Samrådsredogörelse
Tematiskt tillägg till Säffle kommuns översiktsplan (ÖP)
avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS)

Säffle kommun har arbetat fram ett förslag till revidering av kommunens
tematiska tillägg avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av boende och
verksamheter på landsbygden i strandnära lägen, utan att allmänhetens
tillgång till sjöarna minskar och naturvärden kommer till skada.
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 11 september – 12
november 2018. Avsikten med samrådet är att synpunkter under
samrådstiden ska kunna bidra med ytterligare kunskap samt ge möjlighet
till insyn och påverkan.
Samråd har skett med Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga
myndigheter, grannkommuner och andra som bedömts ha väsentligt
intresse av förslaget.

Under samrådet har följande yttrat sig:
-

Länsstyrelsen Värmland
Trafikverket
Lantmäterimyndigheten
Vattenfall
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala pensionärsrådet
Naturskyddsföreningen
Bengtsfors kommun
Årjängs kommun
Öckens sommarstugeförening

Planförslaget har funnits tillgänglig på miljö och bygg, biblioteket samt på
kommunens hemsida.
I detta dokument presenteras synpunkterna tillsammans med kommunens
ställningstagande i det fortsatta planarbetet.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN

---

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN

Synpunkterna i sammanfattningen bemöts under respektive rubrik nedan.

