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bosättning på landsbygden”. Vidare ser man Vänern 
som en stor resurs för turism och rekreation. ”Verk-
samhet och entreprenadskap med koppling till Vänern 
ska stödjas och uppmuntras”. När det gäller riksintres-
sena vid Vänern är kommunens ställningstagande att 
”...anläggningar och viss bebyggelse i kustområdet, 
vars syften är att betjäna turismens och friluftslivets 
intressen, i vissa lägen kan vara av sådan betydelse 
för bygden att en viss exploatering bedöms lämplig.”

Kommunens varuförsörjningsplan från 2011 har också 
en uttalad målsättning att ”sträva efter en lokalisering 
av tillkommande permanent- och fritidsbebyggelse 
och anläggningar för rekreation och turism så att un-
derlaget för olika slag av service bibehålls och för-
stärks”. Kommunens fyra serviceorter på landsbygden 
är Värmlandsbro, Nysäter, Långserud och Svanskog. 
Lanthandeln med bensinmack i Eskilsäter, den enda på 
hela Värmlandsnäs, hotas av nedläggning, och kom-
munen ser det som synnerligen angeläget att kundun-
derlaget kan utökas så att den kan leva kvar.

För arbetet med LIS-planen innebär kommunens mål-
sättning att en lokalisering av LIS-områdena inom 
rimligt avstånd från serviceorterna och vägar med kol-
lektivtrafik skall eftersträvas. Flera närbelägna LIS-
områden kan tillsammans få en påtaglig effekt. För 
verksamheter som stugbyar, campingplatser o dyl är 
detta inte lika avgörande; här handlar det främst om att 
kunna skapa arbetstillfällen. Längs Vänerkusten är det 
viktigt att kunna lokalisera verksamheter med anknyt-
ning till friluftsliv och turism för att skapa arbetstill-
fällen och öka tillgängligheten.

Hittills gällande strandskyddsbestämmelser har med-
fört att obebyggd mark i strandnära lägen inte varit 

Bakgrund
Ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen be-
slutade av riksdagen 2009 gör det nu möjligt för kom-
munerna att peka ut områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen.

Ändringarna innebär att de särskilda skäl för dispens 
från strandskyddsbestämmelserna, som tidigare till-
lämpats, och hittills redovisats i form av allmänna råd, 
numera finns uppräknade i lagtexten (MB 7:18c). Yt-
terligare ett skäl, landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, har tillkommit (MB 7:18d, som trädde i kraft 
2010-02-01).

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i fortsätt-
ningen kallat LIS, innebär att dispens kan lämnas 
för en åtgärd inom strandskyddsområde, om åtgär-
den innebär ett långsiktigt bidrag till utvecklingen av 
landsbygden. 

För detta krävs att kommunen i sin översiktsplan, el-
ler ett tillägg till den, har pekat ut områden för lands-
bygdsutveckling i enlighet med vad som föreskrivs i 
MB 7:18e.

Samtliga berörda lagtexter redovisas i bilaga 1.

Att utveckla landsbygden
Kommunens målsättning
Kommunens målsättning, som kommer till uttryck på 
olika ställen i huvuddokumentet, är en positiv inställ-
ning till bostadsbebyggelse och verksamhet på lands-
bygden. ”För att kunna upprätthålla en godtagbar ser-
vicenivå i de mindre tätorterna är det av avgörande 
betydelse att de som vill också kan ges möjlighet till 

Sjön Eldan.
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enligt kulturminneslagen samt övriga kulturlämning-
ar, till exempel från Skogsstyrelsens inventering ”Skog 
och historia”.

Länsstyrelsen har pekat ut områden som bör priori-
teras vid anläggande eller återställande av våtmarker 
(biologisk mångfald), däribland större delen av Svan-
skogs socken. Föreslagna LIS-områden bedöms inte 
komma i konflikt med detta intresse.

Förutsättningar
Lagstiftningen med tillhörande propositionstext 
och Boverkets/Naturvårdsverkets handbok 2009:4 
”Strandskydd – en vägledning för planering och pröv-
ning” innehåller riktlinjer för bedömningen av vilka 
områden som kan komma i fråga för LIS. 

Generellt gäller att områdena ska vara attraktivt beläg-
na och bedöms kunna utvecklas utan att komma i kon-
flikt med strandskyddets grundläggande syften, dvs 
växt- och djurlivet får inte påverkas på ett oacceptabelt 
sätt och allmänhetens tillgång till attraktiva strandom-
råden får inte försämras.

Vid den detaljerade bedömningen av varje enskilt om-
råde har nedanstående frågeställningar behandlats i 
tillämpliga delar: 

1). Ger åtgärden långsiktigt positiva effekter på sys-
selsättningen ?
Det kan handla om arbetstillfällen i anläggningar som 
är beroende av strandnära lägen: stugbyar, camping-
platser, andra turistanläggningar eller anläggningar för 
det rörliga friluftslivet (fiske, kanoting etc) eller andra 
former av näringsverksamhet där strandnära läge är av 
betydelse.

2). Innebär åtgärden en långsiktig förbättring av un-
derlaget för lokala servicefunktioner?
Exempel är permanent bebyggelse eller fritidsbebyg-
gelse av sådan omfattning av lokala servicefunktioner, 
offentliga eller kommersiella, får möjlighet att finnas 
kvar och helst utvecklas.

Ibland kan åtgärder enligt 1) och 2) samverka, exem-
pelvis en ny turistanläggning på en plats som ger upp-
hov till fritidsbebyggelse i närheten.

3). Är området av riksintresse för naturvård, kultur-
miljövård eller friluftsliv enligt MB 3:6?
I sådana områden bör dispenser med hänvisning till 
LIS ges restriktivt, särskilt om det är områden som ut-
gör orörd naturmark och som är opåverkade av bebyg-
gelse eller jordbruksdrift. 

4). Är området av riksintresse enligt MB 4:2 (turism 
och rörligt friluftsliv, s k geografiska bestämmelser)?
MB 4:2 utgör inte ”hinder för utvecklingen av befint-
liga tätorter eller av det lokala näringslivet”. Åtgärder 
som grundas på LIS och som inte påverkar turismen 
eller det rörliga friluftslivet negativt bör därför kunna 
tillåtas om de i övrigt överensstämmer med dessa rikt-
linjer.

åtkomlig för exploatering. Strandlägen är alltid att-
raktiva, vilket har lett till stor efterfrågan på befintliga 
fastigheter i sådana lägen. Mot denna bakgrund bedö-
mer kommunen att LIS-planen kan bidra till en positiv 
utveckling på många platser längs kommunens vatten, 
utan att strandskyddets grundläggande syften påverkas 
negativt. 

LIS ger möjligheter
Befolkningsutvecklingen i kommunen har under ett 
antal år varit negativ, särskilt i de mindre orterna och 
på landsbygden. 

Lagändringarna öppnar nu möjligheter till att i någon 
mån motverka denna negativa utveckling genom att 
lokalisering av bostäder, fritidshus och arbetsplatser i 
attraktiva, strandnära lägen underlättas. Arbetstillfäl-
len inom olika verksamheter som service, handel och 
turism kan skapas, och fler bostäder och fritidshus kan 
förbättra underlaget för lokala servicefunktioner i de 
mindre orterna.

