nya och befintliga bostäder. Inom området bedöms 
översiktligt upp till 30 bostäder inrymmas, framför allt belägna bakom befint-
lig bebyggelse. Gång- och cykelförbindelserna via Sjöleden in mot Kil är goda. 

LIS-område Stubberud
LIS-området föreslås omfatta hela campingområdet samt delar av området 
söder därom som idag inte är använt som camping. LIS-området föreslås få 
inriktningen näringsverksamhet (N) och detaljplan (DP) krävs för att använda 
LIS som skäl för upphävande av strandskyddet. LIS-området bedöms inneha 
mycket goda möjligheter till utveckling av strandområdet i besöksnärings- och 
friluftslivssyfte med tillhörande servicebyggnader, bastu, uthyrningsstugor, 
försäljning o dyl som kan bidra till att stärka områdets besöksnärings- och 
friluftslivsprofil. 

LIS-område Äng
Typ N - Bygglov
Area, totalt 5,4 ha
Area, land 1,3 ha
Strandlängd 0,4 km
Intressen Natur- och fritidsområde 

(ÖP), Naturpark

Översvämningsrisk
Vattenskyddsområde
Friluftsområde (ÖP)
Naturvårdsprogrammet, 
Stora Kilsbygden med 
Norsälven (klass 3)
Riksintresse 4 kap MB

LIS-område Gamlegården
Typ B - Detaljplan
Area, totalt 12,7 ha
Area, land 9,6 ha
Antal bostäder 5-20
Strandlinje 0,7 km
Intressen Natur- och fritidsomr (ÖP), 

Naturpark
Friluftsområde (ÖP)
Viss översvämningsrisk
Plan
Lokala kulturmiljö-programmet 
Riksintresse 4 kap MB

LIS-område Fryksta
Typ N - Detaljplan
Area, totalt 28,5 ha
Area, land 17,2 ha
Strandlängd 2,1 km
Intressen Natur- och fritidsomr (ÖP), 

Naturpark, planer
Översvämningsrisk
Vattenskyddsområden
Lokala kulturmiljöprogrammet
Kulturmiljöprogrammet
Byggnadsminne, Fryksta gamla 
järnvägsstation
Skyddsvärda träd
Naturvårdsprogrammet, Fryksta 
Riksintresse 4 kap MB

LIS-område Välsätter
Typ B - Detaljplan
Area, totalt 14,9 ha
Area, land 11,3 ha
Antal bostäder 15-30
Strandlängd 0,9 km
Intressen Naturvårdsprogrammet, 

Valsätterudden
Planer
Geologiska naturvärden
Viss översvämningsrisk
Riksintresse 4 kap MB

LIS-område Stubberud
Typ N - Detaljplan
Area, totalt 8,0 ha
Area, land 5,5 ha
Strandlängd 0,5 km
Intressen Planer

Sandbin
Viss översvämningsrisk
Riksintresse 4 kap MB
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LIS-område Örnäs
LIS-området föreslås omfatta hela strandområdet runt udden. LIS-området 
föreslås få inriktningen bostadsändamål/näringsverksamhet (B/N). Detaljplan 
(DP) krävs för att använda LIS som skäl för dispens från strandskyddet för 
bostadsändamål och bygglov (BL) krävs för att använda LIS som skäl för dis-
pens från strandskyddet för näringsverksamhet. LIS-området bedöms inneha 
mycket goda möjligheter till utveckling av strandområdet i friluftslivssyfte 
med tillhörande servicebyggnader o dyl som kan bidra till att stärka områdets 
friluftslivsprofil. Vidare föreslås en viss komplettering av bostäder - uthyrnings-
stugor eller ordinära bostäder - inom området, framför allt i de östra delarna på 
höjden med god utsikt över Fryken. Antal bostäder, slutlig placering av dessa 
samt inriktningen av boendemöjligheterna prövas i efterkommande detaljplan.

Viktigt vid fortsatt utveckling inom området, särskilt avseende bostäder, är att ta hänsyn till de värden och intressen 
som finns inom området genom anpassning av ny bebyggele och anläggningar så att befintliga värden (kulturmiljö, 
naturmiljö, riksintresse) värnas samtidigt som områdets attraktivitet stärks för framförallt friluftslivet. 

Riktlinjer för fortsatt prövning
•	 För	Säbytorp,	Gamlegården	och	Välsätter:	Prövning av byggnation eller andra åtgärder för ny sammanhållen 

bostadsbebyggelse (B) ska ske via detaljplan samt upphävande av strandskyddet. Inga prövningar ska ske med 
förhandsbesked/bygglov inom LIS-området innan detaljplan har upprättats (förutom planenlig prövning inom 
områden med gällande detaljplan/områdesbestämmelser)

•	 För	Södra	Hannäs: Prövning av byggnation eller andra åtgärder för ny sammanhållen bostadsbebyggelse (B) kan 
ske via bygglov samt prövning av dispens från strandskyddet. Den enskilda lokaliseringen ska prövas utifrån en 
fortsatt bebyggelseutveckling varför varje etablering inte ska försvåra fortsatt förtätning

•	 För	Äng:	Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via förhandsbesked/bygglov samt strandskydds-
dispens inom LIS-område för näringsverksamhet (N). Den enskilda lokaliseringen ska prövas utifrån en fortsatt 
bebyggelseutveckling varför varje etablering inte ska försvåra fortsatt förtätning. Vid större åtgärder eller samman-
hållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras 

•	 För	Stubberud	och	Fryksta:	Prövning av byggnation eller andra åtgärder ska ske via detaljplan samt upphävande 
av strandskyddet inom LIS-område för näringsverksamhet (N). Inga prövningar ska ske med förhandsbesked/
bygglov inom LIS-området innan detaljplan har upprättats (förutom planenlig prövning inom områden med gäl-
lande detaljplan/områdesbestämmelser)

•	 För	Norra	Hannäs	och	Rud:	Prövning av byggnation eller andra åtgärder för ny sammanhållen bostadsbebyg-
gelse (B) och näringsverksamhet (N) ska ske via detaljplan samt upphävande av strandskyddet. Inga prövningar 
ska ske med förhandsbesked/bygglov inom LIS-området innan detaljplan har upprättats (förutom planenlig pröv-
ning inom områden med gällande detaljplan/områdesbestämmelser). Inom ramen för en kommande detaljpla-
neprocess är det viktigt att inom området Norra Hannäs tidigt begrunda områdets inriktning och särskilt belysa 
eventuella intressekonflikter mellan bostäder och pågående hästverksamhet

•	 För	Örnäs:	Prövning av byggnation eller andra åtgärder för näringsverksamhet (N) kan ske via förhandsbesked/
bygglov samt strandskyddsdispens. Prövning av byggnation eller andra åtgärder för ny sammanhållen bostadsbe-
byggelse (B) ska ske via detaljplan samt upphävande av strandskyddet. Hänsyn ska särskilt tas till kultur-, natur-, 
och friluftslivsvärden vid prövning av bostadsbebyggelse. Den enskilda lokaliseringen ska prövas utifrån en fort-
satt bebyggelseutveckling varför varje etablering inte ska försvåra fortsatt förtätning. Inom område Örnäs finns 
fornlämningar som är skyddade enligt 2 kap KML. Länsstyrelsen prövar tillståndsfrågorna och kan ställa krav på 
arkeologisk undersökning i samband med prövning

•	 För	samtliga	LIS-områden: 

•	 Möjligheter till båtplats är en tillgång ur boendekvalitetssynpunkt samt för näringsverksamhet varför denna möj-
lighet bör finnas. För LIS-områden där detaljplan ska upprättas ska frågan hanteras inom ramen för denna, med 
utgångspunkt i att samlokalisera båtplatser inom respektive LIS-område (och i vissa fall utanför LIS-området) 

LIS-område Örnäs
Typ B/N - Detaljplan/Bygglov
Area, totalt 11,0 ha
Area, land 6,8 ha
Strandlängd 0,5 km
Intressen Riksintresse 4 kap MB

Viss översvämningsrisk
Naturvärde (lövskog), tidigare fynd 
av rödlistade arter
Naturvårdsprogrammet (Örnäs)
Fasta fornlämningar (stensättningar 
och rösen)
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För LIS-områden där prövning kan ske med bygglov och strandskyddsdispens ska båtplatser och bryggor prövas 
enligt miljöbalkens bestämmelser

•	 Anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet ska eftersträvas

•	 Enskilda VA-lösningar ska vara långsiktigt hållbara med hänsyn till omgivningen (normal prövning) och får inte 
anläggas med infiltrationslösningar inom vattenskyddsområdets primära skyddszon. Prövning inom sekundär 
skyddszon ska göras av miljö- och byggnadsnämnden

•	 Hänsyn ska tas till vattenskyddsområdet och gällande skyddsföreskrifter ska följas

•	 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljöer och det befintliga friluftslivet som kan beröras i sam-
band med prövning av ny bebyggelse. Där konstaterade värden finns ska dessa beskrivas, värderas och vägas mot 
det politiska intresset av bebyggelseutveckling inom området. I tillämpliga fall bör natur-, kultur-, eller frilufts-
värden tas fasta på och bidra till att stärka utvecklingen inom LIS-områdena

•	 Hänsyn ska tas till kända riskaspekter som finns inom LIS-områdena såsom risk för översvämning och förorenad 
mark 

•	 Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda områden och ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras i 
förhållande till befintlig bebyggelse så att något/några för området (ur närrekreationssynpunkt) viktiga ”släpp” 
ner till strandlinjen kan säkerställas, vilket är särskilt viktigt inom LIS-område Södra Hannäs

•	 Ingen fastighetsbildning får ske så att nya fastigheter går ända ner till strandkanten (fri passage)

Konsekvenser 
Runt Nedre Fryken föreslås tio LIS-områden. Tre LIS-områden (Säbytorp, Gamlegården och Välsätter) föreslås för 
bostadsändamål, med krav på detaljplan/upphävande och tre LIS-områden föreslås för bostadsändamål/näringsverk-
samhet (Norra Hannäs, Rud och Örnäs). Ett LIS-område, Södra Hannäs, föreslås för bostadsändamål med prövning 
genom bygglov/dispens. Tre LIS-områden föreslås för näringsverksamhet varav två som ska föregås med detaljplan/
upphävande (Stubberud och Fryksta) och ett som prövas med bygglov/dispens (Äng).

Genom utpekande av samtliga LIS-områden kan underlaget för kollektivtrafik med buss främjas samt stärka service-
underlaget i Kil som är viktigt för utvecklingen på landsbygden. Möjligheterna till fortsatt och utökad näringsverk-
samhet inom LIS-områdena kan leda till framtida arbetstillfällen, kanske främst inom besöksnäringen, vilket också är 
mycket gynnsamt ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv. 

Fryksdalen, som är av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken, bedöms inte påverkas då skyddet inte gäller om  ex-
ploateringen sker för utveckling av befintlig tätort eller det lokala näringslivet, vilket är fallet i samtliga LIS-områden. 
Fryksdalen är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området i sin helhet av riksintresse. Inom om-
rådet skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intresse särskilt beaktas vid bedömningen av till-
låtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Inom LIS-område Örnäs bedöms goda förutsättningar 
finnas för att främja en utveckling inriktad på friluftslivs- och turismsatsningar, trots att området i de östra delarna 
också föreslås kunna inrymma bostäder.  