Säffle kommun har för avsikt att få till den landsbygdsutveckling i strandnära lägen som
planen syftar till. Att numerären av antal LIS-områden då blir förhållandevis stor ser
kommunen som positivt.
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KOMMENTARER
Det planeringsparadigm som styr den fysiska planeringen genom PBL men även annan lagstiftning och
praxis utgår i mångt och mycket från en tes att täthet och koncentration = hållbart och att gleshet och
periferi = ohållbart. Detta är sant i vissa avseenden men kan inte ses som den allena rådande sanningen
kopplat till rumsliga strukturer, samband och kopplingar. Säffle kommun bedömer att LIS-planen, i
synnerhet efter omarbetning inför granskningsskedet, utgör ett väl avvägt utpekande av LIS-områden
utifrån hållbarhets-, restriktivitets- och utvecklingsperspektivet inom ramarna för rådande regelverk,
allmänna råd och prejudicerande domar inom området.
Att utgå ifrån strukturer och samband samt önskemål om täthet så som storstadsregioner och omlandet
kring större städer ofta planerar är inte möjligt att direktöversätta på de rumsliga strukturer (bebyggelse,
kommunikationer m m) som utgör Säffle kommuns geografi. Säffle kommuns bebyggelsestruktur
bygger på fyra tätorter – Säffle stad, Värmlandsbro, Nysäter och Svaneholm. Säffle stad och LIS
hanteras inom ramen för FÖP Säffle stad. I övriga tätorter finns begränsad eller ingen vattenkontakt,
mycket låga fastighetspriser samt låg efterfrågan samt stagnation i befolkningsutveckling. Säffle
kommun eftersträvar en finmaskig struktur för servicepunkter och serviceorter, baserat på befintliga
och potentiella (historiska) orter/bybildningar. Kommunen är en utpräglad landsbygdskommun med
jord- och skogsbruksinriktning. Att utveckla planområden med sammanhängande villaområdesliknande
(fritidshus)områden svarar många gånger inte upp mot den efterfrågan som finns kopplat till
landsbygdsnära boende. Många av LIS-områdena, framför allt på Värmlandsnäs, har intresserade
fastighetsägare inom de areella näringarna som initiativtagare. Detta ger mycket goda förutsättningar
för genomförande och faktiskt nytta av LIS-planen. Kommunen har därmed beredskap för långsiktig
planering av äldreboende, omsorg, skola och kommunikationer genom LIS-områdenas utpekande.
Säffle kommun har nogsamt bedömt privata fastighetsägares önskemål om utveckling gentemot
allmänna intressen och lämpligheten och sannolikheten för fortsatt prövning och utveckling. Det har
redan i tidiga möten från kommunens sida tryckts på att ett utpekande i LIS-planen heller inte utgör en
garanti för att kunna bebygga eller anlägga någonting, utan endast en möjlighet till fortsatt prövning.
Utifrån detta perspektiv anser Säffle kommun att det är rimligt och lämpligt att se till kommunens LISutpekande i ett större perspektiv, där den täthet som finns runt större städer behöver extrapoleras till de
avstånd, den bebyggelsestruktur och den geografi som präglar vår kommun. Det är i detta sammanhang
som kommunens landsbygder kan stärkas långsiktigt och framtidstro och utveckling kan vara en reell
möjlighet.
Skrivningen kring detaljplanekravet kommer att formuleras om inför granskningen för att tydliggöra att
det oftast är en fråga om bedömningar fall till fall.
Det scenario som länsstyrelsen beskriver rörande ”de små stegens tyranni” är redan en risk överallt
inom kommunen (där strandskydd inte råder) och det är ingen stor skillnad inom strandskydd. Detta
utfall är dock extremt sällsynt och finns inte något exempel på vad kommunen erfar under de senaste
10 åren, eller mer.
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Det är riktigt att prövning av ny bebyggelse ska kunna ske med bygglov och dispens
inom LIS-områden där kommunen i samrådsskedet har angivit fler än 7-12 bostäder.
Skulle dessa tillkomma vid ett och samma tillfälle kommer detaljplanekravet att utlösas
(oavsett vad som står som rekommendation i LIS-planen). Däremot bedömer Säffle
kommun, utifrån en historisk tillbakablick, samt även en prognos framåt i tiden, att detta
är högst osannolikt. De detaljplaner som har upprättats för ny sammanhållen bebyggelse
inom LIS-områden har inte lett till någon utveckling av nya bostäder, utan all utveckling
har skett genom enstaka prövningar genom bygglov/strandskyddsdispens. Detta beror på
den höga kostnad och tidsåtgång för detaljplanearbetet samt höga kostnad för gemensam
infrastruktur (väg, VA m m), vilket leder till att i princip ingen klarar av en sådan
planprocess och exploatering. Av denna anledning bedömer Säffle kommun att det är
lämpligt i de allra flesta fall med fortsatt prövning genom bygglov/dispens från
strandskyddet, utan att äventyra fortsatt exploatering eller inskränka på strandskyddets
syften.
Småbåtshamn/bryggor och badplatser hanteras inom ramen för kommande prövning
(anmälan, tillstånd, bygglov).
De (kvarvarande) LIS-områdena inför granskningsskedet ses över och kompletteras i den
mån som krävs för att säkerställa erforderlig styrning.
Säffle kommun har i förslaget till LIS-plan bedömt att utvecklingen av landsbygden (i
strandnära lägen) väger tyngre än vindkraftutpekandet på Värmlandsnäs i kommunens
vindplan. Detta ställningstagande tydliggörs inför planens granskningsskede.
Avseende eventuell konflikt med täkt och grisgård (område 24) så kan Säffle kommun
inte se att avståndet till närmsta täkt och grisbesättning kan inverka negativt på LISområde 24.
Kommunen har efter samrådet sammanställt befintliga B- och C-verksamheter inom
kommunen. Det finns fyra B- och 15 C-verksamheter. Av dessa har tjänstepersoner inom
Miljö- och byggförvaltningen bedömt att det endast är en verksamhet som potentiellt kan
stå i konflikt med utpekat LIS-område. Denna C-verksamhet avser köttdjursproduktion
(nöt) och ligger belägen vid nordvästra delen av sjön Aspen och kan således påverka
bostäder inom LIS-områdena 13A. LIS-planen kompletteras inför granskningen.
Noteras.
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Kommunen är fullt medveten om hur LIS-planens möjligheter och skyldigheter kan
misstolkas. LIS-planen förtydligas inför planens granskningsskede. Detta har dock, vilket
nämnts ovan, kommunicerats till samtliga fastighetsägare som önskat utveckling av sina
fastigheter.

Anledningen till redovisningen är att översiktskartor från den gällande LIS-planen har
”återanvänts”. De översiktliga kartornas läsbarhet ses över till granskningsskedet.

LIS-planen kompletteras med en skrivning kring Agenda 2030. Detta arbete har dock, för
kommunens verksamheter i sin helhet, inte kommit så långt att det är möjligt att i detalj
utvärdera LIS-planens måluppfyllelse i förhållande till både Agenda 2030 och
kommunens vision samt övriga strategiska styrdokument.

Säffle kommun bedömer att utvecklingen av landsbygden genom de möjligheter som en
LIS-plan ger är en mycket viktig del av kommunens bostadsförsörjning. Genom att
kommunens arbetssätt med nära kontakt med fastighetsägare och skogs- och lantbrukare
har också utfallet av befintlig LIS-plan blivit mycket lyckosamt för kommunen, där också
en hel del permanentbostäder har uppförts. Detta ofta genom generationsväxlingar och
anknytning till bygden vilket säkerställer en långsiktighet samt social hållbarhet.
Detaljplaner och bygglov på ekonomisk spekulation är mycket sällsynt. Även en
utveckling där fritidshus omvandlas till permanentboende kan ses i attraktiva lägen.
Kommunen avser att revidera Bostadsförsörjningsprogram 2018, där ovanstående
aspekter ska lyftas fram och utvecklas än mer.
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LIS-planen kompletteras inför granskningen med relationen till de tio nationella målen
för friluftslivet.