Behovet av service varierar för olika funktioner; per-
manent boende är i högre grad beroende av viss ser-
vice inom rimligt avstånd än exempelvis en stugby för 
korttidsboende eller en campingplats, där närheten till 
naturen prioriteras. 

Möjligheten att komplettera mindre bostadsgrupper på 
landsbygden med enstaka hus kan också bidra till att 
motverka avfolkningen, och sammantaget kan sådana 
kompletteringar i flera närbelägna områden ge ett ökat 
underlag för kollektivtrafiken och för service i närmas-
te ort. 

Kollektivtrafikens linjer och tidtabeller kan också på-
verkas av framtida förändringar av bebyggelsens lo-
kalisering. Kommunens målsättning är att hela kom-
munen ska ges möjligheter till utveckling, inte bara 
centralorten och områden längs huvudtrafikstråken. 
Standarden på allmänna vägar i kommunen är delvis 
låg men har inte påverkat bedömningarna i planen.

Gällande planer, förordnanden 
och intressen
På sammanställningskarta över hela kommunen (Bi-
laga 2) redovisas förutom LIS-områdena gällande 
strandskydd, riksintressen samt naturreservat och Na-
tura 2000-områden. Samma förutsättningar redovi-
sas även på områdeskartorna. Se vidare nedan under 
”Riksintressen”.

Kommunen har i huvudhandlingen framfört en av-
vikande uppfattning om avgränsningen av riksintres-
seområdena för friluftsliv enligt MB 3:6, turism och 
friluftsliv enligt MB 4:2 och vindkraft enligt MB 3:8. 
På kartorna redovisas både kommunens och länsstyrel-
sens tolkning av gränserna. 

På områdeskartorna redovisas dessutom regionala in-
tressen i form av biotopskyddsområden, naturvårdsav-
tal, värdefulla vatten och kulturmiljöprogrammet ”Ditt 
Värmland”, liksom de fornlämningar som är skyddade 
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utsättningarna. Analysen enligt ovanstående schema 
omfattar olika bevarandeintressen men väger också in 
faktorer som befintliga servicefunktioner, vägar och 
kollektivtrafik. Den har i ett antal fall lett till att områ-
den har utgått eller förändrats pga avsides belägenhet 
eller konstaterade konflikter med andra intressen.  

Naturvård och friluftsliv
Naturlandskap, friluftsliv och växt- och djurliv har 
kompletterats av Andreas Persson. Andreas har ma-
gisterexamen i naturvårdsbiologi och arbetar tillfälligt 
på Säffle kommun som naturvårdsutvecklare och har 
gjort en allmän naturvärdesbedömning av varje LIS-
område. 
Ute i fält har det tittats på vad det är för typ av strand, 
naturtyp och dominanta trädarter, om det finns död 
ved eller mer värdefull natur och lövträd i området. 
Det har undersökts via artportalen, om det finns ho-
tade arter inom LIS-området eller dess direkta närhet. 
Det har även tittats på friluftslivets intressen i varje 
LIS-område, t.ex. vandringsleder, stigar, badplatser 
etc.

Ianspråktagen strand
Inom Säffle kommun finns totalt ca 1 529 km strand. 
Det motsvarar idag ca 99 m strand för var och en av 
kommunens 15 394 invånare. Av stränderna var 2004 
ca 185 km, eller 12 %, bebyggelsepåverkade. Tillgäng-
ligheten för allmänheten landvägen varierar naturligt-
vis, men från vattnet är så gott som all strand tillgäng-
lig. Om samtliga områden enligt föreliggande förslag 
tas i anspråk helt och hållet, påverkas ytterligare ca 11 
km strand eller 0,7 % av den totala strandlängden. 

Strandlängden längs Vänern uppgår till 299 km. Av 
dessa påverkas 4,5 km, eller 1,5 % av föreslagna LIS-
områden.

Infrastruktur
Kartan sid 9 visar samtliga områdens belägenhet i 
relation till befintlig struktur med servicefunktioner, 
allmänna vägar och kollektivtrafik. Flertalet områden 
ligger väl samlade vid några större sjöar samt längs 
Vänern, i anslutning till eller relativt nära vägar som 
trafikeras av regional kollektivtrafik och nära eller på 
några kilometers avstånd från närmaste serviceort. Un-
dantaget är det glest befolkade Värmlandsnäs med en 
servicestruktur som behöver ytterligare underlag för 
att kunna leva vidare. Områdena på näsets östra sida 
är mer avlägset belägna, men de är till största delen 
tänkta för fritidshus, stugbyar och en vildmarkscam-
ping. De kan sammantaget utgöra ett bra underlag för 
lokal service, samtidigt som de inte berör några riksin-
tressen enligt MB 3:6.

Bredband är mycket väl utbyggt i kommunen och 92 % 
av invånarna har tillgång till internetkoppling.

5). Är området berört av regionala bevarandeintressen 
(naturvård, kulturmiljövård etc)?
Dispenser med hänvisning till LIS bör prövas restrik-
tivt och endast medges där åtgärden inte bedöms på-
verka det uttalade intresset negativt.

6). Är området berört av risk för ras, skred eller ero-
sion, eller finns risk för hög markradonhalt?
Innan dispens med hänvisning till LIS medges bör i 
sådana fall erforderliga undersökningar av markens 
stabilitet och/eller radonhalt göras.

7). Kan området beröras av översvämning eller hög-
vatten?
Lokal undersökning eller bedömning kan erfordras. 
Visst underlag från MSB (Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap) finns. 

8). Kan det lokala växt- och djurlivet påverkas nega-
tivt?
Lokala bedömningar erfordras. Områden med nyckel-
biotoper eller andra former av värdefull naturmark bör 
inte tas i anspråk. Möjligheten för djur att ta sig ned till 
vattnet ska beaktas. 

9). Finns det tillräckligt med fria stränder av god kva-
litet i omgivningen?

10). Kan åtgärden utnyttja befintlig infrastruktur? 
Frågor om vatten- och avloppsförsörjning samt tillfart 
och kollektivtrafik studeras.

11). Kan landskapsbild eller befintlig bebyggelsemiljö 
påverkas negativt?

12). Hur används det aktuella strandpartiet för närva-
rande? 

13). Kan fri passage längs strandkanten säkerställas?

Områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen
Urvalsmetodik
Ett trettiotal områden bedöms ha förutsättningar 
att komma i fråga för tillämpning av LIS. Urvalet är 
bland annat baserat på synpunkter och önskemål från 
berörda markägare, som framförts i samband med de 
lokala informationsmöten med allmänheten som hölls 
i ett tidigt skede av arbetet. Kommunens ser det som 
betydelsefullt att planen ger uttryck för de möjligheter 
och behov som kan finnas på det lokala planet. För-
verkligandet av föreslagna åtgärder bygger ju helt på 
enskilda intressen. 

Under arbetets gång har ytterligare förslag framkom-
mit. Det slutliga urvalet har skett efter besök på plats, 
ofta tillsammans med markägaren, och analys av för-
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Hållbar utveckling
LIS-planen kan till en början tyckas gynna en utveck-
ling som kan innebära ianspråktagande av bevaran-
devärd mark, ett ökat resande och annat som står i 
konflikt med de allmänna miljömålens strävan mot ett 
hållbart samhälle. Ser man enbart till planens konse-
kvenser ur ett naturmiljöperspektiv kan det förefalla 
så. Om man däremot också väger in de ekonomiska 
och sociala konsekvenserna för samhället blir bilden 
något annorlunda.