Kulturmiljövärden påverkas inom delar av LIS-områdena Norra och Södra Hannäs. Hannäs bygata, där den äldre 
bebyggelsen är placerad längs gatan är viktig att separera från senare tillkommen bebyggelse. Detta är viktigt att be-
akta vid prövning av ny bebyggelse inom dessa två LIS-områden, vilket också sker då prövning i dess närhet ska göras 
mot gällande områdesbestämmelser. Det är också sannolikt lägen närmare sjön som är mer attraktiva varför detta 
värde inte bedöms påverkas. Delar av LIS-området Södra Hannäs tangerar kulturmiljöområdet Stora Kils kyrka, där 
det också finns områdesbestämmelser. LIS-området bedöms därför inte inverka på detta värde. LIS-området Fryksta, 
berör till delar kulturmiljöområdet Fryksta, som är en tidigare knutpunkt för kommunikationer (båt och tåg) där 
bl.a. Sveriges första järnväg för allmänt bruk hade en av sina ändhållplatser. Kajen, perrongen och ”Corps-de-logi” 
(sedermera byggnadsminne) är viktiga kärnvärden ur kulturmiljösynpunkt, värden som bedöms viktiga att bevara 
och utveckla. Utvecklingen inom LIS-området kan ha mycket stöd av historien i området och ta fasta på de värden 
som finns, varför någon konflikt mellan utveckling för näringsändamål och kulturmiljövärdena inte bedöms som stor. 
Detta kulturmiljöområde berör även en liten del av LIS-området Gamlegården, men bedöms inte ha någon egentlig 
spridning in i detta LIS-område. I övrigt finns endast en fyndplats av en klubba och ett eggfragment från en flintyxa 
inom LIS-området Gamlegården samt gravrösen inom LIS-område Örnäs. 
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Inom LIS-område Örnäs finns en isälvsavlagring; ett så kallat randläge. Avlagringen är cirka 25 meter hög. Den går 
i öst-västlig riktning och har branta norr- och södersluttningar.  Området har pedagogiskt värde som exempel på 
en geologisk bildning från senaste landisen. Lövskogsområdet har rik variation av olika lövträd och inslag av många 
ädellövträd och har därför potential att bli en mycket värdefull lövnaturskog. Skogen är fint skiktad och gamla träd 
gynnar både insekter och fåglar. Bäckravinerna ger höga värden till området. Föreslaget LIS-område syftar å ena sidan 
till att stärka dess friluftsvärden, och områdets naturvärden kan då komma fler till gagn och dess pedagogiska vär-
den tillgängliggöras och stärkas. Å andra sidan finns mycket attraktiva lägen för bostadsändamål, som dock inte ska 
inkräkta på de kultur-, frilufts-, och naturvärden som finns inom området. Inom LIS-områdena Norra Hannäs och 
Fryksta finns mindre hackspett, inom Stubberud, skogsklocka och i anslutning till Rud finns en bergsbrant (nyckel-
biotop). De naturvärden som finns och är kända inom de utpekade LIS-områdena ska beaktas vid fortsatt prövning, 
enligt hänsyn och rekommendationer.

Inom strandområdet längs Nedre Fryken finns flera rekreations- och friluftslivsvärden, framför allt i den södra och 
östra delen. Flera av LIS-områdena syftar till att stärka och tillgängliggöra dessa värden. Frykstaområdet, Äng, Stubbe-
rud och Örnäs är sådana områden. Örnäs innefattar dock även bostadsändamål, men hänsyn ska tas till kultur- natur- 
och friluftsvärden vid byggnation av bostäder. Den allemansrättsliga tillgängligheten till och invid stranden bedöms 
påverkas positivt av dessa LIS-områden. För LIS-områden för bostadsändamål krävs i samtliga områden (dock ej 
Södra Hannäs) att detaljplan upprättas. I samband med planprocessen ska både övergripande, sammanhängande vär-
den om sådana finns, samt lokala rekreationsvärden och tillgängligheten till stranden beaktas. Inom varje LIS-område 
ska möjlighet finnas, om möjligt, att ta sig ned till och vistas vid stranden, det vill säga inte bygga för och privatisera 
varje koppling ned till sjön. För LIS-område Södra Hannäs anges att detta är särskilt viktigt då bebyggelse inom detta 
område kan komma att kompletteras över tid.

Landskapsbildsskydd påverkas inte av föreslagna LIS-områden då sådant inte gäller där LIS-områden pekats ut. 

Risk- och säkerhetsaspekter ska bevakas i fortsatt prövning. Översvämningsnivåerna berör inte bara själva lokalise-
ringen av bostaden eller anläggningen, utan även möjligheter till säker tillfart, teknisk infrastruktur osv. Förorenad 
mark finns endast konstaterad inom Norra Hannäs, där detaljplan krävs för att upphäva strandskyddet. Inom ramen 
för detaljplanen kommer frågan att hanteras.
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PRÅMSJÖN

Allmän beskrivning
Pråmsjön är belägen öster om E45, söder om Frykåsens samhälle, och är en sjö med en del vikar och uddar. Sjön om-
fattas av utökat strandskydd intill 150 meter, sjön omfattas av landskapsbildsskydd, är klassat som värdefullt vatten 
samt har en måttlig ekologisk status, på grund av övergödning från jordbruksmark och i viss mån enskilda avlopp. 

Området runt sjön är glest befolkat och sjön är omgiven av jordbruksmark (åkermark och betesmark) och skog 
(sumpbarrskog på delar av den östra sidan). 

Naturvärden
Pråmsjön är i sin helhet utpekat i naturvårdsprogrammet (klass 3) och naturvärdena invid sjön är relativt okända. I 
naturvårdsprogrammet framgår att området norr om sjön inrymmer strandängsbeten, men vid inventering på plats 
påträffades inte sådana. Längs delar av 
den östra stranden finns en ristuvemyr 
med sumpbarrskog (Hattesmyrmos-
sen). Sjön inhyser bl.a. ål och gös. 
Flodkräfta har påträffats i sjön.

Friluftsliv och rekreation
Marken runt sjön är inte del av 
något större sammanhängande 
friluftslivs- eller rekreationsvärde. 
Lokalt förekommer fiske, bad och 
båtliv, huvudsakligen av de som bor 
i anslutning till sjön. De värden som 
kan finnas för detta ändamål bedöms 
finnas lokalt i relativt nära anslutning 
till bebyggelse. Det finns i övrigt inga 
särskilda friluftslivs- eller rekreations-
värden omkring sjön. 

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen runt sjön är huvudsak-
ligen utspridd, gles och med lands-
bygdens avstånd och skala. Enstaka 
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fritidshusbebyggelse finns vid sjöns sydöstra och nordöstra strand. Norr om sjön ligger Frykåsens samhälle. De idag 
bebyggda och hävdade markerna runt sjöns sydvästra, södra och sydöstra delar bedöms inneha goda boendekvaliteter 
och lämpa sig för kompletterande bostadsbebyggelse i form av avstyckningar av mindre gårdar med tillhörande mar-
ker, väl anpassade till omgivande bebyggelse, landskapsbild och bebyggelsetradition runt sjön.

Teknisk försörjning, infrastruktur och service
Sjön är belägen nära E45 som utgör riksintresse för kommunikationer och som också trafikeras med regional kol-
lektivtrafik. Större delarna av sjön är idag möjliga att nå med bil via mindre, enskilda vägar av varierande kvalitet. 
Den norra, nordvästra och nordöstra stranden saknar dock befintligt vägnät. Någon kilometer norr om sjön finns 
Fryksdalsbanan, av riksintresse för kommunikationer, med tågtrafik mellan Torsby och Karlstad och närmaste lokala 
hållplats vid Frykåsen. Närmaste serviceställe är Västra Ämtervik och Kil. Gång- och cykelvägnät är inte utbyggt runt 
sjön.

Det finns inga kommunala anläggningar för VA vid sjön utan huvuddelen bostäderna som finns har enskilda lös-
ningar för vattenförsörjning och avloppsrening. Då sjön har måttlig ekologisk status behöver långsiktigt hållbara VA-
lösningar skapas för nytillkommande bebyggelse. Sjön är belägen inom Fortums koncessionsområde. 

Kulturmiljö
Ett par gårdstomter är registrerade i Riksantikvarieämbetets Fornsök; Sandviken och Västby med anor från 1700- res-
pektive 1600-talen. En fyndplats finns registrerad vid sjöns norra strand.  

Risk och hälsa
Sjön är påverkad av övergödning från omgivande jordbruksmark samt i viss mån enskilda avlopp. E45 ligger inom 
som närmast 500 meters avstånd från sjön, varför buller från fordonstrafik kan behöva beaktas vid forsatt prövning.

Analys och urval
Det finns vissa områden som bedöms som olämpliga för LIS-områden och därför har valts bort. Den övervägande 
delen av de strandskyddade områdena runt sjön ingår i odlingslandskapet, med hävdad jordbruksmark (åkermark och 
betesmark) med tillhörande gårdsbildningar. I den norra delen är det främst jordbruksmark och en liten andel bebyg-
gelse varför detta område föreslås undantas. Längs den östra stranden finns mycket få vägar samt naturvärden varför 
detta området också föreslås utgå som LIS-område. Sammantaget föreslås ett större LIS-område - Högåsen. 

LIS-område Högåsen
LIS-området föreslås omfatta befintligt odlingslandskap med tillhörande gårdsbild-
ningar. LIS-området avgränsas i nordväst av öppen mark och i nordost av skogs-
mark. LIS-området föreslås få inriktningen bostadsändamål (B) och bygglov (BL) 
krävs för att använda LIS som skäl för dispens från strandskyddet. Inom området 
bedöms ca 5-15 bostäder inrymmas, genom successiv förtätning inom området. 
Avståndet till närmaste busshållplats vid E45 (Ringstadsvägen/Sandviken) varierar 
inom området, men är som närmast ca 300 meter. 

LIS-området bedöms inneha goda boendekvaliteter av karaktären hästgårdar eller 
annat lantligt livsstilsboende. Nytillkommande bebyggelse föreslås inplaceras med 
omsorg i odlingslandskapet så att det blir en resurs för områdets helhetsupplevelse 
som en levande, aktiv odlingsbygd med vattenkontakt. Nytillkommande bebyggel-
ses placering, skala och utformning bör harmoniera med intilliggande bebyggelse, 
och avstyckningar från befintliga fastigheter för bostadsändamål bör vara minst en 
hektar så att viss djurhållning el dyl kan inrymmas. Eftersträvas ska placeringar i skogsbryn (i förekommande fall), på 
höjder eller på jordbruksmark, med en sammanhållen gårdsbild med huvudbyggnader och komplementbyggnader 
runt ett gemensamt gårdstun.

Riktlinjer för fortsatt prövning
•	 Prövning av byggnation eller andra åtgärder för ny sammanhållen bostadsbebyggelse (B) ska ske via bygglov samt 

prövning av dispens från strandskyddet. Den enskilda lokaliseringen ska prövas utifrån en fortsatt bebyggelseut-
veckling varför varje etablering inte ska försvåra fortsatt förtätning

LIS-område Högåsen
Typ B - Bygglov
Area, totalt 70,8 ha
Area, land 51,0 ha
Antal bostäder 5-15
Strandlängd 4,1 km
Intressen Fornlämning 

(by-/gårdstomt)
Trädinventering, stor 
ek
Flodkräfta
Jordbruksmark
Naturvårdsprogram
met, Pråmsjön (klass 
3)
Landskapsbildskydd
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•	 Inom områden med ett öppet 
landskap ska inte LIS-områden för 
bostäder pekas ut där de hamnar i 
uppenbar konflikt med utblickar 
från befintliga bostäder eller påtagligt 
påverkar områdets odlingsmarkska-
raktär negativt 

•	 Förankra nya hus i platsens bebyggel-
setradition och landskapsbild gäl-
lande placering, skala och gestaltning. 
Inom detta LIS-område bedöms att 
avstånden mellan bostadshus (i enlig-
het med 7 kap 18§ d - i anslutning 
till befintligt bostadshus) behöver 
vara längre än inom andra områden 
som prövas genom bygglov och strandskyddsdispens (t.ex. Södra Hannäs) med hänsyn till anpassningen till plat-
sens förutsättningar, bebyggelsetradition och landskapsbild

•	 Enskilda VA-lösningar ska vara långsiktigt hållbara med hänsyn till omgivningen (normal prövning) 

•	 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljöer och det befintliga friluftslivet som kan beröras i sam-
band med prövning av ny bebyggelse 

•	 Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda områden och ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras i 
förhållande till befintlig bebyggelse så att ”släpp” ner till strandlinjen kan säkerställas. Så kallade ”lucktomter” ska 
inom LIS-områden därför bedömas utifrån den allemansrättsliga tillgängligheten

•	 Ingen fastighetsbildning får ske så att nya fastigheter går ända ner till strandkanten (fri passage)

•	 Möjligheter till båtplats är en tillgång ur boendekvalitet varför denna möjlighet bör finnas. Båtplatser och bryg-
gor ska prövas enligt miljöbalkens bestämmelser

•	 I samband med prövning av bygglov ska de av Boverket rekommenderade riktvärdena för vägtrafikbuller följas 

Konsekvenser 
Genom utpekande av LIS-område Högåsen kan underlaget för kollektivtrafiken (buss, och tåg via i första hand Frykå-
sens station) främjas samt stärka serviceunderlaget i Högboda samt Kil vilket i sin tur är viktigt för utvecklingen på 
landsbygden. 