Säffle kommun har arbetat konsekvent med kulturmiljöfrågor under de senaste 6 åren,
genom att bland annat ha tagit fram två delar av kulturmiljöprogram för delar av Säffle
stad, och ytterligare två delområden (Tuvan och Tingvalla) är under framtagande hösten
2019. Säffle kommun har valt att fokusera dessa resurser till staden, då det högsta
förändringstrycket finns där.
Kommunen avser inte, utifrån en avvägning mellan resurser och nytta, inom närtid att
inventera strandnära kulturmiljöer.
Frågorna kring kulturhistoriska värden (byggnadsantikvariska och arkeologiska) bevakas
alltid i senare prövningssteg, och ofta remitteras också bygglovsansökningar till
länsstyrelsen för bedömning när närhet till kända (forn)lämningar förekommer.
Noteras.

LIS-planen kompletteras inför planens granskningsskede.
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LIS-planen kompletteras inför granskningen med avfallshantering och samstämmighet med
kommunens avfallsplan.
Säffle kommun erinrar sig att ”den övergripande bedömningen är svepande och de specifikt höga
naturvärden som är kända inte är utredda” är precis så som länsstyrelsen själva gjorde vid utpekande
av det utökade strandskyddet. När kommunen då frågade varför inte en ökad diversifiering och
uppdelning av delområden (och därmed också olika utökningsavstånd) gjordes var svaret att det inte
fanns resurser. Säffle kommun bedömer att den redogörelse som är gjort i stort är erforderlig för
ändamålet, och att mer detaljerade undersökningar och utredningar kan bli aktuella i kommande
prövningssteg.
Någon skattefinansierad undersökning av naturvärden är inte vad staten själva har gjort, och heller inte
försvarbart (inom LIS-områden) då detta blir direkt otillbörligt gynnande av enskild då detta underlag
kan behöva presenteras och bekostas av sökande inför en ansökan om strandskyddsdispens alternativt
planeringsunderlag till detaljplaner.
I området finns det miljöer som är utpekade och hyser livsmiljöer som ingår i den gröna infrastrukturen och är viktig för den biologisk mångfalden. Länsstyrelsen i Värmland arbetar med att ta fram ett
dokument för grön infrastruktur där flera av de berörda områdena inkluderas. I den nationella
åtgärdsplanen för vitryggig hackspett står det bland annat:” Ekologisk landskapsplanering (ELP), som
är storskogsbrukets planeringsredskap liksom Skogliga naturvärdesregioner för södra Sverige (Aulén
m. fl. 2014) som är Södra skogsägarnas redskap, är en viktig arbetsmodell för skogsbruket för att
tillsammans med andra berörda aktörer tillvarata de lövskogsberoende arternas speciella behov av
skydd och skötselåtgärder. ELP/Naturvärdesregioner är särskilt viktiga för en art som vitryggig hackspett med höga krav på lövskogar i ett landskapsperspektiv. Det är värdefullt om man kan integrera
och samla alla naturvårdsinsatser på landskapsnivå i skogsbrukets ekologiska landskapsplanering,
såsom frivilliga avsättningar, naturvårdsbränningar och återskapande av lövträdsrika sumpskogar.”
Detta ställer sig Säffle kommun bakom liksom att länsstyrelsen nu jobbar med att ta fram ett program
för grön infrastruktur. Detta medför inte att ett helt landskapsområde ska sluta brukas utan rätt och
riktade insatser ska ske. Genom att Kommunen lyfter vilka områden som de vill utveckla för
landsbygdsnära boende och att dessa områden vid utpekandet inte hyser utpekade höga naturvärden
innebär inte att de kan ha utvecklats så att det vid eller inför planläggning visar sig fått högre
naturvärden och nya ställningstaganden måste tas. Att peka ut ett LIS-område innebär heller inte per
automatik att det får exploateras utan innebär bara ett av flera särskilda skäl som eventuellt möjliggör
för dispens så att byggande kan ske. Detta framgår också av LIS-planen.
Eventuell förekomst av nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt och eventuell påverkan på sådana
genom utvecklingsidéer inom LIS-område ska bedömas och prövas i efterkommande prövningssteg.
Kommunen har inte för avsikt att generellt ”hacka upp” LIS-områden då värden kan komma och gå
över tid, i synnerhet naturvärden.
Noteras.
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Det är enligt kommunens resonemang på sidan 4 i denna samrådsredogörelse vare sig
möjligt eller lämpligt att endast möjliggöra utveckling – även för bostadsändamål – där
en viss koncentration och täthet finns eller kan uppnås. Utvecklingsmöjligheterna på
landsbygderna inom kommunen är viktiga även i de mest glesa delarna.
För ytterligare kommentarer till detta avsnitt – se kommunens kommentarer på sidan 4
samt vid Trafikverkets yttrande, i denna samrådsredogörelse.