Möjligheter till etablering av boende i attraktiva, sjö-
nära lägen kan vara ett sätt att motverka den negativa 
befolkningsutvecklingen i kommunen i allmänhet och 
på landsbygden i synnerhet. Det leder till ett förbätt-
rat underlag för lokala servicefunktioner och kollek-
tivtrafik som annars kan ha svårt att överleva med en 
minskande befolkning i omlandet. Således kan detta 
också förbättra möjligheterna till kvarboende för den 
befintliga befolkningen. 

Etablering eller utbyggnad av verksamheter, främst 
med anknytning till turism och friluftsliv, innebär 
arbetstillfällen, om än oftast säsongsvis, och lockar 
besökare till platsen, vilket i sin tur gynnar det lokala 
näringslivet i sin helhet. Tillgängligheten till attraktiva 
naturområden kan ökas, och fler människor får möj-
lighet att vistas i skog och mark och vid vatten inom 
rimligt avstånd från hemorten istället för att söka re-
kreation på längre avstånd.

Sociala och ekonomiska konsekvenser av detta slag 
måste vägas mot de rent miljömässiga och för de re-
dovisade LIS-områdena är bedömningen att de soci-
ala och ekonomiska konsekvenserna väger tyngre ur 
kommunens perspektiv. Givetvis skall miljöfrågorna 
beaktas i den fortsatta processen med utredningar, de-
taljplaner etc, vilket redovisas i de enskilda områdes-
beskrivningarna. 

Risker
Högvatten
Länsstyrelserna kring Vänern har upprättat en rap-
port ”Stigande vatten”, utgiven i december 2011, som 
med tillhörande faktablad anger planeringsnivåer för 
bebyggelse kring Vänern. För Säffle kommun gäller 
följande 4 zoner (höjder i RH 00):

Framtida dimensionerande nivå (1) +47.01

Framtida 200-årsnivå (2) +46.56

Framtida 100-årsnivå (3) +46.23

Medelvattennivå (4) +44.34

Innebörden av detta för LIS-planen är att exempelvis 
rekreationsområden och utomhus fritidsaktiviteter kan 
placeras ända ner på nivå 4, fritidshus ner till nivå 3 
och permanentbostadshus ner till nivå 2. I de två sist-
nämnda fallen krävs en sannolikhetsreducering och 
konsekvenslindring. 

I två rapporter från Räddningsverket, numera MSB, 
har SMHI gjort översiktliga översvämningskarteringar 
för Vänern (2000) respektive längs Byälven från Glafs-
fjorden till Vänern (2002), där områden pekas ut som 
kan beröras av högvatten.

LIS-planens relativt grova redovisning samt kartering-
arnas lilla skala gör det omöjligt att exakt peka ut vilka 
LIS-områden som kan beröras av högvatten. Detta 
måste generellt analyseras i samband med efterföljan-
de hantering av detaljplaner eller lovärenden.

Radon
En översiktlig redovisning av radonkartering återfinns 
i huvudhandlingen. Av LIS- områdena kan nr 3, 14, 23, 
28 och 30 A+B beröras av högriskområde eller even-
tuellt högriskområde för radon. Se närmare under res-
pektive område.

Förorenad mark
I huvudhandlingen redovisas även områden med föro-
renad mark. Inget av dessa berör LIS-områdena.

Skred och ras
År 1996 genomfördes en stabilitetskartering i Säffle 
kommun omfattande Säffle stad, Värmlandsbro, Värm-
lands Nysäter och ett område i Kålsäter. Karteringen 
berör inget av föreslagna LIS-områden. Inom ramen 
för detta planarbete är det inte möjligt att genomföra 
ytterligare stabilitetskarteringar utan det får anstå tills 
konkreta planer föreläggs i områden som kan beröras. 

Framtida klimatförändringar kan komma att påverka 
vattenflöden och därmed risk för ras eller skred. Detal-
jerade analyser bör göras i samband med efterföljande 
detaljplanering eller andra utredningar.

Vatten
Vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet är fastställda 
för de sjöar och vattendrag som berörs av LIS-om-
råden. För flertalet berörda sjöar är den ekologiska 
statusen i dagsläget god och målsättningen är att den 
fortfarande ska vara god 2015. Miljökvalitetsnormen 
för ekologisk status är måttlig för Ömmeln, Summeln, 
Byälven, Gatviken och Byviken. Kommunens målsätt-
ning är att dessa sjöar ska ha god ekologisk status 2021.

Summeln, Ömmeln, delar av Byälven samt Byviken 
och Gatviken i Vänern är övergödda. Övergödningen 
beror främst på utsläpp från jordbruk, skogsbruk och 
från äldre avloppsanläggningar av lägre kvalitet. Se vi-
dare i huvudhandlingen och i tabellen sid 11.

Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus avse-
ende kvicksilver och kvicksilverföreningar ”uppnår ej 
god kemisk ytvattenstatus” i samtliga vattenförekom-
ster. Detta gäller över hela landet och beror på en hög 
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Miljökvalitetsnormer och skyddsnivå för berörda sjöar i LIS-planen. N=Normal, h=hög. Källa: VISS och Säffle kommun.

Vattenförekomst Ekologisk  
status 2009

Miljökvalitetsnorm   
Ekologisk status

Kemisk  
status 2009

Miljökvalitetsnorm        
Kemisk ytvattenstatus 

(exkl. kvicksilver)

LIS- 
områden

Skyddsnivå för 
miljöskydd

Vålungen Ej bedömd Inga fastställda miljö-
kvalitetsnormer Ej bedömd Inga fastställda  

miljökvalitetsnormer 11 N

Finnsjön God God 2015 God God 2015 12 N

Aspen God God 2015 God God 2015 13 N

Myrsjön Ej bedömd Inga fastställda miljö-
kvalitetsnormer Ej bedömd Inga fastställda  

miljökvalitetsnormer 10 N

Lången  
(Lillälven i VISS) God God 2015 God God 2015 6 N

Eldan God God 2015 God God 2015 7,8,9 N

Väster-svan God God 2015 God God 2015 2 N

Mellan-svan God God 2015 Uppnår ej god God 2015 (kadmium och 
kadmiumföreningar 2021) 3,4,5 N

Ömmeln Måttlig God 2021  
(flödesregleringar) God God 2015 1 N

Buvattnet God God 2015 God God 2015 14 N

Summeln Måttlig God 2021  
(övergödning) God God 2015 15 h

Harefjorden God God 2015 God God 2015 16,17,18,19 N

Byälven Måttlig God 2021  
(övergödning) God God 2015 20 N

Gatviken/
Getebolsviken 
(Vänern)

Måttlig God 2021  
(övergödning) God God 2015 21,22 h

Dalbosjön  
(Vänern) God God 2015 God God 2015 23,24,25,26,27 N

Värmlandssjön 
(Vänern) God God 2015 God God 2015 28,29,30,31,32 

33,34,35 N

halt av kvicksilver och kvicksilverföreningar i marken, 
bland annat orsakade av atmosfäriskt nedfall. Pro-
blemen förvärras av försurning. Målsättningen är att 
halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vat-
tenförekomsten inte bör öka till den 22 december 2015, 
i förhållande till de halter som har legat till grund för 
vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk yt-
vattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverför-
eningar 2009.