Kulturmiljövärdet (gårdsmiljön vid Sandviken) som finns inom LIS-områdena bedöms inte påverkas negativt då 
hänsyn ska tas till denna vid ev kompletterande bebyggelse i dess närhet.

Inom LIS-området finns en stor ek i anslutning till Stormyren, som behöver beaktas och tas hänsyn till. Natur-
vårdsintressena vid sjön bedöms dock inte påverkas negativt, då det inom LIS-området inte finns några särskilda, nu 
kända, naturvärden. Vattenkvaliteten i sjön är idag otillfredställande, huvudsakligen beroende på tillförsel av närings-
ämnen från intilliggande jordbruksmark. Säkerställande av långsiktigt hållbara VA-lösningar är en förutsättning för 
att nytillkommande bebyggelse inte ska förvärra denna situation. 

Landskapsbildsskyddet bedöms inte påverkas negativt av föreslaget LIS-område. Följs ovanstående rekommendationer 
och hänsyn bedöms landskapsbilden kunna stärkas, då ett tillskott av mindre gårdsbildningar på lämpliga ställen i 
odlingslandskapet kan ge fortsatt livskraft åt ett öppet, hävdat landskap. Det är viktigt att hänsyn tas till detta, bland 
annat med hänsyn till att nya bostadshus ska placeras i anslutning till befintligt bostadshus. Att kräva en placering i 
närheten av befintligt hus med villaområdets avstånd är inom området inte rimligt eller önskvärt. Hänsyn måste tas 
till platsens förutsättningar, bebyggelsetradition och vad som smälter in i landskapsbilden vid prövning enligt 7 kap 
18§ d. 

Den allemansrättsliga tillgängligheten till sjön bedöms inte påverkas nämnvärt av LIS-området. En fortsatt utveckling 
av området enligt planens intentioner kommer att innebära en fortsatt gles bebyggelsestruktur med fortsatta möjlig-
heter för allmänheten att nå strandområdet. 
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RINNEN

Allmän beskrivning
Rinnen är belägen öster om rv 61, ca 7 km norr om Högboda samhälle, och delas mellan Kil och Arvika kommuner. 
Rinnen är en långsträckt, flikig sjö med många vikar, uddar och öar. Sjön omfattas av utökat strandskydd intill 200 
meter och är klassat som värdefullt vatten samt har en måttlig ekologisk status, med hänsyn till försurning. 

Sjön är till stora delar oexploaterad och omgiven av skog men även viss andel jordbruksmark i anslutning till bebyg-
gelsen i söder.

Naturvärden
Rinnen är i sin helhet utpekat i naturvårdsprogrammet (klass 3). Delar av skogen vid sjön är över 100 år gammal och 
vissa delar runt sjön har olika ovanliga, värdefulla mossarter samt svampar 
(ullticka, gränsticka och tallticka) samt förekomst av sumpskog. I länsstyrel-
sens inventering av särskilt skyddsvärda träd från 2007 finns några enstaka 
träd utpekade, som är belägna inom strandskyddat område. Rödlistade arter 
finns noterade vid Nordsjö samt brun gräsfjäril (artskydd). Flodkräfta före-
kommer i sjön.

Friluftsliv och rekreation
Det finns en badplats, som drivs lokalt men genom kommunalt stöd, i den 
södra viken av sjön. Sjön är en populär sjö året runt för bad, paddling, fiske, 
skridskor och båtliv. Rennstadsnipan är belägen öster om sjöns södra delar, 
ett naturreservat som också är ett populärt rekreationsområde med vand-
ringsleder, utkiksplats och grillplats.  

Bebyggelsestruktur
Den norra delen av sjön är i princip obebyggd både på östra 
och västra sidan. I södra delen av sjön finns gårds- och vil-
labebyggelse av bykaraktär och utgör Renstad by. Landska-
pet invid bebyggelsen i söder är varierat öppen och bevuxen. 
Söder om sjön, ca 7 km, ligger Högboda samhälle.

Stora delar av sjön bedöms som attraktiva för ny bostadsbe-
byggelse. 

Teknisk försörjning, infrastruktur och service
Sjön nås längs den östra sidan av Bodavägen som går mellan 
Rv 61 och lv 238 (som i sin tur går mellan Rv 61 och E45 
över Fryksdalshöjden). I övrigt finns ett mindre vägnät invid 
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större delarna av sjön, förutom i sjöns (den delen av sjön som är belägen inom Kils kommun) nordvästra delar där 
inga vägar finns idag. I sjöns nordöstra delar är vägnätet beläget ca 500 meter från strandkanten. Det finns inga gång- 
och cykelvägar runt sjön.

Högboda är närmaste serviceort, där även kollektivtrafik (buss & tåg) finns. 

Det finns inga kommunala anläggningar för VA vid sjön utan huvuddelen bostäderna som finns har enskilda lös-
ningar för vattenförsörjning och avloppsrening. Då sjön har måttlig ekologisk status behöver långsiktigt hållbara 
VA-lösningar skapas för nytillkommande bebyggelse. Sjön är belägen inom Fortums koncessionsområde. Sjöns södra 
delar omfattas av avvattningsföretag som vid fortsatt prövning behöver beaktas.

Kulturmiljö
Inom strandskyddat område finns ett par av de tre äldsta gårdstomterna vid Renstad utpekade av Riksantikvarieämbe-
tet (Fornsök).  Även miljön vid Rinnforsens kraftstation är av kulturhistoriskt intresse. 

Risk och hälsa
Det finns inga kända riskfaktorer vid Rinnen.

Analys och urval
Det finns vissa områden som bedöms som olämpliga för LIS-områden och därför har valts bort. Större delen av sjöns 
stränder föreslås undantas, med hänsyn till att de är obebyggda, perifera eller med en omfattande gleshet mellan den 
bebyggelse som finns.

Sammantaget föreslås tre LIS-områden - Rennstad, Vallviken och Halvardsön.

LIS-område Rennstad
LIS-området föreslås omfatta befintlig mark inom strandskyddat område med 
befintlig bebyggelse med omnejd. LIS-området avgränsas i nordväst av ”väglöst 
land” och i nordost av slutet på bybildningen Renstad. LIS-området föreslås 
få inriktningen bostadsändamål (B) och bygglov (BL) krävs för att använda 
LIS som skäl för dispens från strandskyddet. Sjön föll utanför de ursprungliga 
kriterierna men har dock lagts till med hänsyn till bebyggelsetryck och möj-
ligheten att stärka den levande Renstadsbygden. Området lämpar sig inte för 
”reglerad bebyggelse” via detaljplan utan är mer lämpat för kompletteringar i 
den struktur som finns. 

Inom området bedöms översiktligt upp till 20 bostäder inrymmas, genom suc-
cessiv förtätning inom området. 

LIS-område Vallviken
LIS-området föreslås omfatta marken väster om landsvägen vid Vallvikens 
innersta delar. LIS-området föreslås få inriktningen näringsverksamhet (N) 
och bygglov och strandskyddsdispens (BL) krävs för att använda LIS som skäl 
för dispens från strandskyddet. LIS-området används idag som i- och urtag-
ningsplats för båtar för friluftsliv vid Rinnen, och området bedöms inneha 
goda möjligheter till utveckling av denna funktion med båtramp, parkering, 
båt- och kanotuthyrning m m som kan bidra till att stärka områdets besöksnä-
rings- och friluftslivsprofil.  

LIS-område Halvardsön
LIS-området föreslås omfatta mark vid sjöns norra delar, på fastlandet och de 
sydligaste delarna av Halvardsön. LIS-området föreslås få inriktningen nä-
ringsverksamhet (N) och detaljplan (DP) krävs för att använda LIS som skäl 
för upphävande av strandskyddet. För områdets genomförande krävs bland 
annat att en ny väg anläggs för angöring till området och området bedöms 
behöva studeras vidare inom ramen för en detaljplaneprocess. LIS-området är 
idag oexploaterat och föreslås kunna användas för utveckling av besöktsnäring 

LIS-område Rennstad
Typ B - Bygglov
Area, totalt 154,1 ha
Area, land 114,1 ha
Antal bostäder 20
Strandlängd 6,6 km
Intressen Sumpskog

Jordbruksmark
Avvattningsföretag
Fornminnesområde, 
by-/gårdstomt
Naturvårdsprogrammet, 
Rinnen (klass 3), endast 
vattenområdet

LIS-område Vallviken
Typ N - Bygglov
Area, totalt 3,7 ha
Area, land 2,9 ha
Strandlängd 0,2 km
Intressen Naturvårdsprogrammet, Rinnen

(klass 3), endast vattenområdet

LIS-område Halvardsön
Typ N - Detaljplan
Area, totalt 5,8 ha
Area, land 4,3 ha
Strandlängd 0,6 km
Intressen Naturvårdsprogrammet, Rinnen

(klass 3), endast vattenområdet
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(konferens, friluftsliv m m). Utveckling av 
LIS-området kan bidra till att stärka områ-
dets besöksnärings- och friluftslivsprofil.  

Riktlinjer för fortsatt prövning
•	 Prövning av byggnation eller andra 

åtgärder för ny sammanhållen bo-
stadsbebyggelse (B) inom LIS-område 
Rennstad ska ske via bygglov samt 
prövning av dispens från strandskyd-
det. Den enskilda lokaliseringen ska 
prövas utifrån en fortsatt bebyggelse-
utveckling varför varje etablering inte 
ska försvåra fortsatt förtätning

•	 Prövning av byggnation eller andra 
åtgärder inom LIS-område Vallviken 
kan ske via förhandsbesked/bygglov 
samt strandskyddsdispens inom LIS-
område för näringsverksamhet (N). 
Den enskilda lokaliseringen ska prövas 
utifrån en fortsatt bebyggelseutveck-
ling varför varje etablering inte ska 
försvåra fortsatt förtätning. Vid större 
åtgärder eller sammanhållen bebyg-
gelse som behöver prövas och regleras 
i ett sammanhang ska behovsprövning 
av detaljplan utföras

•	 Prövning av byggnation eller andra åt-
gärder inom LIS-område Halvardsön 
ska ske via detaljplan samt upphävan-
de av strandskyddet inom LIS-område 
för näringsverksamhet (N). Inga pröv-
ningar ska ske med förhandsbesked/
bygglov inom LIS-området innan 
detaljplan har upprättats

•	 Inom LIS-område Rennstad behöver 
nya hus förankras i platsens bebyggel-
setradition och landskapsbild gällande 
placering, skala och gestaltning, framför allt inom öppen mark/jordbruksmark. Inom detta LIS-område bedöms 
att avstånden mellan bostadshus (i enlighet med 7 kap 18§ d - i anslutning till befintligt bostadshus) i dessa 
områden behöver vara längre än inom andra områden som prövas genom bygglov och strandskyddsdispens (t.ex. 
Södra Hannäs) med hänsyn till anpassningen till platsens förutsättningar, bebyggelsetradition och landskapsbild

•	 Enskilda VA-lösningar ska vara långsiktigt hållbara med hänsyn till omgivningen (normal prövning) 

•	 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljöer och det befintliga friluftslivet som kan beröras i sam-
band med prövning av ny bebyggelse

•	 Där kända naturvärden finns inom utpekade LIS-områden ska hänsyn visas i fortsatta prövningar av ny bebyg-
gelse eller anläggningar i syfte att skydda dessa värden

•	 Där kända kulturvärden finns inom utpekade LIS-områden ska hänsyn visas i fortsatta prövningar av ny bebyg-
gelse eller anläggningar i syfte att skydda dessa värden

•	 Där kända friluftsvärden finns inom utpekade LIS-områden (t.ex. badplatsen i söder) ska ny bostadsbebyggelse 
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inte tillåtas i syfte att skydda dessa värden 

•	 Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda områden och ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras i 
förhållande till befintlig bebyggelse så att ”släpp” ner till strandlinjen kan säkerställas. Så kallade ”lucktomter” ska 
inom LIS-områden därför bedömas utifrån den allemansrättsliga tillgängligheten

•	 Möjligheter till båtplats är en tillgång ur boendekvalitet varför denna möjlighet bör finnas. Båtplatser och bryg-
gor ska prövas enligt miljöbalkens bestämmelser

•	 Ingen fastighetsbildning får ske så att nya fastigheter går ända ner till strandkanten (fri passage)

Konsekvenser 
Genom utpekande av LIS-område för bostadsändamål vid södra Rinnen kan byn Renstad utvecklas i attraktiva lägen 
och underlag för (framtida) kollektivtrafik främjas samt stärka serviceunderlaget i Högboda vilket är viktigt för ut-
vecklingen på landsbygden. 