Säffle kommun bedömer att den påverkan på riksintresse för friluftsliv och turism på
flera platser främjas (Duse, Ekenäs, Staviken m fl). Den påverkan på friluftslivet inom
LIS-områden för bostadsändamål beskrivs under respektive LIS-område samt i MKB:n.

Skrivningen avseende länsstyrelsens avgränsning av riksintresset kvarstår inför
granskningsskedet.

Noteras.
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Den bild som länsstyrelsen målar upp av hur ”det rörliga friluftslivet” fungerar idag och
sannolikt inom överskådlig framtid är enligt Säffle kommuns bedömning delvis felaktig.
Den ”strövande allmänhet” som anges är mycket sällsynt på de allra flesta delar längs
med Vänerkusten. Det rörliga friluftslivet utgörs nästan uteslutande av närboende, och en
mycket liten andel ”utomstående” där tillträde sker via bil eller båt och i undantagsfall
med cykel/gående. Detta är ett faktum utifrån lokalkännedom och erfarenhet över tid.
Vilka avsnitt avser länsstyrelsen riskerar påverkas negativt?
Att LIS-områdena blir populära är en i allra högsta grad önskvärd utveckling.
Kartredovisningen ses över, avsikten är inte anspråk på nya gränser utan en kvarleva från
tidigare avgränsning (innan den nya trädde ikraft).

Noteras och justeras inför planens granskningsskede för ökad konsekvens i
redovisningen.

Säffle kommun har i förslaget till LIS-plan bedömt att utvecklingen av landsbygden (i
strandnära lägen) väger tyngre än vindkraftutpekandet på Värmlandsnäs i kommunens
vindplan. Detta ställningstagande tydliggörs inför planens granskningsskede.

Noteras.

Noteras.

Noteras. Säffle kommun har, bland annat inom ramen för pågående arbete med VA-plan,
samt utifrån löpande tillsyn och prövningar, god överblick över riskområden utifrån
miljösynpunkt (vattenkvalitet) från bland annat enskilda avlopp.
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Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras inför granskningsskedet.

LIS-planen (och MKB) kompletteras inför planens granskningsskede.

Noteras. Samråd har skett med Åmåls kommuns VA-enhet (samma som Säffle kommun).

Inför granskningsskedet kompletteras LIS-planen med information kring
översvämningsrisk, viss anpassning av LIS-områden samt i tillämpliga LIS-områden med
riktlinjer för hänsyn till översvämningsrisken. Denna aspekt vägs dock alltid in i
förhandsbeskeds- och bygglovsprövningen, men tydliggörs trots detta för LIS-områden
som inrymmer risker för översvämning.
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Ett fortsatt arbete har bedrivits efter LIS-planens samrådsskede där VA, miljö och bygg
har gått igenom LIS-planen samt synkat detta arbete mot det pågående VA-planarbetet
samt genomförda inventeringar av enskilda avlopp.
LIS-planen kompletteras inför planens granskningsskede med en bilaga innehållande en
bedömning av eventuell påverkan på §6 LAV.
Det absolut så att en prövning genom detaljplan ger förutsättningar för att klargöra
omgivningspåverkan, etapputbyggnad, rättigheter och skyldigheter i ett större
sammanhang. Enligt tidigare kommentarer är detta förfarandesätt i princip alltid ett säkert
sätt att omöjliggöra utveckling då kompetens, tid och resurser saknas för en planprocess
och efterkommande genomförande. Utom strandskyddat område, inom landsbygder, sker
normalt denna successiva utveckling och det är mycket sällan som frågorna inte går att
lösa (vägangöring, del av befintlig enskild väg, VA-lösningar m m). Säffle kommun har
ett väl utvecklat arbetssätt mellan bygglov, plan, VA och miljö.