För de sjöar som berörs av flera LIS-områden redovi-
sas separat samlade bedömningar av LIS-områdenas 
påverkan efter beskrivningarna av de enskilda LIS-
områdena.

Värdefulla vatten
Säffle kommun har ett stort antal vattenmiljöer som 
bedöms vara nationellt särskilt värdefulla eller natio-
nellt värdefulla, däribland samtliga sjöar och vatten-
drag som berörs av LIS-områden. De utpekade sjöarna 
och vattendragen har höga värden för naturvård, fisk/
fiske eller kulturmiljöer i eller i anslutning till vattnet.

Vatten och avlopp
I flertalet intresseanmälningar inför LIS-arbetet fram-
går inte hur man avser lösa försörjningen med vatten 
och avlopp. Inom ramen för analyserna har det heller 
inte varit möjligt att studera denna fråga i detalj och 
att ge detaljerade anvisningar. Vid övergödda sjöar och 
vattendrag kommer normalt hög skyddsnivå för miljö-
skydd att krävas för att nå målet om god ekologisk sta-
tus före 2021. Likaså gäller att målsättningen om god 
ekologisk status till 2015 för övriga sjöar inte får påver-
kas negativt. Varje ärende och dess påverkan på berört 
vatten måste dock bedömas individuellt. Generellt ska 
i efterföljande plan- och utredningsarbete samt vid till-
ståndsprövning följande gälla:

• Ny vattentäkt placeras med beaktande av eventu-
ellt angränsande vattentäkter och avloppsanlägg-
ningar.

• Ny avloppsanläggning ska utföras med beaktande 
av sjöns eller vattendragets status. Tillstånd krävs 
och samråd med kommunens miljökontor beträf-
fande utförande och skyddsnivå ska hållas.
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• Gemensamma avloppslösningar för flera byggna-
der eller fastigheter ska alltid eftersträvas. 

• Möjlighet för angränsande fastighet att uppgradera 
sin befintliga avloppsanläggning genom en ny ge-
mensam anläggning.

• Möjlighet till anslutning mot angränsande fastig-
hets befintliga avloppsanläggning ska undersökas. 

Av dessa skäl anges därför i analysen av respektive 
område endast generella anvisningar om vatten eller 
avlopp. 

Bryggor
Behovet av bryggor har inte närmare redovisats i un-
derlaget. Det kan dock antas att åtminstone stugbyar 
och grupper av fritidshus kommer att behöva båt- och/
eller badbryggor i anslutning till området. Anläggande 
av bryggor, pirar och liknande är vattenverksamhet 
som är anmälnings- eller tillståndspliktig beroende på 
omfattningen. Frågan studeras närmare i samband med 
kommande detaljplaner eller lovprövning. 

Riksintressen
Kommunen berörs av följande riksintressen som har 
anknytning till LIS-planen:

• Riksintresse för naturvård enligt MB 3:6 (Lurö 
och Millesviks skärgårdar, oexploaterad skärgård, 
Finnsjön – Aspen, Summeln – Sjönsjö).

• Riksintresse för friluftslivet enligt MB 3:6 (Lurö – 
Millesviks skärgårdar, vattenanknutet friluftsliv).

• Riksintresse för turism och friluftsliv, främst det 
rörliga friluftslivet, enligt MB 4:2 (Vänern med öar 
och strandområden).

• Riksintresse Natura 2000 enligt MB 3:8. Lurö 
och Millesviks skärgårdar (utom Lurö och del av 
Husön) är även avsatta som naturreservat och Na-
tura 2000-område. 

• Riksintresse för yrkesfisket (Vänern). Berör samt-
liga områden på Värmlandsnäs, Lurö och mellan 
Byälven och länsgränsen mot Västra Götalands 
län.

• Riksintresse för kommunikationer (E18 och järn-
vägen Karlstad-Göteborg).

• Riksintresse för energiproduktion (vindbruk) en-
ligt MB 3:8; områden på Värmlandsnäs.

Förekomsten av riksintresse redovisas under respek-
tive område. Se även huvudhandlingen och MKB samt 
bilaga 2.

På södra delen av Värmlandsnäs ligger hjälleskate som berörs av riksintressen för naturvård, friluftsliv och turism och friluftsliv.
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Kommunens ställningstagande
Kommunens ställningstagande till riksintressena redo-
visas i huvudhandlingen under rubriken Riksintressen. 

Beträffande riksintresset för friluftsliv enligt MB 3:6 i 
Lurö-Millesviks skärgårdar (berör LIS-område nr 24, 
27 och 29) accepterar kommunen inte av länsstyrelsen 
redovisad avgränsning utan anser att området norr om 
Millesvik ska utgå. Vidare innebär kommunens tolk-
ning av bestämmelserna att anläggningar och viss be-
byggelse i kustområdet söder om Millesvik, som ska 
betjäna turismens och friluftslivets intressen, i vissa 
lägen kan vara av sådan betydelse för bygden att en 
viss exploatering bedöms lämplig.

När det gäller riksintresset för turism och friluftsliv 
enligt MB 4:2, Vänern med öar och strandområden, 
godtar kommunen inte den av länsstyrelsen redovisade 
avgränsningen som anses omfatta stora markområden 
utan betydelse för riksintresset. Enligt kommunen bör 
gränsen ligga cirka 300 m från strandlinjen. Bestäm-
melserna tolkas så att anläggningar som ska betjäna 
turismens och friluftslivets intressen i vissa lägen kan 
vara av sådan betydelse för bygden att en viss exploa-
tering bedöms lämplig. Riksintresset berör samtliga 
områden vid Vänern och dess vikar. 

Nu gällande riksintresseområden för vindkraft är 
beslutade av Energimyndigheten 2008 och omfat-
tar i kommunen stora delar av Värmlandsnäs och ett 
område i Svanskog socken.

Energimyndigheten kom i december 2012 med ett 
förslag till revidering/uppdatering av riksintresseutpe-
kandet. Föreslagen revidering har sin grund i ändrade 
kriterier avseende ökat avstånd till bebyggelse (min 
800 m), högre årsmedelvind (6,7 m/s, 72 m o mark), 
maxavstånd till region- och stamnät (15 km) samt 
större min yta för respektive område (5 km2).

För Säffles del innebär Energimyndighetens förslag att 
endast ett område i Vänern, sydväst om Värmlandsnäs 
föreslås som riksintresseområde.
Kommunen avser att se över vindkraftplanens aktuali-
tet när Energimyndigheten beslutat om nya riksintres-
seområden för vindkraft. 

Vänern
Enligt MB 7:18e, punkt 3, får vid Vänern, ”om det rå-
der stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området”, 
endast föreslås områden som har ”liten betydelse för 
att tillgodose strandskyddets syften”. Vid de delar av 
Vänern som inte berörs av stor efterfrågan gäller inte 
denna restriktion.