LIS-områdena Vallviken och Halvardsön bedöms kunna bidra till att stärka områdets besöksnärings- och friluftslivs-
profil, både för näringsliv, besökare, turister och närboende.

Kulturmiljövärdet (gårdsmiljöerna i söder) som finns inom LIS-området bedöms inte påverkas negativt då hänsyn ska 
tas till dessa vid ev kompletterande bebyggelse i dess närhet.

Naturvårdsintressena som finns inom LIS-området bedöms inte påverkas negativt då hänsyn ska tas till dessa vid ev 
kompletterande bebyggelse i dess närhet. Sumpskogen bedöms inte stå i konflikt med boendeintressen då närheten 
till sumpskog generellt inte är attraktivt ur boendesynpunkt. Vattenkvaliteten i sjön är idag otillfredställande, huvud-
sakligen beroende på försurning samt tungmetaller. Säkerställande av långsiktigt hållbara VA-lösningar är viktigt så att 
sjön inte också blir påverkad av ökad tillförsel av näringsämnen. 

Landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt av LIS-område Rennstad. Ett tillskott av mindre gårdsbildningar på 
lämpliga ställen i odlingslandskapet kan ge fortsatt livskraft åt ett öppet, hävdat landskap. Det är viktigt att hänsyn tas 
till detta, bland annat med hänsyn till att nya bostadshus ska placeras i anslutning till befintligt bostadshus. Att kräva 
en placering i närheten av befintligt hus med villaområdets avstånd är inom området inte rimligt eller önskvärt. Hän-
syn måste tas till platsens förutsättningar, bebyggelsetradition och vad som smälter in i landskapsbilden vid prövning 
enligt 7 kap 18§ d. Inom vissa delar av LIS-området bedöms dock gällande praxis avseende placering ”i anslutning till 
befintligt bostadshus” kunna innebär att möjligheterna med LIS inte kan nyttjas fullt ut inom hela LIS-området. 

Den allemansrättsliga tillgängligheten till sjön bedöms inte påverkas av LIS-området. De värden som finns vid sjön ur 
rekreations- och friluftslivssynpunkt är i största grad belägna i/på sjön och platser för ilandstigning bedöms inte på-
verkas av LIS-området. LIS-område Vallviken bedöms främja allemansrättslig tillgänglighet. De värden sjön innehar 
för boende i närområdet bedöms heller inte påverkas då tillgängligheten till stränderna ska beaktas vid fortatt pröv-
ning av ny bebyggelse. En fortsatt utveckling av området enligt planens intentioner kommer att innebära en bebyg-
gelsestruktur i landsbygdsbyns skala med fortsatta möjligheter för allmänheten att nå stränderna och sjön.  
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STOR-EMSEN

Allmän beskrivning
Stor-Emsen är belägen söder om Rv 61 och Högboda samhälle, och är en 
sjö med många vikar, uddar och öar. Sjön omfattas av utökat strandskydd intill 200 meter och är klassat som värde-
fullt vatten samt har en god ekologisk status. Sjön är belägen inom både Kils och Grums kommuner. Sjön omgärdas 
av huvudsakligen skogsmark, i Grums kommun även jordbruksmark. 

Naturvärden
Stor-Emsen är i sin helhet utpekat i naturvårdsprogrammet (klass 3) och naturvärden finns på flera ställen runt sjön, 
bl.a. sumpskog/torvmosse samt fem inventerade strandängar finns Södra Grimstad varav två är betade. Två strandäng-
ar är belägna vid Emsälven, med höga naturvärden. Skogsklocka finns också, ca 4 bestånd i anslutning till Brevik och 
brun gräsfjäril har påträffats i den norra delen av sjön i anslutning till strandängarna. Flodkräfta förekommer i sjön 
och fiskgjuse, som är upptagen i fågel- samt art- och habitatdi-
rektivet, har noterats i området. 

Friluftsliv och rekreation
Marken runt sjön är inte del av något större sammanhängande 
friluftslivs- eller rekreationsvärde. Lokalt förekommer fiske, bad 
och båtliv, huvudsakligen av de som bor i anslutning till sjön. 
De värden som kan finnas för detta ändamål bedöms finnas lo-
kalt i relativt nära anslutning till bebyggelse. Det finns i övrigt 
inga särskilda friluftslivs- eller rekreationsvärden omkring sjön. 

Bebyggelsestruktur
Marken vid sjön är huvudsakligen bebyggd med fritidshus från 
övervägande 1960-talet, vid vissa planlagda områden runt sjön. 
I anslutning till Grimstaviken finns ett sommarstugeområde 
samt även viss permanentboende i nordväst. För sommarstuge-
området finns en gällande detaljplan för fritidshusändamål och 
önskemål har framförts till kommunen om att öka byggrätten.

Sommarstugeområdet söder om Lerbodatorp, omfattas också 
av detaljplan med begränsad byggrätt. Detta område har inte 
genomförts i sin helhet utan outnyttjade byggrätter finns.

Brevik är ett annat sommarstugeområde som omfattas dels av 
detaljplan (i den norra delen) och dels områdesbestämmelser (i 
den södra delen, som även omfattar fritidshusområdet Fry-
keruds-Mosserud och Kolserud). Båda planinstrumenten har 
använts för att styra användningen mot fritidshusbebyggelse 
genom begränsade byggrätter. 
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Frykeruds-Mosserud och Kolserud är båda 
områden för fritidshus med områdesbe-
stämmelser (se ovan).

I Mosserud, beläget mellan områdena ovan, 
är ett område för fritidshus med gällande 
detaljplan.

För samtliga områden nämnda ovan på den 
östra stranden av sjön, finns lediga tomter/
outnyttjade byggrätter, men också ett varie-
rat tryck och önskemål om möjligheter till utökade byggrätter och permanent boende bland fastighetsägana. Samtliga 
områden är belägna på attraktiva platser och med goda boendekvaliteter.

Teknisk försörjning, infrastruktur och service
Sjön är belägen söder om Rv 61 och Värmlandsbanan, som båda utgör riksintressen för kommunikationer, i anslut-
ning till Högboda. Kollektivtrafik finns på både Rv 61 och Värmlandsbanan, med närmaste station i Högboda. Gång- 
och cykelvägnät saknas runt sjön. Närmaste cykelbana finns i Högboda.

Ett vägsystem med mindre grusvägar finns väster om sjön och medger angörning med bil till stränderna. Vägen väster 
om sjön leder vidare mot Grums. På både den västra och östra sidan finns större områden där det inte finns vägar och 
möjlighet att ta sig till stranden med bil. 

Närmaste serviceställe är Högboda, med dagligvarubutik, brandstation, ett mindre industriområde, skola F-6, biblio-
tek och diverse småföretagarverksamheter.

Det finns inga kommunala anläggningar för VA vid sjön utan huvuddelen av bostäderna som finns har enskilda lös-
ningar för vattenförsörjning och avloppsrening. Sjön har en god ekologisk status och för att bibehålla denna behöver 
långsiktigt hållbara VA-lösningar skapas för nytillkommande bebyggelse. Sjön är belägen inom Fortums koncessions-
område. Vid Grimstad finns markavvattningsföretag 
som behöver tas hänsyn till vid fortsatt utveckling.

Kulturmiljö
I anslutning till Kalvnäset finns två torplämningar. 
Fornlämningar finns vid strandängarna vid Södra 
Grimstad. (se fornsök). I övrigt finns inga registrerade 
fornlämningar eller kulturhistoriskt intressanta objekt 
eller miljöer inom strandskyddat område. 

Risk och hälsa
Det finns inga kända riskfaktorer vid Stor-Emsen.

Analys och urval
Det finns vissa områden som bedöms som olämpliga 
för LIS-områden och därför har valts bort. Västra 
sidan av sjön är huvudsakligen obebyggd och det finns 
ingen befintlig infrastruktur. Mellan Emsälven och 
Brevik finns heller inte mycket bebyggelse eller vägar 
bortsett från sommarstugeområdet i Lerbodatorp. 
Söder om Brevik finns sommarstugeområden med om-
rådesbestämmelser/detaljplan men avståndet till Rv 61 
och kollektivtrafik är dock relavtivt lång varför dessa 
området inte föreslås som LIS-områden. Inom flera av 
dessa områden finns dessutom obebyggda tomter som 
kan utvecklas.

Sammantaget föreslås tre LIS-områden - Södra Grim-
stad, Lerbodatorp och Brevik. 
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LIS-område Södra Grimstad
LIS-området föreslås omfatta befintlig fritidshusbebyggelse samt intilliggande 
mark. LIS-området avgränsas i söder och norr av vikar. LIS-området omfat-
tar ett något större område än dagens detaljplan i syfte att kunna utveckla 
området ytterligare. LIS-området föreslås få inriktningen bostadsändamål 
(B) och detaljplan (DP) krävs för att använda LIS som skäl för upphävande 
av strandskyddet. Inom området bedöms översiktligt mellan 15-30 bostäder 
inrymmas. 

Den befintliga detaljplanen för fritidshusområdet ändras lämpligen i sam-
band med utvecklingen av LIS-området och en ökad byggrätt för befintliga 
sommarstugeägare kan bli aktuellt om en långsiktigt hållbar (gemensam) 
VA-lösning tillskapas för nya och befintliga bostäder.

LIS-område Lerbodatorp
LIS-området föreslås omfatta befintlig fritidshusbebyggelse samt intilliggande 
mark. LIS-området omfattar ett något större område än dagens detaljplan i 
syfte att kunna utveckla området ytterligare. LIS-området föreslås få inrikt-
ningen bostadsändamål (B) och detaljplan (DP) krävs för att använda LIS 
som skäl för upphävande av strandskyddet. Inom området bedöms över-
siktligt mellan 10-20 bostäder inrymmas, genom successiv förtätning inom 
området. 

Den befintliga detaljplanen för fritidshusområdet ändras lämpligen i sam-
band med utvecklingen av LIS-området och en ökad byggrätt för befintliga sommarstugeägare kan bli aktuellt om en 
långsiktigt hållbar (gemensam) VA-lösning tillskapas för nya och befintliga bostäder.

LIS-område Brevik
LIS-området föreslås omfatta befintlig fritidshusbebyggelse samt intilliggande 
mark. LIS-området omfattar ett något större område än dagens detaljplan i 
syfte att kunna utveckla området ytterligare. LIS-området föreslås få inrikt-
ningen bostadsändamål (B) och detaljplan (DP) krävs för att använda LIS 
som skäl för upphävande av strandskyddet. Inom området bedöms översikt-
ligt mellan 15-40 bostäder inrymmas.

Den befintliga detaljplanen samt områdesbestämmelserna för fritidshusom-
rådet ändras lämpligen i samband med utvecklingen av LIS-området och 
en ökad byggrätt för befintliga sommarstugeägare kan bli aktuellt om en 
långsiktigt hållbar (gemensam) VA-lösning tillskapas för nya och befintliga 
bostäder.

Riktlinjer för fortsatt prövning
•	 Prövning av byggnation eller andra åtgärder för ny sammanhållen bostadsbebyggelse (B) ska ske via detaljplan 

samt upphävande av strandskyddet. Inga prövningar ska ske med förhandsbesked/bygglov inom LIS-området 
innan detaljplan har upprättats (förutom inom områden med gällande detaljplan/områdesbestämmelser)

•	 Ny sammanhållen bebyggelse inom LIS-områden utan möjlighet till anslutning till kommunalt VA ska lösas med 
gemensam anläggning (i samband med att detaljplan/områdesbestämmelser ändras)

•	 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det befintliga friluftslivet som kan beröras i sam-
band med prövning av ny bebyggelse 

•	 Inom område Brevik finns fornlämningar som är skyddade enligt 2 kap KML. Länsstyrelsen prövar tillståndsfrå-
gorna och kan ställa krav på arkeologisk undersökning i samband med prövning.