YTTRANDEN

LÄNSSTYRELSEN

KOMMENTARER

Säffle kommun anser att det är ett rimligt antagande att gällande LIS-plans utveckling till
dags dato extrapoleras och därmed också betraktas som ett nollalternativ. Detta innebär ju
då exakt det länsstyrelsen efterfrågar – en utgångspunkt från dagens faktiska
utbyggnadstakt och lokalisering. För att förtydliga, vilket också diskuterades på LoKmöte 14 april 2019, så är kommunens intentioner i MKB inte en fullt utbyggd LIS-plan
utan en för planperioden för det nya förslaget extrapolerad utveckling enligt den till dags
dato förekommande utbyggnadstakten. Detta förtydligas i MKB:n inför planens
granskningsskede där ett målår samt extrapolering anges. Den faktiska skillnaden mellan
gällande LIS-plan och det föreliggande förslaget är de nya LIS-områdena samt de
förändrade vilket MKB:n ska fokusera på.
Utvärderingen av LIS-planens utfall bedöms av Säffle kommun samfällt vara mycket
positivt. Planeringsprinciperna bygger på att främja och lägga tyngd vid
utvecklingsperspektivet (som ju är hela syftet med LIS-planen) och balansera detta
gentemot hållbarhets- och restriktivitetsperspektivet. Se vidare kommunens kommentarer
på sidan 4 i denna samrådsredogörelse.
Säffle kommun bedömer att länsstyrelsens syn på lokaliseringsalternativredovisning
bygger på helt orealistiska och icke trovärdiga eller icke sannolika teorier. Frågor som
markrådighet, vilja till utveckling, attraktivitet utifrån boendemiljösynpunkt,
kollektivtrafiksunderlag, täthetsprinciper ger vid handen att sådana alternativ inte blir
relevanta då de ju enligt rådande planeringsparadigm sannolikt visar på många fördelar,
men samtidigt innebär ovanstående parametrar att i princip ingen utveckling kommer att
ske i praktiken.
Säffle kommun ställer sig frågande till, utifrån hur länsstyrelsen själva har hanterat frågor
om naturvärdesbeskrivningar i utpekandet av utökat strandskydd, om det är rimligt att
ställa betydligt högre krav på en kommun än det man själva axlar? Flera mil långa
delsträckor kan inte anses utgöra ”de på för platsen relevanta naturvärdena”.
Se ovan.

Kompletteras inför planens granskningsskede.
Kompletteras inför planens granskningsskede.
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Säffle kommun ställer sig frågande till en omprövning av befintliga LIS-områden. Om
dessa kvarstår överväger kommunen inför planens antagandeskede att undanta dessa i
denna LIS-plan och låta dem kvarstå som gällande. Detta ställer dock till det i fråga om
läsbarhet och tillämpning för sökanden m fl.

Att området utgörs av högriskområde för radon, och beskrivs i planen är enligt
kommunen tillräckligt i översiktsplanesammanhang. Att bebygga mark inom
högriskområde för radon är i sig görbart, under förutsättning att man bygger i radonsäkert
utförande, och är i sig inget hinder för byggnation.
Eventuella vattenskyddsföreskrifter kommer att hanteras och ny bebyggelse prövas
utifrån om sådana träder i kraft.
Säffle kommun vidhåller att LIS-område 3 är lämpligt och området kvarstår till
granskningsskedet.

Det finns inga detaljerade beskrivningar av utvecklingen, då det inte finns några sådana
konkreta idéer. LIS-planens syfte är att möjliggöra kommande prövning av dispens fråneller upphävande av strandskyddet, utifrån en avvägning mot övriga intressen på en
översiktsplanenivå.
Säffle kommun vidhåller att LIS-område 4 är lämpligt och området kvarstår till
granskningsskedet.
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Detta framgår redan av områdesbeskrivningen i LIS-planen.
Säffle kommun anser att LIS-område 5, som är befintligt, är lämpligt och området
kvarstår till granskningsskedet.
Den valda placeringen av det kompletterande delområdet är gjort utifrån frånvaro av
kända naturvärden och friluftsvärden och att det är fullt rimligt att komplettera med
ytterligare ett par hus. Begränsning görs inför granskningen från tre till två
uthyrningsstugor inom det nya delområdet. De faktiska förutsättningarna på platsen
tydliggörs också inför planens granskningsskede.
Säffle kommun anser att LIS-område 9 är lämpligt och området kvarstår till
granskningsskedet.

LIS-planen kompletteras enligt länsstyrelsens synpunkter inför granskningsskedet.

Det behov av infrastruktur som krävs för ett genomförande är marginellt och det finns en
befintlig traktorväg fram till den västra delen av LIS-området.
Säffle kommun anser att LIS-område 10, som är befintligt, är lämpligt och området
kvarstår till granskningsskedet.

Det tidigare upphävandet av kommunens positiva strandskyddsdispens i nämnt ärende
hade ingenting med naturvärden att göra, utan Länsstyrelsens upphävande baserades på
att det var ett för långt avstånd mellan befintlig bebyggelse och den sökta tomtplatsen.