LIS-planen innehåller totalt 15 områden vid Vänern. 
Samtliga ligger inom område av riksintresse för turism 
och friluftsliv enligt MB 4:2. Två områden (27 och 

29) berörs av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 
(Riksintressen enligt kommunens ställningstagande). 

På Värmlandsnäs östra sida råder enligt kommunens 
erfarenhet inte någon stor efterfrågan på mark för be-
byggelse. Området berörs heller inte av något riksin-
tresse enligt MB 3:6. Här föreslås på en kuststräcka av 
över 30 km sex områden. Några riktar sig mot turism 
och friluftsliv i form av stugbyar och vildmarkscam-
ping och resten avser fritidshus och/eller permanent-
boende. Områdena ligger väl samlade, delvis i nära 
anslutning till befintlig bebyggelse. Sammantaget be-
döms de tillföra såväl positiva sysselsättningseffek-
ter och ge ett påtagligt tillskott till serviceunderlaget, 
samtidigt som tillgången till strandområden och goda 
livsvillkor för djur och växter kan tillgodoses. 

Näsets västra sida, söder om Byälvens utlopp, är att-
raktivare med omväxlande skärgårdsnatur i västerläge. 
Förutom vid Getebolsviken råder, enligt kommunens 
erfarenhet, inte heller här någon påtaglig efterfrågan 
på mark. Här föreslås sex områden, varav två avser 
stugbyar och ett, vid Ekenäs, skärgårdscentrum med 
gästhamn och servicefunktioner. Övriga avser fritids- 
eller permanenthus. Även här innebär förslagen stöd 
för lokal service och möjligheter till framtida arbets-
tillfällen utan att tillgången till strandområden påver-
kas nämnvärt. 

Områdena vid Byviken och Gatviken, nr 21-24, avser 
delvis permanent- och fritidsbebyggelse med Säffle 
(eller Åmål) som närmaste serviceort. Område 23 gäl-
ler kommunens bad- och campingplats vid Duse udde 
och område 21 B, syftar till turisminriktad verksamhet 
med stugor och husbåtar.

Sammanfattningsvis bedöms föreslagna områden vid 
Vänern:

• Inte beröra områden med för närvarande stor efter-
frågan på mark

• Inte medföra påtaglig skada på riksintressen

• Långsiktigt bidra till sysselsättning och ökat un-
derlag för lokal service

• Öka områdets attraktivitet för turism och rörligt 
friluftsliv
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• Innebära ringa påverkan på tillgången till strand-
områden och livsvillkoren för växter och djur.

Fortsatt planering
LIS-planen pekar ut ett antal områden vilka bedöms 
möjliga att exploatera på ett sätt som innebär utveck-
ling av landsbygden på lång sikt. Planen är över-
siktlig och i sig ingen garanti för genomförbarhe-
ten av förslagen. Underlaget är grovt och inte alltid 
förankrat hos berörda markägare. Planen innebär 
inga åtaganden för enskilda, men kan ge en framtida 
möjlighet att bygga i strandnära lägen.

Enligt de enskilda områdesbeskrivningarna krävs 
ofta efterföljande planer och/eller utredningar som 
detaljplan, planutredning, naturvärdesbedömning, 
va-utredning, radonundersökning och liknande som 
underlag för lovprövning.  Någon av de efterföljande 
utredningarna eller planerna kan visa att det tänkta 
projektet är olämpligt av olika skäl. Tidig kontakt 
med kommunen rekommenderas därför i varje en-
skilt projekt.

Som framgår av områdesbeskrivningarna krävs upp-
rättande av detaljplan om projektet innebär fler än 4 
bostads- eller fritidshus. Om föreslaget område be-
döms kunna inrymma fler än 4 hus, kommer kom-
munen att ställa krav på detaljplan, även om utbygg-
naden sedan kan ske etappvis med ett hus i taget. När 
det gäller vatten och avlopp ställs det oftast krav på 
gemensamma lösningar, och frågor som tillfart och 
omgivningspåverkan kan behöva belysas i detalj-
plan.  I känsliga lägen kan detaljplan krävas även om 
antalet hus är 4 eller färre. 

Som framgår av lagtexten är LIS-område ett av de 
särskilda skäl som kan anföras vid prövningen av en 
dispens från strandskyddet (MB 7:18 c + d). 

Kvarstående, inte tillgodosedda erinringar från 
länsstyrelsen, vilket kommer att framgå av anta-
gandehandlingen, kan innebära att länsstyrelsen 
överprövar en detaljplan eller annat beslut för ett 
LIS-område.

Läsanvisningar
På följande sidor beskrivs de utvalda områdena 
med text och kartor. 

Beskrivningen redovisar dels varje områdes för-
utsättningar i form av en nulägesbeskrivning, 
dels en analys utifrån ovan redovisade fråge-
ställningar och de intressen i övrigt som områ-
det berörs av. Analysen beskriver hur området 
och planerade åtgärder kan leva upp till de krav 
som miljöbalken och efterföljande riktlinjer stäl-
ler. Analysen avslutas med ”Slutsatser” som re-
dogör för vad som bedöms kunna genomföras 
och vilka krav som ställs på efterföljande planer 
och utredningar.

Avgränsningen på kartan av respektive LIS-om-
råde är preliminär och baserad på nu kända fak-
ta. Den kan komma att ändras i samband med 
efterföljande detaljplanering eller andra plane-
ringsåtgärder. 

För samtliga områden redovisas i text och på 
karta riksintressen enligt Miljöbalken och regi-
onala intressen av olika slag som kan innebära 
restriktioner, till exempel biotopskydd, natur-
vårdsavtal, fornminnen etc. I allmänhet redovi-
sas i texten endast de intressen som finns inom 
utredningsområdet (prickad kontur), som om-
fattar LIS-området och dess närmaste omgiv-
ningar. Efter analys och bedömning avgränsas 
sedan själva det område, som bedöms kunna bli 
föremål för exploatering (gulfärgat). 

Eftersom samtliga berörda sjöar utom Vänern 
utgör fiskevårdsområden redovisas inte detta 
särskilt. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket 
enligt MB 3:5. Föreslagna åtgärder och utbygg-
nader i LIS-områdena bedöms inte påverka vare 
sig fiskevårdsområdena eller riksintresset för yr-
kesfisket negativt.