•	 Där kända naturvärden (skogsklocka) finns inom utpekade LIS-områden (Brevik) ska hänsyn visas i fortsatta 
prövningar av ny bebyggelse eller anläggningar i syfte att skydda dessa värden

LIS-område Lerbodatorp
Typ B - Detaljplan
Area, totalt 21,2 ha
Area, land 15,0 ha
Antal bostäder 10-20
Strandlängd 0,8 km
Intressen Plan

LIS-område Brevik
Typ B - Detaljplan
Area, totalt 39,6 ha
Area, land 30,1 ha
Antal bostäder 15-40
Strandlängd 1,9 km
Intressen Naturvärden (ek m m)

Jordbruksmark
Fasta fornlämningar
Naturvårdsprogrammet, Stor-
Emsen (klass 2)
Planer

LIS-område Södra Grimstad
Typ B - Detaljplan
Area, totalt 23,7 ha
Area, land 18,0 ha
Antal bostäder 15-30
Strandlängd 1,1 km
Intressen Naturvärden

Avvattningsföretag
Naturvårdsprogrammet, 
Stor-Emsen (klass 2), 
endast vattenområdet

Planer
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•	 Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda områden och ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras i 
förhållande till befintlig bebyggelse så att ”släpp” ner till strandlinjen kan säkerställas. Så kallade ”lucktomter” ska 
inom LIS-områden därför bedömas utifrån den allemansrättsliga tillgängligheten

•	 Möjligheter till båtplats är en tillgång ur boendekvalitet varför denna möjlighet bör finnas. Båtplatser ska inom 
LIS-områdena anordnas på (en i varje område) gemensam plats där områdets behov av bryggor ska tillgodoses, på 
lämplig plats inom vattenområdet i LIS-områdena

•	 Ingen fastighetsbildning får ske så att nya fastigheter går ända ner till strandkanten (fri passage)

Konsekvenser 
Genom utpekande av LIS-områden vid Stor-Emsen kan underlaget för kollektivtrafiken (buss och tåg via i första 
hand Högboda station) främjas samt stärka serviceunderlaget i Högboda vilket är viktigt för utvecklingen på lands-
bygden. 

Inom föreslagna LIS-områden finns inga kända kulturmiljöintressen. I LIS-område Brevik finns kända fasta fornläm-
ningar och övriga lämningar inom planområdet för områdesbestämmelser men utanför strandskyddat område. Dessa 
värden bör beaktas i samband med upprättande av ny detaljplan.  

Naturvårdsintressena vid sjön bedöms inte påverkas negativt, då det vid ändring av detaljplanen vid Brevik föreskrivs 
hänsyn till skogsklocka inom området. I övrigt finns inte några särskilda, nu kända, naturvärden. Vattenkvaliteten i 
sjön är idag god, både med avseende på ekologisk och kemisk status. Säkerställande av långsiktigt hållbara VA-lös-
ningar är en förutsättning detta tillstånd ska kunna gälla även fortsatt. 

Friluftsvärden runt sjön är av lokal art och bedöms inte påverkas. I samband med detaljplanering ska eventuella lokala 
värden inom LIS-området identifieras och om möjligt respekteras, samtidigt som fri passage ska lämnas.

SÄVELN

Allmän beskrivning
Säveln, som delas mellan Arvika och Kils kommuner, är belägen öster om Rv 61, nordväst om Högboda samhälle. 
Sjön omfattas av utökat strandskydd intill 200 meter och är klassat som värdefullt vatten samt har en måttlig ekolo-
gisk status med avseende på övergödning. 

Sjön är till största delar oexploaterad och omgiven av skog men även viss andel jordbruksmark i söder.

Naturvärden
Säveln har i naturvårdsprogrammet givits naturvärdesklass 4 och redovisas därför inte mer i naturvårdsprogrammet.
Vid Ärtetan och Ljungby finns brun gräsfjäril och i den nordvästra delen av sjön finns även skogsklocka. I länsstyrel-
sens inventering av särskilt skyddsvärda träd från 2007 finns ett antal träd utpekade, som är belägna inom strandskyd-
dat området, framför allt vid Ärtetan. Flodkräfta förekommer i sjön. 
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Friluftsliv och rekreation
Marken runt sjön är inte del av något större sammanhängande friluftslivs- eller rekreationsvärde. Lokalt förekommer 
fiske, bad (badplatser vid Sjön och Ärtetan) och båtliv, huvudsakligen av de som bor i anslutning till sjön. Iläggnings-
plats för båt finns vid Sjön. De värden som kan finnas för detta ändamål bedöms finnas lokalt i relativt nära anslut-
ning till bebyggelse. Det finns i övrigt inga särskilda friluftslivs- eller rekreationsvärden omkring sjön. 

Valfjället, som är ett vandringsområde beläget i vacker natur och med fina utblickar, är beläget öster om sjön.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen är huvudsakligen lokaliserad längs sjöns västra och södra stränder. Det finns bybildningar vid Björkenäs, 
Ärtetan samt Sjön. I övrigt finns det spridda lokaliseringar av fritidshus och gårdsbildningar. Stränderna runt sjön 
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i Arvika kommun är huvudsakligen ej bebyggda. I Kils kommuns översiktsplan anges att områdesbestämmelser för 
kulturmiljö ska upprättas för Högboda gård, men detta har ännu inte genomförts. Ca tre km sydost om sjön finns 
Högboda samhälle.

Teknisk försörjning, infrastruktur och service
Sjön är belägen nära Rv 61 och Värmlandsbanan, som löper parallellt med sjön i söder, vilka båda utgör riksintresse 
för kommunikationer och som också trafikeras med regional kollektivtrafik, med bl.a. tågstation i Högboda. Större 
delarna av de västra och södra delarna av sjön är idag möjliga att nå med bil via mindre, enskilda vägar av varierande 
kvalitet. Den nordöstra stranden och huvuddelen av sjön inom Arvika kommun ligger idag i ”väglöst land”. 

Närmaste serviceställe är Högboda, med dagligvarubutik, brandstation, ett mindre industriområde, skola F-6, biblio-
tek, diverse småföretagarverksamheter.

Det finns inga kommunala anläggningar för VA vid sjön utan huvuddelen bostäderna som finns har enskilda lös-
ningar för vattenförsörjning och avloppsrening. Då sjön har måttlig ekologisk status behöver långsiktigt hållbara VA-
lösningar skapas för nytillkommande bebyggelse. Sjön är belägen inom Fortums koncessionsområde. 

Kulturmiljö
På öarna, öster om Ärtetan, finns en fast fornlämning samt en fornlämningsliknande lämning registrerade. I anslut-
ning till Ljungby finns ett antal kulturhistoriska lämningar och en fast fornlämning. I kulturmiljövårdsprogrammet 
för Kils kommun anges att miljön invid Högboda gård samt radbygatan är ett.ex.empel på bybildning som genom-
gått relativt få förändringar. Det anges att det är viktigt att ny bebyggelse inordnas med varsamhet och förståelse för 
det traditionella bebyggelsemönstret där varje boplats är vald med stor omsorg. I översiktsplanen anges att bygatan 
vid Högboda Gård bör skyddas genom upprättande av områdesbestämmelser, vilket dock ej har genomförts. Delar av 
denna miljö tangerar strandskyddat område i norr.

Risk och hälsa
Närheten till vägen och järnvägen kan innebära risk för bullerstörningar samt olyckor med farligt gods. Det är därför 
viktigt att undanta mark i dess omedelbara när-
het för ny bebyggelse samt ta hänsyn till detta 
vid prövning av ny bebyggelse i dess närhet. Sjön 
är påverkad av övergödning från omgivande 
jordbruksmark samt i viss mån enskilda avlopp.

Analys och urval
Det finns vissa områden som bedöms som 
olämpliga för LIS-områden och därför har valts 
bort. Den västra sidan av sjön uppbär särskilt 
skäl för dispens från strandskyddet då de flesta 
platserna är avskurna från stranden av järnväg/
väg. Även närheten till järnvägen med hänsyn 
till buller gör att den västra stranden bedöms 
olämplig. Den södra stranden är idag obebyggd 
och omfattas av barriärer i form av järnväg och 
Lerbodaälven. Den nordöstra stranden är idag 
huvudsakligen obebyggd.

Sammantaget föreslås två LIS-områden - Sjön och Björkenäs. 

LIS-område Sjön
LIS-området föreslås omfatta befintlig mark inom strandskyddat område med 
befintlig bebyggelse samt omkringliggande mark. LIS-området avgränsas i 
nordost av sankmark och i sydväst av Lerbodaälven. LIS-området föreslås få 
inriktningen bostadsändamål (B) och bygglov (BL) krävs för att använda LIS 
som skäl för dispens från strandskyddet. Inom området bedöms upp till15 
bostäder inrymmas, genom successiv förtätning inom området. 

LIS-område Sjön
Typ B - Bygglov
Area, totalt 21,6 ha
Area, land 17,8 ha
Antal bostäder 5-15
Strandlängd 1,0 km
Intressen Trädinventeringen 

(stor ask)
Jordbruksmark
Naturvårdsprogram
met,Säveln (klass 4)
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Området lämpar sig inte för ”reglerad, nytillkommande bebyggelse” genom 
detaljplan utan är mer lämpat för kompletterande bebyggelse i den struktur 
som finns. 

LIS-område Björkenäs
LIS-området föreslås omfatta marken i nordost på udden vid Björkenäs. 
LIS-området föreslås få inriktningen näringsverksamhet (N) och detaljplan 
(DP) krävs för att använda LIS som skäl för upphävande av strandskyddet. 
LIS-området är idag oexploaterat och föreslås kunna användas för utveckling 
av besöksnäring (camping, friluftsliv m m). Utveckling av LIS-området kan 
bidra till att stärka områdets besöksnärings- och friluftslivsprofil.  

Riktlinjer för fortsatt prövning
•	 Prövning av byggnation eller andra åtgärder för ny sammanhållen bostadsbebyggelse (B) ska ske via bygglov samt 

prövning av dispens från strandskyddet. Den enskilda lokaliseringen ska prövas utifrån en fortsatt bebyggelseut-
veckling varför varje etablering inte ska försvåra fortsatt förtätning

•	 Enskilda VA-lösningar ska vara långsiktigt hållbara med hänsyn till omgivningen (normal prövning) 

•	 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljöer och det befintliga friluftslivet som kan beröras i sam-
band med prövning av ny bebyggelse

•	 Där kända naturvärden (en stor ask) finns inom utpekat LIS-område ska hänsyn visas i fortsatta prövningar av ny 
bebyggelse eller anläggningar i syfte att skydda dessa värden

•	 Där kända friluftsvärden finns inom utpekade LIS-områden (badplatsen) ska ny bostadsbebyggelse inte tillåtas i 
syfte att skydda dessa värden 

•	 Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda områden och ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras i 
förhållande till befintlig bebyggelse så att ”släpp” ner till strandlinjen kan säkerställas. Så kallade ”lucktomter” ska 
inom LIS-områden därför bedömas utifrån den allemansrättsliga tillgängligheten

•	 Ingen fastighetsbildning får ske så att nya fastigheter går ända ner till strandkanten (fri passage)

•	 Möjligheter till båtplats är en tillgång ur boendekvalitet varför denna möjlighet bör finnas. Båtplatser och bryg-
gor ska prövas enligt miljöbalkens bestämmelser

•	 I samband med bygglovprövning ska de av Boverket rekommenderade riktvärdena för väg- och spårtrafikbuller 
följas

Konsekvenser 
Genom utpekande av LIS-område vid Sjön kan underlaget för service och kollektivtrafik främjas i Högboda vilket är 
viktigt för utvecklingen på landsbygden. LIS-område Björkenäs bedöms kunna bidra till att stärka området utifrån ett 
besöksnärings- och friluftslivshänseende. 