YTTRANDEN

LÄNSSTYRELSEN

KOMMENTARER

LIS-planen kompletteras enligt länsstyrelsens synpunkter inför granskningsskedet.
Säffle kommun anser att LIS-område 12, som är befintligt, är lämpligt och området kvarstår till
granskningsskedet.

LIS-planen kompletteras enligt länsstyrelsens synpunkter avseende vitryggig hackspett,
riksintresse, landskapsestetiska och kulturhistoriska värden, vattenkvalitet samt samråd enligt 12
kap 6§ MB inför granskningsskedet.
I Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 2017-2021, Naturvårdsverket, Rapport 6770, framgår
avseende skötsel och restaurering av livsmiljöer för vitryggig hackspett följande åtgärder:
• Naturvårdsbränning.
• Återställande av hydrologi och översvämningar.
• Uthuggning av gran och andra konkurrerande trädslag.
• Skapande av döende och döda lövträd.
• Nyanläggning av lövskog, inklusive stängsling av självföryngring.
• Att sträva efter en hög kvarstående lövandel vid röjning och gallring av produktionsbestånd.
Naturvårdsbränning och återställande av hydrologi är högt prioriterade åtgärder i skogar och andra
trädbärande marker i skyddade områden (Naturvårdsverket 2013) och ska prioriteras inom
åtgärdsprogramsarbetet när så är möjligt. Det är långsiktiga åtgärder som påverkar skogens
succession på ett sätt som påminner om eller återställer de naturliga störningsregimerna.
Övriga åtgärder ger snabbare resultat men liknar i mindre grad de naturliga störningsregimerna.
Erfarenheterna visar att den areella omfattningen av naturvårdsbränning och hydrologisk
återställning blir relativt begränsad, eftersom de ofta är praktiskt komplicerade eller i många fall
helt enkelt inte möjliga att genomföra. Även andra metoder måste därför användas för att bevara
och stärka lövskogsvärden. Detta ska ses som att i möjligaste mån efterlikna den naturliga brandoch vattenpåverkan som är satt ur spel samtidigt som man motverkar den insådd från gran som ofta
sker från planterade granskogar. Vid alla åtgärder som sker i bestånd med höga naturvärden eller
kulturvärden ska åtgärden omsorgsfullt planeras i fält för att minimera risken att natur- eller
kulturvärden skadas. Exempel på naturvärden som särskilt ska beaktas är senvuxna granar, ekar,
tallar, bärande träd, storblommande buskar, hasselbuketter och fuktiga och blöta miljöer.
Ovanstående exempel på skötselåtgärder lyfts in i LIS-planen.
Säffle kommun anser att LIS-område 13 (A) som är befintligt, efter kompletteringar enligt ovan,
fortsatt är lämpligt och området kvarstår till granskningsskedet.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN

LIS-planen kompletteras enligt länsstyrelsens synpunkter avseende vitryggig hackspett,
landskapsestetiska och kulturhistoriska värden, vattenkvalitet samt samråd enligt 12 kap 6§ MB
inför granskningsskedet.
Säffle kommun anser att LIS-område 13 (B), som är befintligt, är lämpligt och området kvarstår till
granskningsskedet.

Område 14 utgår.

LIS-planen kompletteras enligt länsstyrelsens synpunkter avseende MKN vatten inför
granskningsskedet. LIS-områdets inriktning är ren komplettering av befintlig bebyggelsestruktur
med enstaka nya bostadshus vilket bedöms som motiverat utifrån bland annat resurshushållning
och andra hållbarhetsaspekter.
Säffle kommun anser att LIS-område 15 (A) är lämpligt och området kvarstår till
granskningsskedet.

LIS-planen kompletteras enligt länsstyrelsens synpunkter avseende MKN vatten inför
granskningsskedet. LIS-områdets inriktning är komplettering av exempelvis uthyrningsstugor vid
badplatsen.
Säffle kommun anser att LIS-område 15 (B) är lämpligt och området kvarstår till
granskningsskedet.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN
Se kommentarer till länsstyrelsens synpunkter för område 14. Aspen.
Säffle kommun anser att LIS-område 17, som är befintligt, är lämpligt och området
kvarstår till granskningsskedet.

Det avses tillkomma 3-4 bostäder utöver de som finns inom befintligt LIS-område,
förtydligas till granskningsskedet. LIS-området bidrar till service även inom Åmål stad
och LIS-området är beläget i en bygd karaktäriserad av levande landsbygd, ett väl
utbyggt vägnät inom närområdet, nära till service (Säffle, Åmål) samt 5-6 km avstånd till
E45.
Säffle kommun anser att LIS-område 21 (A) är lämpligt och området kvarstår till
granskningsskedet.