Följande förkortningar används i rapporten

PBL   Plan- och bygglagen
LIS   Landsbygdsutveckling i  
 strandnära lägen
MB Miljöbalken
MKB  Miljökonsekvensbeskrivning
VA- 
utredning Vatten- och avloppsutredning
VISS VatteninformationsSystem Sverige
ÖP  Översiktsplan, kommunomfattande
FÖP Fördjupad översiktsplan för en del av  
 kommunen
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DELOMRÅDEN
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1. Ömmeln - Stubberud, Finntorpet 
2. Väster-Svan - Gaterud  
3. Mellan-Svan - Näs 
4. Mellan-Svan - Svanskogs-Strand 
5. Mellan-Svan - Svaneholm 
6. Lången - Nygård  
7. Eldan - Naturbyn (A)  
7. Eldan - Breddalen (B) 

7. Eldan - Sillingerud (C)  
8 Eldan - Gönäs 
9. Eldan - trönneviken 
10. Myrsjön  
11. Vålungen 
12. Finnsjön - Finnerud 
13. Aspen - Gårda (A)  
13. Aspen - Sandviken (B) 

14. Buvattnet - Kila Fjäll 
15. Summeln - Ruds hemman (A) 
15. Summeln - Vickersrud (B) 
16. harefjorden - Kila prästgård (A) 
16. harefjorden - högberget (B) 
17. harefjorden - Ölserud 
18. harefjorden - Kärrholmen 
19. harefjorden - Granvik  
20. Byälven - Sörgården 
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ÖVERSIKt DELOMRÅDEN

Beskrivning av inringade sjöar finns under kapitel Samlade bedömningar, 
sid 105 ff.
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21. Vänern - Gönäs (A) 
21. Vänern - Avelsäter (B) 
21. Vänern - hulta V (C) 
21. Vänern - hulta Ö (D) 
22. Vänern - Billsvik 
23. Vänern - Duse udde 
24. Vänern - Ågotsberg 
25. Vänern - Stora herrestad 
26. Vänern - hösserud 

27. Vänern - hjälleskate 
28. Vänern - Eskilsäter 
29. Vänern - Ekenäs 
30. Vänern - Gaperhult, Bäckehamnen (A) 
30. Vänern - Gaperhult, Sandviken (B) 
30. Vänern - Gaperhult, torpsand (C) 
31. Vänern - Grimbråten S 100
32. Vänern - Grimbråten N 102
33. Vänern - torseruds sand 

34. Vänern - Kvarnfallet (A) 
34. Vänern - Örrud (B) 
35. Vänern - Askedalen (A) 
35. Vänern - Ny Grorud S (B) 
35. Vänern - Ny Grorud N (C) 
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Översiktlig naturvärdesbedömning/fågelfauna 2012 
har gjorts.

Friluftsliv, intressen
Området är i dag, med undantag av hemfridszoner 
kring befintliga fritidshus, i sin helhet tillgängligt för 
det rörliga friluftslivet.

Inom området finns ett mindre parti med biotopskydd. 
Ömmeln utgör fiskevårdsområde och är utpekad som 
”värdefullt vatten”.

Fornlämningar
Området innehåller en övrig kulturhistorisk lämning i 
form av plats för tjärframställning. Vidare finns mitt i 
området en torplämning samt en hög med spismur och 
spismursröse (Skog och historia). 

Vattenkvalitet
Sjön Ömmeln är enligt VISS (Vatteninformationssys-
tem Sverige) påverkad av flödesförändringar som kan 
medföra ekologiska konsekvenser och sjöns ekologiska 
status är bedömd som måttlig. Sjön är dock inte drab-
bad av försurning eller övergödning och sjön bedöms 
ha en god kemisk ytvattenstatus.

Förutsättningar
Allmänt
Området är beläget vid sjön Ömmelns östra strand och 
består av kuperad skogsmark som sluttar mot sjön. I 
eller i anslutning till området finns enstaka fritidshus. 
Marken är privatägd. Ägaren har låtit upprätta ett för-
slag till detaljplan omfattande 50-60 fritidshus samt 
en mindre centrumanläggning och båtbryggor i sjön. 
Strandskydd 150 meter.

För området har en detaljplan utarbetats, som antogs 
2012-12-17. Antagandet har överklagats och ärendet 
befinner sig nu hos miljödomstolen.

Markanvändning
Skogsmark, till stor del avverkad. Inom området finns 
några enstaka fritidshus närmast stranden. Längs 
stranden löper ett järnvägsspår som används för turist-
inriktad trafik i begränsad omfattning sommartid. 

Natur, landskap
Området ligger i en västsluttning med storblockig ter-
räng. Skogen är avverkad men frötallar och björkar står 
kvar. Enstaka tallar med platt topp finns i den smala 
strandzonen mellan vattnet och dressinbanan. Dessa 
kan ha värden för större fåglars bobygge. Inga bon 
fanns dock i träden vid tillfället för fältbesök. Sump-
skog på höjden sparas som naturmark enligt förslaget 
till detaljplan. Detaljplaneområdets södra gräns ligger 
intill ett biotopskyddat skogsparti. 

1. ÖMMELN - StUBBERUD, FINNtORPEt



Del av översiktsplan (ÖP) avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS), Säffle kommunn |     19

Analys
Motiv
En utbyggnad av området i enlighet med detaljplane-
förslaget ger ett påtagligt tillskott till underlaget för 
service i Svaneholm ca 5 km norrut. Lokalt kan cen-
trumanläggningen innebära arbetsplatser i reception, 
kiosk o dyl. Utbyggnaden kan förväntas ta relativt lång 
tid och innebära sysselsättning för lokala företag. Lä-
get vid järnvägen med möjlighet till hållplats kan bidra 
till ett förbättrat underlag för denna turistattraktion.

Friluftsliv, intressen
Exploateringen tar i anspråk skogsområden men be-
döms inte få negativa konsekvenser för friluftslivet 
omkring sjön, som omfattar stora orörda skogspartier. 
Centrumanläggningen kan även betjäna det rörliga fri-
luftslivet, och genom en utbyggd tillfartsväg ökar till-
gängligheten. Se även ovan beträffande järnvägen.

Områden med biotopskydd och naturvårdsavtal samt 
fornlämningar beaktas i detaljplanen och påverkas inte 
av den planerade utbyggnaden.

Risker
Ömmeln är en reglerad sjö med vattendom från 1939 
som tillåter att vattenytan varierar mellan +121.00 och 
+123.92. Detta bedöms inte påverka den planerade be-
byggelsen. Enligt geoteknisk undersökning föreligger 
ingen risk för ras eller skred inom det planerade ut-
byggnadsområdet. Eventuellt kan järnvägsbanken lo-
kalt innehålla lera med risk för skred. 

Växt- och djurliv
Ett större skogsområde med allmänna värden för växt- 
och djurliv kommer att tas i anspråk för bebyggelse 
och därmed permanent omvandlas till exploaterad 
mark. Tallar som kunde vara lämpliga för bobyggen 
blir troligen inte utnyttjade på grund av att de genom 
utbyggnaden blir störningsutsatta.

Fria stränder, tillgänglighet
Området är idag tillgängligt från sjön och via befint-
lig väg. Genom utbyggnad av vägen och en hållplats 
på museijärnvägen ökar tillgängligheten, vilket kan 
kompensera den minskade tillgängligheten till delar av 
skogsmarken.

Strandområdet mellan järnvägen och vattnet berörs 
inte av utbyggnaden annat än vid de planerade båt-
bryggorna. Tillgången på fria stränder i övrigt längs 
Ömmeln är mycket god.

Infrastruktur
Tillfart till området sker via befintlig väg från norr som 
byggs ut. 

Vatten och avlopp skall lösas lokalt med borrade 
brunnar alternativt ett gemensamt vattenverk som re-
nar råvatten från Ömmeln, samt med gemensamt av-
loppsreningsverk av typen kompaktreningsverk med 
mekanisk, kemisk och biologisk rening, från vilket det 
renade vattnet leds ut i sjön. Vatten- och avloppsför-
sörjningen redovisas i en VA-utredning tillhörande de-
taljplanen. Separat tillstånd krävs för ny anläggning.
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Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas genom att (avverkad) 
skogsmark ersätts av grupper av fritidshus. Eftersom 
terrängen öster om bebyggelsen stiger ytterligare 20-
30 m kommer ingen silhuettverkan att uppstå när om-
rådet ses från sjön. Vid stranden kommer båtbryggor 
att anläggas.