Inom området finns inga kända kulturmiljövärden som står i konflikt med en utveckling av bebyggelsen. En min-
dre andel jordbruksmark kan komma att påverkas. Inom LIS-område Sjön ska hänsyn till detta tas vid prövning av 
framtida lokaliseringar inom området, medan det inom LIS-område Björkenäs kan innebära att jordbruksmark tas i 
anspråk för campingverksamhet.

Inom LIS-området finns en stor ask, som behöver beaktas och tas hänsyn till. Naturvårdsintressena som finns inom 
LIS-området bedöms dock inte påverkas negativt då hänsyn ska tas till dessa vid ev kompletterande bebyggelse i dess 
närhet. Vattenkvaliteten i sjön är idag måttlig, huvudsakligen beroende på övergödning samt tungmetaller. Säkerstäl-
lande av långsiktigt hållbara VA-lösningar är viktigt så att den ekologiska statusen kan förbättras. 

Den allemansrättsliga tillgängligheten till sjön bedöms inte påverkas nämnvärt av LIS-området då den viktigaste 
platsen för närrekreation och strandliv - badplatsen - skyddas genom rekommendation och hänsyn ovan. En fortsatt 
utveckling av området enligt planens intentioner kommer att innebära en bebyggelsestruktur i landsbygdsbyns skala 
med fortsatta möjligheter för allmänheten att nå stranden och sjön.

LIS-område Björkenäs
Typ N - Detaljplan
Area, totalt 4,3 ha
Area, land 2,4 ha
Strandlängd 0,3 km
Intressen Naturvårdsprogrammet,S

äveln (klass 4)



| 67ANTAGANDEHANDLING

TORPSJÖN
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Allmän beskrivning
Torpsjön är belägen väster om E45 i kommunens norra del, och är en hästskoformad sjö med ett näs i söder. Sjön 
omfattas av utökat strandskydd intill 150 meter, omfattas av landskapsbildsskydd och är klassat som värdefullt vatten 
samt har en måttlig ekologisk status främst med avseende på övergödning och tungmetaller. 

Sjön är till stora delar oexploaterad och omgiven av skog och jordbruksmark.

Naturvärden
Torpsjön har i naturvårdsprogrammet givits naturvärdesklass 4 och redovisas därför inte mer i naturvårdsprogrammet. 
I anslutning till gårdar vid Gunnarsbytorp finns ett antal träd (sannolikt alléplanteringar) utpekade i länsstyrelsens 
inventering av skyddsvärda träd. Det finns utöver detta inga kända naturvärden inom strandskyddat område. Flod-
kräfta finns i sjön.

Friluftsliv och rekreation
Marken runt sjön är inte del av något större sammanhängande friluftslivs- eller rekreationsvärde. Lokalt förekommer 
fiske, bad och båtliv, huvudsakligen av de som bor i anslutning till sjön. De värden som kan finnas för detta ändamål 
bedöms finnas lokalt i relativt nära anslutning till bebyggelse. Det finns i övrigt inga särskilda friluftslivs- eller rekrea-
tionsvärden omkring sjön. 

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen runt sjön är huvudsakligen utspridd, gles och med landsbygdens avstånd och skala. Viss fritidshusbe-
byggelse finns i sjöns norra del. I söder, på delar av näset, finns en gällande detaljplan för fritidshusbebyggelse och 
därmed med begränsad byggrätt, som dock inte är genomförd. Sydost om sjön ligger Frykåsens samhälle. Vissa delar 
av sjöns västra och södra stränder bedöms som attraktiva för ny bostadsbebyggelse. 

Teknisk försörjning, infrastruktur och service
Sjön är belägen nära E45 som utgör riksintresse för kommunikationer och som också trafikeras med regional kollek-
tivtrafik. Större delarna av sjön är idag möjliga att nå med bil via mindre, enskilda vägar av varierande kvalitet men 
den västra sidan av sjön är betydligt mer otillgänglig än övriga delar av sjön. Öster om sjön finns Fryksdalsbanan, av 
riksintresse för kommunikationer, med tågtrafik mellan Torsby och Karlstad och närmaste lokala hållplats vid Frykå-
sen. Närmaste serviceställe är Västra Ämtervik och Kil. Det finns inga gång- och cykelvägar runt sjön. 

Det finns inga kommunala anläggningar för 
VA vid sjön utan huvuddelen av bostäderna 
som finns har enskilda lösningar för vatten-
försörjning och avloppsrening. Då sjön har 
måttlig ekologisk status behöver långsiktigt 
hållbara VA-lösningar skapas för nytillkom-
mande bebyggelse. Sjön är belägen inom 
Fortums koncessionsområde. 

Kulturmiljö
Ett antal utpekade kulturmiljövärden finns 
i anslutning till sjön. Det rör sig om äldre 
- vissa daterade tillbaka till slutet av 1500-ta-
let - gårds- och bytomter i Gunnarsbytorp, 
Edet och söder om Lyckorna varav vissa är 
bebyggda och använda idag och andra inte. 
Ca hälften av dessa är belägna inom strand-
skyddat område. Det finns också ett antal 
fasta fornlämningar i anslutning till sjöns 
sydöstra strand, och det rör sig om tjärgro-
par, älvkvarnar och skålgropar. Av dessa är 
endast ett par belägna inom strandskyddat 
område.



| 69ANTAGANDEHANDLING

Risk och hälsa
Närheten till E45 kan innebära risk för bullerstörningar och olyckor med farligt gods. Det är därför viktigt att un-
danta mark i dess omedelbara närhet för ny bebyggelse samt ta hänsyn till detta vid prövning av ny bebyggelse i dess 
närhet. Sjön är påverkad av övergödning från omgivande jordbruksmark samt i viss mån enskilda avlopp. 

Analys och urval
Det finns vissa områden som bedöms som olämpliga för LIS-områden och därför har valts bort. I öster finns E45 där 
risken för störningar samt att det på östersidan vägen finns andra särskilda skäl för strandskyddsdispens, gör att hela 
den östra stranden föreslås tas bort. De områden som är otillgängliga idag föreslås också tas bort (den västra stranden) 
liksom de områden som innefattar jordbruksmark och naturvärden (miljöerna vid Lyckan, Edet och Sjöholm). 

Sammantaget föreslås ett LIS-område - Torpsjön. 

LIS-område Torpsjön
LIS-området föreslås omfatta näset i söder, som delvis redan omfattas av 
detaljplan. LIS-området avgränsas i söder av öppen mark och i övrigt av vat-
ten. LIS-området föreslås få inriktningen bostadsändamål (B) och detaljplan 
(DP) krävs för att använda LIS som skäl för upphävande av strandskyddet. 
Inom området bedöms upp till 40 bostäder inrymmas, men omfattning 
behöver studeras vidare inom ramen för en detaljplan. Ambitionsnivå, efter-
frågan och andra genomförandefrågor kommer att påverka nivån på antal 
bostäder.

Den befintliga detaljplanen för fritidshusområdet ändras lämpligen i sam-
band med utvecklingen av LIS-området.

Riktlinjer för fortsatt prövning
•	 Prövning av byggnation eller andra åtgärder för ny sammanhållen bostadsbebyggelse (B) ska ske via detaljplan 

samt upphävande av strandskyddet. Inga prövningar ska ske med förhandsbesked/bygglov inom LIS-området 
innan detaljplan har upprättats (förutom inom områden med gällande detaljplan)

•	 Ny sammanhållen bebyggelse inom LIS-områden utan möjlighet till anslutning till kommunalt VA ska lösas med 
gemensam anläggning

•	 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det befintliga friluftslivet som kan beröras i sam-
band med prövning av ny bebyggelse 

•	 Där kända naturvärden finns inom utpekade LIS-områden ska hänsyn visas i fortsatta prövningar av ny bebyg-
gelse eller anläggningar i syfte att skydda dessa värden

•	 Särskild hänsyn ska tas till placering och utformning av ny bebyggelse med hänsyn till landskapsbildsskyddet

•	 Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda områden och ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras i 
förhållande till befintlig bebyggelse så att ”släpp” ner till strandlinjen kan säkerställas. Så kallade ”lucktomter” ska 
inom LIS-områden därför bedömas utifrån den allemansrättsliga tillgängligheten

•	 Ingen fastighetsbildning får ske så att nya fastigheter går ända ner till strandkanten (fri passage)

•	 Möjligheter till båtplats är en tillgång ur boendekvalitet varför denna möjlighet bör finnas. Båtplatser ska inom 
LIS-området anordnas på en gemensam plats där områdets behov av bryggor ska tillgodoses, på lämplig plats 
inom vattenområdet i LIS-området

•	 I samband med upprättande av detaljplan ska de av Boverket rekommenderade riktvärdena för väg- och spårtra-
fikbuller följas 

Konsekvenser 
Genom utpekande av LIS-område vid Torpsjön kan underlaget för kollektivtrafiken (buss och tåg via i första hand 
Frykåsens station) främjas samt stärka serviceunderlaget i Västra Ämtervik och Kil vilket i sin tur är viktigt för utveck-
lingen på landsbygden. 

Det finns inga kända kulturmiljöintressen inom LIS-området. 

LIS-område Torpsjön
Typ B - Detaljplan
Area, totalt 36,3 ha
Area, land 22,8 ha
Antal bostäder 30-40
Strandlängd 2,3 km
Intressen Plan

Naturvårdsprogrammet
, Torpsjön (klass 4)
Jordbruksmark
Landskapsbildskydd
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Naturvårdsintressena vid sjön bedöms inte påverkas negativt, då det inom LIS-området inte finns några särskilda, nu 
kända, naturvärden. Vattenkvaliteten i sjön är idag otillfredställande, huvudsakligen beroende på tillförsel av närings-
ämnen från intilliggande jordbruksmark. Säkerställande av långsiktigt hållbara VA-lösningar är en förutsättning för 
att nytillkommande bebyggelse inte ska förvärra denna situation. 

Landskapsbildsskyddet, som omfattar värdefulla representativa landskapsbilder, bedöms i detta fall delvis kunna 
påverkas av utpekat LIS-område då det föreslagna området delvis är beläget i ett numera avverkat skogsområde på 
näset som är väl synligt från bl.a. E45. Det är därför viktigt att särskilt ta hänsyn till landskapsbilden i samband med 
fortsatt prövning.

Friluftsvärden runt sjön är av lokal art och bedöms inte påverkas. I samband med detaljplanering ska eventuella lokala 
värden inom LIS-området identifieras och om möjligt respekteras, samtidigt som fri passage ska lämnas.
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10. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
VAD ÄR EN MKB?
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad 
verksamhet eller plan kan medföra. Enligt svensk lag krävs en MKB för alla verksamheter som påverkar miljön. Den 
grundläggande regleringen finns i 6 kap Miljöbalken med kompletterande bestämmelser i förordningen (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar.

Ett samråd om avgränsning av MKB för det tematiska tillägget till översiktsplanen hölls med Länsstyrelsen den 15 
april 2013 samt 31 maj 2013 där metod, process och urvalskriterier diskuterades.

MKB:n för denna plan innehåller: 

•	 Vad är en MKB 

•	 Beskrivning av planen 

•	 Alternativredovisning

•	 Geografisk avgränsning 

•	 Sakavgränsning 

•	 Metod och urval

•	 Naturvärden och vattenkvalitet

•	 Friluftsliv och rekreation

•	 Kulturvärden och landskapsbild

•	 Landsbygdsutveckling

ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) utgår från två alternativ - nollalternativet och planalternativet. De frågor som 
har bedömts viktiga att beröra i MKB:n är själva metod och urval som planen har arbetats fram utifrån, naturvärden 
och vattenkvalitet, friluftsliv och rekreation, kulturmiljö och landskapsbild samt landsbygdsutveckling.

En stor del av miljöhänsynen tas i urvalsprocessen och därmed också förhindrande av allvarliga miljökonsekvenser. 
Urvalet av sjöar och urvalet av LIS-områden runt de valda sjöarna är här kärnan i hållbarhetsperspektivet. Hållbar-
hets-, utvecklings-, och restriktivitetsperspektivet har vägts samman under processen vilket har lett till att attraktiva 
LIS-områden har kunnat pekas ut samtidigt som hållbara strukturer främjas (närhet till kollektivtrafik och service) 
och hänsyn tas till olika allmänna intressen.