LIS-områdets södra delområde tas bort inför planens granskningsskede.

Utifrån lokalkännedom om förhållandena vid sundet finns inget passerande båtliv att tala
om. Det är också ett mycket begränsat friluftsliv inom området. LIS-områdets utbredning
västeröver begränsas dock något inför planens granskningsskede.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN
Det finns en befintlig skogsbilväg/traktorväg från den i kartan redovisade bilvägen som
ankommer LIS-områdets nordöstra del. Denna väg kan med vissa förstärkningsåtgärder
användas som tillfartsväg för tillkommande bostäder. Säffle kommun anser att LISområde 25, som är befintligt och endast marginellt justerat utifrån platsens
förutsättningar, är lämpligt och området kvarstår till granskningsskedet.

Platsen (åsen) är till största delen gallrad/avverkad i den del som är lämplig att bebygga
(sydostsluttningen) på grund av rotröta (gran). Att bibehålla en skogsridå mot nordväst
och sjön kommer att minska landskapsbildspåverkan. Den skog som finns i den branta
sluttningen mot nordväst kommer inte att påverkas av LIS-planen på något betydande
sätt, annat än viss gallring och normalt skogsbruk.
Det finns en tillfartsväg av hög standard, bebyggande av LIS-området kommer inte
innebära några betydande anläggningsåtgärder. Det finns endast en naturlig byggplats (en
linje över åsryggen) och LIS-området begränsas ned till två bostäder/uthyrningsstugor.
Säffle kommun anser att LIS-område 36 är lämpligt och området kvarstår till
granskningsskedet.
Säffle kommun håller med länsstyrelsen om att bebyggelse istället bör placeras i
skogsbrynet, och LIS-planen justeras inför granskningsskedet.
Det är i praktiken omöjligt att med stöd av LIS (inom Säffle kommun) bevilja
strandskyddsdispens och bygglov för en strandtomt utan fri passage. Detta säkerställs av
kommunen, länsstyrelsen (dispens) samt lantmäterimyndigheten (fastighetsbildning).
Säffle kommun anser att LIS-område 37 är lämpligt och området kvarstår till
granskningsskedet.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN
Säffle kommun är medveten om att fastighetsägarna har haft nära samråd med
länsstyrelsen kring omläggning av skog till betesmark. Syftet med LISområdesutpekande invid Skäggebols gård är för de två nordligaste delområdena att
möjliggöra uppförande av uthyrningsstugor som komplement till gårdens verksamhet.
Det tredje delområdet allra närmast gården syftar till att möjliggöra uppförande av
kompletterande bostad tillhörande Skäggebols gård.
Enligt artportalen finns inget fynd av klockgentiana registrerats vid Sandsjön. En
upplysning om detta förs dock in i LIS-planen inför fortsatt prövning.
Det nordligaste delområdet norr om Skäggebols gård tas bort och delområdet vid
Sandsjön justeras i sin utbredning.

Biotopskyddet var under inrättande vid tiden för samrådsremissen. Säffle kommun håller
med länsstyrelsen om att LIS-området kan vara olämpligt och området utgår helt.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN
LIS-området begränsas och anpassas inför granskningsskedet.

LIS-området begränsas och anpassas inför granskningsskedet.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN

En dialog har förts med arkeolog Björn Wallbom vid Länsstyrelsen i Värmland efter samrådet.
LIS-planen kompletteras med ytterligare information om behov av förundersökningar och tillstånd
inför utveckling av projekt inom LIS-området.
Säffle kommun anser att LIS-område 42 är lämpligt och området kvarstår till granskningsskedet.

Säffle kommun anser också att det är viktigt att beakta hur byggnader placeras och utformas, varför
riktlinjer för ny bebyggelse finns angivna i LIS-planen.
Säffle kommun anser att LIS-område 43 är lämpligt och området kvarstår, med justerad utbredning,
till granskningsskedet.
Vid platsbesök 9 maj 2019 framkommer att sumpskogens läge i verkligheten är beläget något
längre norrut, i en naturlig lågpunkt i terrängen. Denna plats är utifrån boendesynpunkt inte lämplig
och kommunen bedömer att det är riskfritt att denna del finns med inom utpekat LIS-område. Inga
förhandsbesked/bygglov eller strandskyddsdispenser kommer att beviljas inom denna
sumpskogsmark då den även ur översvämningssynpunkt är för låglänt belägen.
Avseende fornlämningar har ett bygglovsärende remitterats till länsstyrelsens kulturmiljöenhet
under våren 2019, rörande fornlämningarna RAÄ Ölserud 16:1 samt Ölserud 113. I detta fall
utgjorde inte fornlämningarna något hinder för uppförande av två bostadshus (parhus). Denna
prövning kommer att ske för varje ansökan inom utpekade LIS-områden och länsstyrelsens
bedömning kommer att stå fast från fall till fall.
Säffle kommun anser att LIS-område 44 är lämpligt och området kvarstår till granskningsskedet.