Slutsatser
En utbyggnad av området bedöms kunna medföra ett 
påtagligt tillskott till underlaget för lokala servicefunk-
tioner i Svaneholm. 
Även efter en utbyggnad är tillgången på fria stränder 
och strövområden mycket god i den närmaste omgiv-
ningen. Utbyggnaden kan genomföras utan att före-
kommande kulturhistoriska lämningar eller biotoper 
påverkas negativt
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Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

1:8 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Nyckelbiotoper

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

1. ÖMMELN - STUBBERUD, FINNTORPET
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Friluftsliv, intressen
Föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivet i nämnvärd omfattning.

Växt- och djurliv
Utbyggnaden tar ett skogsområde med allmänna vär-
den för växt- och djurliv i anspråk, men får också indi-
rekt konsekvenser för den strandzon som inte bebyggs 
genom exempelvis siktröjningar. I samband med fort-
satt planering behöver man därför hantera även detta 
område och kanske reglera användningen i detaljplan.

Fria stränder, tillgänglighet
Utbyggnaden berör en mindre del av strandområdena 
längs Väster-Svan, som till största delen är fria. Till-
gängligheten påverkas i mycket liten grad. 

Infrastruktur
Väg finns fram till området. Vatten- och avloppsför-
sörjningen löses gemensamt med beaktande av sjöns 
vattenstatus. Vattenfall planerar en transformator ca 
600 m väster om området. Fibernät är utbyggt i om-
rådet.

Landskapsbild
Landskapsbilden förändras genom att tät skog ersätts 
av en grupp bostäder och siktröjning sker närmast 
stranden. Längs sjöns västra sida finns enstaka gårdar 
och bostadshus och den planerade bebyggelsen bedöms 
inte avvika påtagligt från detta mönster.

2. VÄStER-SVAN - GAtERUD 
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för 6 tomter för permanentboende på västra 
stranden av Väster-Svan. Privatägd mark. Strandskydd 
150 meter.

Markanvändning
Gammal åkermark i sluttning mot sjön, nu bevuxen 
med delvis tät granskog med inslag av lövträd. Väster 
om området finns ett fritidshus.

Friluftsliv, intressen
Området bedöms vara av lågt intresse för friluftslivet.
Sjön Väster-Svan är fiskevårdsområde. I övrigt finns 
inga utpekade intressen. Söder om området finns ett 
avvattningsföretag enligt Vattenlagen.

Natur, landskap
Området som ska användas för tomtmark utgörs av 
likåldrig granskog med inslag av löv i sydsluttning. 
En före detta brukningsväg går längs med stranden. 
Området nedanför vägen avses inte att användas för 
bebyggelse, men åtgärdas genom siktröjning. Strand-
zonen utgörs av glesare bevuxen skogsmark med en 
hel del löv, främst al. Fina klipphällar ut i vattnet med 
möjlighet till utblickar över sjön och odlingslandska-
pet. Spår av bäver och älg.

Vattenkvalitet
Sjön Väster-Svan bedöms enligt VISS ha en god eko-
logisk status och en god kemisk ytvattenstatus. Sjön är 
inte försurad eller övergödd.

Analys
Motiv
Planerad utbyggnad med 6 permanentbostäder förbätt-
rar underlaget för lokala servicefunktioner i Svane-
holm.

Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en exploatering av den 
föreslagna storleksordningen. 
Påverkan på landskapsbild, växt- och djurliv och till-
gänglighet bedöms vara av begränsad omfattning. 
Utbyggnaden bör föregås av detaljplan inklusive VA-
utredning och naturvärdesbedömning. För tillkomman-
de enstaka hus kan plan- och VA-utredning godtas som 
underlag för prövning.
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2. VÄSTER-SVAN - GATERUD

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området



24      |   Del av översiktsplan (ÖP) avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS), Säffle kommun

Analys
Motiv
Planerad utbyggnad med bostäder förbättrar underla-
get för servicefunktioner i Svaneholm. Avståndet till 
Svaneholm är mindre än 5 km.

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden bedöms inte påverka friluftslivets intres-
sen och bedöms inte komma att stå i konflikt med fis-
kevårdsintresset. 

Växt- och djurliv
Utbyggnaden påverkar områden med allmänna värden 
för växt- och djurliv. Förekomst av miljöer som omfat-
tas av generellt biotopskydd, exempelvis öppna diken, 
behöver utredas eftersom utbyggnaden planeras på 
åkermark.

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsens placering innebär att tillgängligheten till 
strandzonen inte påverkas till en bredd av ca 100 m.

Infrastruktur
Bebyggelsen placeras vid befintlig väg. Avståndet till 
väg 524 är ca 800 m. Vägen trafikeras med buss av 
Värmlandstrafik. 

Det förekommer diskussioner inom kommunala VA-
planeringsmöten om att eventuellt använda sjön Mel-
lan-Svan som ytvattentäkt för tätorten i Svaneholm, 
vilket kan medföra att området hamnar inom ett vat-
tenskyddsområde. Inom vattenskyddsområde kan fö-
reskrifter gälla där det ställs mer långtgående krav än 
hög skyddsnivå för avloppsanläggningar. Fibernät är 
utbyggt i området.

Risker
Området ligger inom eventuellt högriskområde för ra-
don. Särskild markundersökning krävs som underlag 
för detaljplan alternativt lovprövning.

Landskapsbild
En placering av bebyggelsen i rad intill befintlig väg är 
godtagbar i relation till övrig bebyggelse längs vägen. 
En placering längre ned mot stranden bryter mot be-
fintlig struktur och påverkar landskapsbilden negativt. 

3. MELLAN-SVAN - NÄS
Förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område för bostadsbebyggelse på slutt-
ningen mot Näsviken i Mellan-Svan. Privatägd mark. 
Strandskydd 250 meter.

Markanvändning
Ängsmark

Friluftsliv, intressen
Området består av öppen jordbruksmark och bedöms 
vara av begränsat intresse för friluftslivet. Mellan-
Svan är fiskevårdsområde och utpekad som ”värdefullt 
vatten”. 

Natur, landskap
Vacker landskapsbild med odlingsmark i östsluttning 
mot sjön. Bebyggelse ovanför vägen. Lövträd i smal 
zon närmast vattnet. Denna obrukade strandremsa ut-
gör en viktig skyddszon mellan åker-/ betesmark och 
vatten. 

Fornlämningar, kulturmiljöer
Bebyggelsen i området ligger karakteristiskt i rad 
längs åskrönet med huvuddelen väster om vägen. Ut-
anför LIS-området, i söder, finns ett bevakningsobjekt 
i form av en gårdstomt från 1500-talet och norrut ett 
par stensättningar. 

Vattenkvalitet
Sjön Mellan-Svan bedöms enligt VISS ha en god eko-
logisk status. Den kemiska ytvattenstatusen uppnår 
inte god kemisk ytvattenstatus på grund av för höga 
halter av kadmium och kadmiumföreningar. Källan till 
de för höga halterna är inte känd i dagsläget. Sjön är 
inte försurad eller övergödd.