Planalternativet innebär dock att naturvärden, friluftsvärden och kulturvärden riskerar att påverkas, men i en accep-
tabel omfattning. Genom urvalet (se ovan) har de mest värdefulla områdena utifrån natur-, friluftsliv-, och kulturper-
spektiv inte valts som LIS-områden. Därefter har hänsyn och rekommendationer formulerats för att vara vägledande 
vid fortsatt prövning (bygglov/dispens eller detaljplan/upphävande). Planalternativet medför sammanfattningsvis att 
vissa värden riskerar att påverkas negativt, mer så än i nollalternativet.

Planalternativet innebär dock att möjligheterna för landsbygdsutveckling påverkas positivt genom ett ökat underlag 
för kollektivtrafik, arbetstillfällen och olika former av service.

BESKRIVNING AV PLANEN
Syftet med denna plan är att peka ut ett antal områden i kommunen som är lämpade för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS). De utpekade LIS-områdena faller under två kategorier; områden för boende samt områden för 
näringsverksamhet, huvudsakligen inriktade på verksamhet inom natur- kultur- och friluftslivsturism. Urvalskriterier 
för den förra kategorin är relativ närhet till service och kommunikationer medan för den senare kategorin tas hänsyn 
till befintlig samt potentiell näringsverksamhet inom strandskyddszonen.

ALTERNATIVREDOVISNING
I MKB ska alternativ redovisas och beskrivas (i jämförelsesyfte). Alternativen är

•	 nollalternativ (ingen plan – inget särskilt skäl för LIS) 
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•	 planalternativet (LIS-planen gäller och utveckling kan ske enligt dess inriktning)

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

Planalternativet väger samman å ena sidan landsbygdsutveckling och å andra sidan strandskyddets syften, det vill säga 
livsbetingelserna för växt- och djurlivet samt förutsättningarna för det rörliga friluftslivet.

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Planen och MKB:n avgränsas geografiskt av Kils kommun. Konsekvenserna av planen kan dock ha en vidare avgräns-
ning, varför planen och MKB:n i dessa fall även bör ta hänsyn till detta. I urvalsprocessen har begreppet landsbygd 
definierats som hela Kils kommun. 

SAKAVGRÄNSNING
En MKB ska behandla de miljöaspekter (eller de 
kumulativa effekter) av ett projekt eller en plan 
som kan innebära risk för betydande miljöpå-
verkan. Planen bedöms inte inverka på något 
riksintresse.

Konsekvenserna av planen kan ses i två steg, 
eller två nivåer. Den första nivån utgörs av själva 
metoden och urvalskriterierna och den andra 
nivån utgörs av studierna av varje vald sjö, och 
utpekandet av LIS-områden. Det första steget 
innebär således ett antal förkastade alternativ.

I det andra steget kan de mer lokala konse-
kvenserna för olika miljöaspekter, på ”sjö-nivå”, 
läggas fast och antingen främjas eller hotas. 
Metoden för utpekande av LIS föreskriver dock 
att hänsyn ska tas till samtliga perspektiv även i 
denna andra nivån. Planförslaget har samman-
fattats, utifrån dess konsekvenser, i tabellen till 
höger.

I denna framgår eventuella intressekonflikter  på 
lokal nivå, mellan utpekandet av LIS-områden 
och övriga allmänna intressen. Utifrån denna 
sammanställning, samt resonemanget ovan, har 
följande sakfrågor bedöms relevanta att redogöra 
för vidare i denna MKB:

•	 metod och urval och dess påverkan på de 
samlade miljökonsekvenserna

•	 konsekvenser för naturvärden och vatten-
kvalitet

•	 konsekvenser för friluftsliv och rekreation 

•	 konsekvenser för kulturmiljö och landskapsbild

•	 konsekvenser för landsbygdens utveckling

Risk- och säkerhetsfrågorna bedöms inte utgöra risk för betydande miljöpåverkan då de kommer att tas hänsyn till i 
fortsatt prövning, varför någon vidare beskrivning av dessa inte kommer göras i miljökonsekvensbeskrivningen.



| 73ANTAGANDEHANDLING

De riksintressen samt de miljömål som bedöms beröras av eller påverka konsekvenserna för naturvärden och vatten-
kvalitet, friluftsvärden och rekreation, kulturmiljö och landskapsbild och landsbygdutveckling beskrivs och kommen-
teras under respektive rubrik.

METOD OCH URVAL
Planen har först utgått ifrån en metodik där det i första 
steget innebär en genomgång av de allmänna intres-
sen som finns inom kommunen, och bedömer vilken 
inverkan dessa har på LIS alternativt hur LIS påverkar 
dessa. Därefter har landsbygden avgränsats (hela kom-
munen) och sjöar valts ut. Metoden syftar till att främja 
en långsiktigt hållbar utveckling, utifrån tre perspektiv; 
hållbarhetsperspektivet, utvecklingsperspektivet och res-
triktivitetsperspektivet. Först därefter har LIS-områden 
pekats ut, efter vidare detaljerade studier kring varje 
vald sjö. Denna metodik utgör grunden för planens 
samlade miljöpåverkan och bedöms därför utgöra 
betydande miljöpåverkan.

Den viktigaste aspekten utifrån ett övergripande 
perspektiv avseende en långsiktigt hållbar utveckling på landsbygden är otvivelaktigt främjandet av utveckling på de 
mest lämpade platserna i kommunen. Utvecklingen har koncentrerats invid större allmänna vägar med kollektivtrafik, 
tätorter med service, stationssamhällen samt sjöar med befintlig bebyggelse. Detta gör att långsiktigt hållbara struktu-
rer främjas. Efter detta steg har Visten och Norsälven valts bort med hänsyn till risk- och säkerhetsfrågor (ytvattentäkt 
och ras- och skredrisk).

Man kan säga att planens konsekvenser till allra största del har mildrats genom det som inte framgår så tydligt i plan-
förslaget, nämligen urval. I ett första steg väljs olämpliga sjöar (sjöar som ligger för perifert i förhållande till kollektiv-
trafik, service samt sjöar med gler bebyggelse), vilket främjar en hållbar utveckling. I det andra steget väljs olämpliga 
avsnitt bort, runt de sjöar som studeras vidare. Dessa två urvalssteg innebär att mycket stor hänsyn har tagits till 
många miljöaspekter.

NATURVÄRDEN & VATTENKVALITET
Riksintressen
Riksintresset Norra Hyn påverkas inte av planen då sjön föll bort i anslutning till urvalen, och heller inte Fryksdalen, 
som är av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken, då skyddet inte gäller om ”exploateringen sker för utveckling av 
befintlig tätort eller det lokala näringslivet”, vilket är fallet i samtliga LIS-områden vid Frykensjöarna. 

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

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

Diskussion	och	konsekvenser	nollalternativ	&	planalternativ

Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag är en viktig faktor i förhållande till LIS. Sjön Aplungen är klassad med otill-
fredsställande ekologisk status med risk att god ekologisk status inte uppfylls år 2015. Sex av de valda sjöarna klassas 
idag med måttlig ekologisk status, och med risk att god ekologisk status inte uppfylls år 2015. En av dessa sjöar är 
påverkad av försurning (Rinnen) och övriga fem av övergödning (Torpsjön, Pråmsjön, Bråtsjön, Gösjön, Säveln). 
Stor-Emsen och Frykensjöarna har klassningen god ekologisk status. Huvudorsaken till övergödningsproblematiken 
är utsläpp från jordbruksmark ”uppströms” i avrinningsområdet, men även påverkan från enskilda avloppsanlägg-
ningar. Det är för samtliga sjöar, utifrån ett LIS-perspektiv, viktigt att säkerställa att långsiktigt hållbara VA-lösningar 
kan tillskapas och i första hand ansluta nya bostäder och verksamheter till kommunala reningsanläggningar, i andra 
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hand till enskilda, gemensamma reningsanläggningar och i tredje hand enskilda reningsanläggningar. Rekommenda-
tioner om detta finns för samtiga LIS-områden. 

Utifrån möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna för vatten så innebär planalternativet att LIS-områden i de 
allra flesta fall pekas ut i anslutning till befintlig, oftas sammanhållen, bebyggelse och i samtliga fall, förutom fyra, 
föreskriver att detaljplan ska upprättas. Detta innebär att utpekandet av LIS-området dels kan tillskapa nya tomter 
för bostadsändamål och dels pröva en utökning av byggrätten för befintliga (oftast) fritidshus, samtidigt som gemen-
samma avloppslösningar kan studeras. I ett nollalternativ är det troligt att många befintliga fritidshusområden med 
tveksamma avloppslösningar inte gemensamt går ihop och skapar en ny, gemensam anläggning. En anledning för att 
göra detta är om tillräckligt många, vid samma tidpunkt, har uppenbara problem med enskilda lösningar, och sam-
tidigt är villiga att bekosta och driva en planprocess för att samtidigt öka byggrätten. Detta scenario är dock mycket 
osannolikt, sett till den pågående utvecklingen i kommunen och länet.

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

Diskussion	och	konsekvenser	nollalternativ	&	planalternativ

Djur- och växtlivet kan påverkas av olika former av exploatering. Samtliga valda sjöar omfattas av utökat strandskydd 
(150 - 200 meter), men någon tydlig koppling till naturvärden specifikt går inte generellt att utläsa. Områden med 
höga naturvärden har undantagits för utpekande av LIS-områden och planeringsunderlaget i form av naturvårdspla-
nen och arbetsmaterial till ny naturvårdsplan har gjort att kunskapsläget kring sjöarna är gott. I elva av LIS-områdena 
finns kända naturvärden på lokal nivå, och planalternativet innebär att särskilda rekommendationer och hänsyn har 
formulerats för dessa (se tabell). De naturvärden som inryms i LIS-områdena är exempelvis skyddsvärda träd eller 
nyckelbiotoper. Genom att inom varje LIS-område också ange allmänna rekommendationer och hänsyn med avse-
ende på bland annat naturvärden ska denna fråga utredas vid fortsatt lokaliseringsprövning inom LIS-området, även 
om det inom området endast finns kända, allmänna naturvärden. Tillräckliga passager och spridningskorridorer från 
strandkant till bakomliggande landskap och längs med strandkanten ska finnas. I ett nollalternativ hade många av de 
utpekade LIS-områdena inte kunnat bebyggas då särskilt skäl för dispens från/upphävande av strandskyddet saknas. 
Hade marken kunnat bebyggas hade dock inte en LIS-plan funnits där tydliga rekommendationer och hänsyn finns 
formulerade. 

Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden.”

Diskussion	och	konsekvenser	nollalternativ	&	planalternativ

Inga våtmarker har pekats ut som LIS-områden, varför planalternativet och nollalternativet bedöms likvärdiga.

Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Diskussion	och	konsekvenser	nollalternativ	&	planalternativ

Inom Kils kommun finns inom strandområdet ca 65% skogsmark. En begränsad del av några LIS-områden berör 
skogsmark, men bedöms inte påverka t.ex. miljöer av värde för främjande av den biologiska mångfalden utan mer 
röra sig om allmänna naturvärden. Nollalternativet innebär dock en marginell fördel över planalternativet.

Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

Diskussion	och	konsekvenser	nollalternativ	&	planalternativ

I kommunens översiktsplan anges att restriktivitet ska iakttas vid ianspråktagande av värdefull jordbruksmark för 
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bostadsändamål. Stor hänsyn har också tagits till jordbruksmark i arbetet med LIS-planen. I ett fall har ett större 
område med jordbruksmark föreslagits som LIS-område för bostäder (delar av Säbytorp) med detaljplan och i ett fall 
har ett område i odlingslandskapet föreslagits som LIS-område för bostäder (Pråmsjön) med bygglov. Det finns flera 
LIS-områden som inrymmer mindre, begränsade och/eller fragmenterade områden med jordbruksmark/öppen mark, 
vilket behöver tas hänsyn till i fortsatt prövning.

Anledningen till utpekandet av Säbytorp är att intresse har funnits (finns) från fastighetsägaren att utveckla marken 
för bostadsändamål i ett synnerligen attraktivt bostadsläge vid Fryken, i direkt anslutning till fritidshusområdet Säby-
torp, omedelbart söder därom. 