Det finns en skogsbilväg/traktorväg i anslutning till båda mellanområdena (B och C) som kommer
att användas för utveckling inom LIS-områdena. Söder om delområde C finns ett enklare fritidshus
dit en av vägarna ansluter.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN
Noteras. Säffle kommun bedömer att möjligheten till attraktiva boendemiljöer samt
varsam utbyggnad av viss finmaskig infrastruktur väger tungt vid utpekandet varför
kommunen anser att det är viktigt att ha kvar områdena runt Staviken. Det är dessutom en
sådan koncentration av ny bebyggelse runt Staviken (men med inbördes distans mellan
delområdena) som gör att underlag för service samt gemensamma transporter förbättras.
Mässvikens utveckling som anges i LIS-planen kräver ny detaljplan, vilket förtydligas
inför granskning.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

TRAFIKVERKET

Sammanhållen bebyggelse bedöms i vissa fall innebära en större negativ inverkan på
andra värden än enstaka stugor. Hållbarhetsbegreppet är mer komplext än närhet till
utvecklad infrastruktur. Begreppet är relativt och innehåller många olika avvägningar.
Det kan exempelvis innebära en avvägning mellan hög grad av exploatering som kan
innebära ett större lokalt ingrepp och låg grad av exploatering med bevarade naturvärden.
En viss spridning av bebyggelse ligger i linje med befintlig bebyggelsetradition och anses
både acceptabel och i viss mån önskvärd, för att skapa möjligheter för boende inom
landsbygderna att bo kvar.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

En klar huvuddel av utpekade LIS-områden är belägna inom eller i nära anslutning till
befintlig infrastruktur.
Ytterligare en aspekt som behöver vägas in inom begreppet hållbarhet i relation till
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är platsens attraktivitet och vilka omgivningar
som finns i relation till utpekade LIS-områden. Att peka ut stora LIS-områden med hög
exploateringsgrad och många tomter visar sig genom praxis leda till intill obefintlig
faktisk exploatering. Detta är förknippat med höga initiala kostnader för projektets
genomförande samt att de allra flesta önskar en glesare bebyggelsestruktur framför
”villaområde på landsbygden”. Av denna anledning, samt att främja och vidareutveckla
den gleshet och de perifera lokaliseringar som Säffle kommun uppbär, har urvalet fallit
på de platser som i förslaget pekas ut.
Inget av LIS-områdena – var för sig eller kumulativt – kommer att påverka statlig
infrastruktur och behov av utbyggnad.
Säffle kommun är i inledningen av ett arbete med en kommunomfattande cykelplan. Där
kommer möjligheterna till utbyggnad att utredas vidare. Omfattningen på
exploateringarna, framför allt i den norra delen av kommunen, kommer inte innebära
krav på investeringar.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LANTMÄTERIET

Noteras.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

VATTENFALL

Noteras.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET

Noteras.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Noteras.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

ÅRJÄNGS KOMMUN

Noteras.

YTTRANDEN

BENGTSFORS KOMMUN

KOMMENTARER

YTTRANDEN

KOMMENTARER

Noteras.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Säffle kommun instämmer med uppfattningen om att den samlade bebyggelsen vid
Ekenäs och Duse bidrar till att tillgängliggöra Vänern. Det finns ett högt tryck från
människor som vill komma och uppleva den unika naturen. Ofta efterfrågas det
lugn och den orörda natur som är en av Vänerns kvalitéer.
Ett koncept som fallit väl ut i kommunen är att näringsidkare på landsbygden
kunnat komplettera exempelvis sin jordbruksverksamhet med ett fåtal enkla
uthyrningsstugor. En avvägning har gjorts vid utformningen av de mindre LISområdena där en samlad större exploatering av fritidshus/uthyrningsstugor i vissa
fall bedömts ge ett större avtryck i naturen än enstaka stugor placerade med
omsorg in i landskapet.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

YTTRANDEN

KOMMENTARER

ÖCKENS SOMMARSTUGEFÖRENING

Ägandeförhållandena och förutsättningarna noteras och förs in i
planbeskrivningen. LIS-utpekandet är en del i att möjliggöra för en utveckling,
men en eventuell exploatering föregås av närmare utredning och vägens kapacitet
och underhåll är en fråga som bör undersökas och säkras.