Vid Pråmsjön föreslås att ny bebyggelse ska kunna kompletteras, anpassat till omkringliggande gårdsbildningar i 
odlingslandskapet. De största problemen för en rik biologisk mångfald och naturvärden i odlingslandskapet är bland 
annat en minskning av naturliga ängs- och betesmarker som är kopplade till försvinnande livsmiljöer. Kommunens 
bedömning i planalternativet är att en mycket liten andel jordbruksmark kan föreslås som LIS-område då stor restrik-
tivitet har iakttagits i alla andra LIS-områden. Skillnaden mellan planalternativet och nollalternativet är marginell, 
och skulle faktiskt kunna innebära en positiv fördel gentemot planalternativet, om det kan leda till att fler människor 
bosätter sig på landsbygden och fortsätter att hävda markerna i landskapet.

FRILUFTSLIV OCH REKREATION
Riksintressen
Det finns i kommunen inga riksintressen för friluftslivet.

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

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

Av marken inom det generella strandskyddet (100 meter) vid 
de valda sjöarna, är ca 10% privatiserad. Denna siffra är framtagen genom en schabloniserad buffertzon på 50 meter i 
varje riktning kring varje bostadshus. 

Av den mark som inte är privatiserad finns följande marktypsfördelning (se diagram). 

Inom kommunen finns 139 sjöar och vattendrag. Tio sjöar har valts ut, och runt dessa har 21 LIS-områden pekats ut. 
Det finns totalt 300 km strandlinje varav 158 km strandlinje finns inom de valda sjöarna, och drygt 32 km (ca 10%) 
inom de utpekade LIS-områdena. 

Diskussion	och	konsekvenser	nollalternativ	&	planalternativ

En stor andel av marken inom strandskyddszonen är allemansrättsligt tillgänglig för det rörliga friluftslivet. Det är 
dock svårt att bedöma och värdera den faktiska tillgängligheten och de värden som finns ur friluftslivs- och rekrea-
tionsperspektiv såväl som värdet av själva tillgängligheten.

Både nollalternativet och planalternativet ger en god tillgänglighet till strandzonen. Nollalternativet ger en teoretiskt 
högre tillgänglighet och högre andel obebyggd mark inom strandskyddsområden än planalternativet, även om huvud-
delen av LIS-områdena (utom Åneholm vid Gösjön samt Torpsjön och Bråtsjön) pekas ut i anslutning till befintliga 
anläggningar eller bostadsområden. 

Sankmark
7,4%

Skog
64,8%

Odlad mark
16,3%

Öppen mark
11,5%

Sankmark

Skog

Odlad mark

Öppen mark

Ovan: Diagram med marktyper inom strandskyddat 
område vid valda sjöar (exklusive bebyggelse).



76 | ANTAGANDEHANDLING

Konsekvenserna för det rörliga friluftslivet är att andelen allemansrättsligt tillgänglig mark inom strandskyddszonen 
kan minska i planalternativet. Den slutgiltiga effekten av planalternativet är dock svår att fastställa då även om mark 
ingår i LIS-områden, innebär detta inte per automatik att marken blir privatiserad. Fri passage, hänsyn till bebyggel-
sestruktur, bebyggelsetradition, behov av vägar, gångvägar och övriga allmänna intressen gör att andelen privatiserad 
mark inte blir högre än uppskattningsvis 50% inom utpekade LIS-områden.

En utveckling av allmänna och kommersiella friluftsanläggningar (bad, camping, kursgårdar etc), både befintliga och 
potentiella nya, ger positiva konsekvenser för friluftslivet. 

Allemansrättslig tillgänglighet - lokalt perspektiv
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktions-
förmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

Diskussion	och	konsekvenser	nollalternativ	&	planalternativ

Förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv och närrekreation kan påverkas av olika former av exploatering. Områden 
med höga friluftsvärden har undantagits för utpekande av LIS-områden, eller så har LIS-områden pekats ut bl.a. i 
syfte att stärka dessa värden (Hagudden, Fryksta, Äng, Stubberud och Örnäs), även om Örnäs också kan inrymma 
bostäder. Vid de flesta sjöarna finns endast kännedom om lokala, allmäna värden för närrekreation, som inte är 
knutna till någon specifik plats. Undantagen är Frykensjöarna, Rinnen och Säveln (badplatser). Planalternativet inne-
bär att särskilda rekommendationer och hänsyn har formulerats för Rinnen och Säveln. Bedömningen är att förutsätt-
ningarna för ett aktivt friluftsliv stärks genom utpekande av LIS-områden för näringar, men riskerar att försämras vid 
utpekande av LIS-områden för bostäder. 

Genom att inom varje LIS-område också ange allmänna rekommendationer och hänsyn med avseende på bland 
annat friluftsvärden ska denna fråga utredas vid fortsatt lokaliseringsprövning inom LIS-området, även om det inom 
området endast finns kända, allmänna naturvärden. Tillräckliga passager och spridningskorridorer från strandkant till 
bakomliggande landskap och längs med strandkanten ska finnas, vilket främjar det rörliga friluftslivet. 

I ett nollalternativ hade många av de utpekade LIS-områdena inte kunnat bebyggas då särskilt skäl för dispens från/
upphävande av strandskyddet saknas. Hade marken kunnat bebyggas hade dock inte en LIS-plan funnits där tydliga 
rekommendationer och hänsyn finns formulerade.

KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD
Riksintressen
Runnevål samt området kring Apertin - Illberg - Ekenäs är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljö-
balken. Inget av områdena bedöms påverkas av planalternativet.

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

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

Diskussion	och	konsekvenser	nollalternativ	&	planalternativ

Vissa av LIS-områdena kan komma att påverka kulturmiljöer av olika slag. Elva-tolv av LIS-områdena inrymmer idag 
kända värden alternativt ligger inom områden av kulturhistoriskt intresse. De värden som berörs är fasta fornlämning-
ar (Gösjön, Brevik - ligger inom detaljplanerat område men utanför strandskyddat område, Nedre Fryken), gårdsmil-
jöer (Rinnen, Pråmsjön, Mellan-Fryken), Hannäs bygata, Stora Kils kyrka, Fryksta, Örnäs fyndplats (Nedre Fryken), 
Örnäs gravplats (Nedre Fryken). Inom de områden som nämns ovan har rekommendationer och hänsyn formulerats 
för de LIS-områdena i syfte att bevaka dessa intressen vid fortsatt lokaliseringsprövning enligt denna plan.
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Ett antal sammanhängande miljöer ur kulturvärdessynpunkt kan också komma att påverkas av LIS-områden. Sådana 
miljöer finns inom LIS-områden vid Pråmsjön, Gösjön och Bråtsjön. Dessa värden bedöms dock i övervägande ut-
sträckning ligga utanför LIS-området, alternativt vara av begränsad art, men formuleringar med hänsyn och rekom-
mendationer har ändå lagts till de LIS-områdena. 

Kulturmiljövärden påverkas inom delar av LIS-områdena Norra och Södra Hannäs. Hannäs bygata, där den äldre 
bebyggelsen är placerad längs gatan är viktig att separera från senare tillkommen bebyggelse. Detta är viktigt att be-
akta vid prövning av ny bebyggelse inom dessa två LIS-områden, vilket också sker då prövning i dess närhet ska göras 
mot gällande områdesbestämmelser. Det är också sannolikt lägen närmare sjön som är mer attraktiva varför detta 
värde inte bedöms påverkas. Delar av LIS-området Södra Hannäs tangerar kulturmiljöområdet Stora Kils kyrka, där 
det också finns områdesbestämmelser. LIS-området bedöms därför inte inverka på detta värde. LIS-området Fryksta, 
berör till delar kulturmiljöområdet Fryksta, som är en tidigare knutpunkt för kommunikationer (båt och tåg) där 
bl.a. Sveriges första järnväg för allmänt bruk hade en av sina ändhållplatser. Kajen, perrongen och ”Corps-de-logi” 
(sedermera byggnadsminne) är viktiga kärnvärden ur kulturmiljösynpunkt, värden som bedöms viktiga att bevara 
och utveckla. Utvecklingen inom LIS-området kan ha mycket stöd av historien i området och ta fasta på de värden 
som finns, varför någon konflikt mellan utveckling för näringsändamål och kulturmiljövärdena inte bedöms som stor. 
Detta kulturmiljöområde berör även en liten del av LIS-området Gamlegården, men bedöms inte ha någon egentlig 
spridning in i detta LIS-område. 

Kulturmiljöerna påverkas minst i nollalternativet vilket kan vara gynnsamt ur kulturvärdessynpunkt. Planalternativet 
innebär viss påverkan och risk för viss negativ påverkan. Planalternativet kan dock komma att innebära att kulturvär-
den (objekt, byggnader eller miljöer) sätts i ett sammanhang, att landsbygden fortsätter att befolkas och leva och att 
kulturmiljövärden också kan tillgängliggöras i högre utsträckning. 

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

Kommunens bedömning är att landskapsbildsskyddet i föreliggande fall syftar till att skydda det öppna jordbruks-
landskapet, där sjön utgör en central punkt ifrån omkringliggande skogsridåer, intilliggande större väg (E45/Rv 61) 
samt det öppna, hävdade landskapet ned mot stranden.

Landskapsbildsskydd finns runt fyra av de valda sjöarna (Pråmsjön, Torpsjön, Aplungen och Bråtsjön), samt omkring 
miljön vid Nilsby (Mellan-Fryken och Nedre Fryken). 

Diskussion	och	konsekvenser	nollalternativ	&	planalternativ

Fem LIS-områden har pekats ut inom område för landskapsbildsskydd (Pråmsjön, Torpsjön, Aplungen, Bråtsjön och 
Mellan-Fryken).

För Aplungen har LIS-området pekats ut i anslutning till en skogsbeklädd höjd och bedöms därför inte påverka 
landskapsbilden negativt. För Torpsjön bedöms landskapsbildsskyddet delvis kunna påverkas av utpekat LIS-område 
då det föreslagna området är beläget i ett numera avverkat skogsområde på näset som är väl synligt från bl.a. E45. 
Det är därför viktigt att särskilt ta hänsyn till landskapsbilden i samband med fortsatt prövning. Vid Bråtsjön bedöms 
landskapsbildsskyddet inte påverkas av utpekat LIS-område då det föreslagna området är beläget i ett skogsbevuxet 
område i sydost. Värdet av landskapsbildsskyddet bedöms runt sjön utgöras av det bitvis böljande odlingslandskapet 
ned mot stranden.Vid Pråmsjön bedöms landskapsbilden inte påverkas negativt av föreslaget LIS-område. Särskilda 
gestaltningsprinciper har formulerats för LIS-området och landskapsbilden kan komma att stärkas, då ett tillskott av 
mindre gårdsbildningar på lämpliga ställen i odlingslandskapet kan ge fortsatt livskraft åt det öppna, hävdade land-
skapet.

Nollalternativet innebär att bebyggelse kan tillkomma inom landskapsbildsskyddade områden, men efter särskild 
prövning. Planalternativet innebär att ny bebyggelse främjas inom sådana områden, men hänsyn ska tas, utöver den 
hänsyn som redan idag krävs för lovgivning inom landskapsbildsskyddade områden. Planalternativet bedöms kunna 
medföra en viss försämring avseende landskapsbildsskyddet inom framför allt LIS-området vid Torpsjön, men en 
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potentiell förbättring för LIS-området vid Pråmsjön.

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

Diskussion	och	konsekvenser	nollalternativ	&	planalternativ

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

Metoden och urvalskriterierna bakom planalternativet har tagit hänsyn till närheten till större allmänna vägar med 
kollektivtrafik samt stationssamhällen. Sjöar med en bebyggelsetäthet lägre än tre hus/hektar har också undantagits. 
Detta gör att hållbara strukturer och en bebyggelseutveckling främjas så att mer hållbart resande kan uppnås och en 
reducering av bilanvändande (med fossila bränslen) kan uppnås.  

En jämförelse mellan nollalternativet och planalternativet är svår att göra. Om halten av växthusgaser till atmosfären 
ökar eller inte, i ett planalternativ, beror bland annat på det resmönster och behov av transporter som de som flyttar 
in i ett LIS-område tidigare hade samt i ett nollalternativ var utanför LIS-området de väljer att bo.

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

Diskussion	och	konsekvenser	nollalternativ	&	planalternativ

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

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