Slutsatser
Området bedöms möjligt för föreslagen exploatering 
under förutsättning att bebyggelsen placeras längs 
vägen. Påverkan på till exempel landskapsbild och fri-
luftslivets intressen blir då begränsad. 
Prövning av lov bör kunna ske med stöd av plan- och 
VA-utredning. Vatten- och avlopp löses gemensamt.
Radonundersökning krävs.
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Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM
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Kulturlämning enl 
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Utbyggnad utanför 
LIS-området
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Analys
Motiv
Området har ett attraktivt läge och en utbyggnad av cam-
ping och uthyrningsbostäder för sommargäster med till-
hörande servicefunktioner kan ge ett varaktigt tillskott till 
sysselsättningen lokalt.

Friluftsliv, intressen
Befintligt bad och uthyrningsverksamhet och den tänkta 
utbyggnaden är i hög grad inriktad på friluftslivet. 

Utbyggnaden bedöms inte komma att stå i konflikt med 
fiskevårdsintresset. 

Växt- och djurliv
Sandmiljöer kan hysa intressant insektsflora vilket behö-
ver utredas närmare i samband med fortsatt planering. 
Naturvärden knutna till solitära ädellövträd skall bevaras. 

Fria stränder, tillgänglighet
Badplatsen är allmänt tillgänglig. God tillgång till fria 
stränder även i omgivningen.

Infrastruktur
Området är välbeläget intill väg 524 med busstrafik till 
Säffle och Åmål. Avloppshanteringen utformas med hän-
syn till sjöns vattenkvalitet och närheten till badplatsen. 

Det förekommer diskussioner inom kommunala VA-pla-
neringsmöten om att eventuellt använda sjön Mellan-Svan 
som ytvattentäkt för tätorten i Svaneholm, vilket kan 
medföra att området hamnar inom ett vattenskyddsom-
råde. Inom vattenskyddsområde kan föreskrifter gälla där 
det ställs mer långtgående krav än hög skyddsnivå för av-
loppsanläggningar. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Landskapet är öppet mellan vägen och sjön. Komplettering 
med bostäder för uthyrning i norr och eventuellt tillkom-
mande bostadshus bör placeras så att ett sammanhang er-
hålles med befintlig gårdsbildning. Befintliga ädellövträd 
och kulturhistoriska lämningar beaktas.

Befintlig lövträdsridå och skogsdunge bör bevaras som bar-
riär mellan bebyggelsen och camping/badplatsen.

Utbyggnad av badplatsen görs så att t ex campingstugor 
placeras i grupp med stöd av befintlig vegetation. 

4. MELLAN-SVAN - SVANSKOGS-StRAND 
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Mellan-Svan norr om Svaneholm med in-
riktning på turism och friluftsliv; uthyrningsstugor, cam-
pingplats, bad mm. Marken är dels privatägd (norra de-
len), dels kommunägd (i söder). Strandskydd 250 meter.

Önskemål finns om att dels utöka uthyrningsverksamhe-
ten på Svanskogs-Strand 1:27-1:28 med ytterligare hus, 
dels utöka den kommunala badplatsen med camping-
plats, campingstugor m fl servicefunktioner. 

En utbyggnad med två hus för uthyrning har under 2012 
genomförts på 1:27-1:28 med stöd av en lokaliseringsut-
redning avseende LIS för Svanskogs socken som upprät-
tades i februari 2011.

Markanvändning
Ängsmark med gårdsbebyggelse. Huvudbyggnad som 
används för uthyrning till sommargäster (norra delen). 

Kommunal badplats (i söder).

Området korsas av en luftledning för högspänning, som 
enligt uppgift skall ersättas med jordkabel.

Natur, landskap
Den norra delen av området utgörs av öppen odlingsmark 
mellan vägen och sjön. Naturvärden består främst i före-
komsten av ett antal äldre solitära lövträd, bland annat 
lönn och lind. Kraftledningen utgör ett markant inslag 
i landskapet, men ska enligt uppgift läggas i mark. Ett 
dike i söder omgärdas av en ridå av lövträd. Ett mindre 
skogsparti i sydost gränsar mot 1:54.

I söder en större badplats i anslutning till ovan beskrivna 
område. Sandmiljöer kan hysa intressant insektsflora. 
Stor del utgörs dock enligt uppgift av gräsmatta. Viss 
lövträdsvegetation.

Friluftsliv, intressen
Området används av friluftslivet, såväl den norra delen 
med växlande sommargäster som den södra med kom-
munal badplats.

Mellan-Svan är fiskevårdsområde och är utpekad som 
”värdefullt vatten”. 

Fornlämningar, kulturmiljöer
Till gårdsbebyggelsen i norra delen hör lämningar i form 
av husgrunder, smedjor, kolanläggningar mm. Fornläm-
ningen är klassificerad som ”övrig kulturhistorisk läm-
ning”.

Vattenkvalitet
Sjön Mellan-Svan bedöms enligt VISS ha en god eko-
logisk status. Den kemiska ytvattenstatusen uppnår inte 
god kemisk ytvattenstatus på grund av för höga halter 
av kadmium och kadmiumföreningar. Källan till de för 
höga halterna är inte känd i dagsläget. Sjön är inte försu-
rad eller övergödd.

Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en utveckling av boende 
och anläggningar för friluftslivet, vilket kan tillföra orten 
arbetsplatser. Möjligheter finns att samordna driften av 
uthyrning av boende och bad/campingplats. tillkommande 
bebyggelse placeras i enlighet med rekommendationer 
under ”landskapsbild”. 
Prövning av lov bör kunna ske med stöd av planutredning 
inklusive VA-utredning och naturvärdesbedömning. Vat-
ten- och avlopp löses gemensamt.
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Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området
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Växt- och djurliv
Förutsättningarna för växt- och djurliv knutet till djur-
hållning och öppen mark förändras. Området hyser 
dock inte någon naturbetesmark och området som se-
dan lång tid är utsatt för påverkan från bebyggelse och 
jordbruk bedöms inte ha mer än allmänna värden för 
växt- och djurliv.

Fria stränder, tillgänglighet
Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen bedöms 
inte påverkas negativt av föreslagen utbyggnad. Det är 
dock viktigt att passagen längs stranden görs tillgäng-
lig längs hela området samt ges en rimlig bredd och 
tydligt avgränsas från bebyggelsen. 

Infrastruktur
Planerad bebyggelse kan anslutas direkt till befintligt 
gatunät och kommunala vatten- och avloppsledningar. 
Områdets södra del (Norra Skarbol 1:19) genomkorsas 
av kommunala va-ledningar. Länsväg 525 ca 200 m 
österut trafikeras med buss. Fibernät är utbyggt i om-
rådet.

Landskapsbild
En väl utformad bebyggelse kommer att upplevas som 
en naturlig utbyggnad av samhället och bedöms inte få 
någon negativ inverkan på landskapsbilden. Placering, 
utformning och färgsättning, särskilt i den norra delen, 
skall göras med beaktande av den kulturhistoriska mil-
jön vid herrgården.

Förutsättningar
Allmänt
Ett större område för permanentbostäder i utkanten 
av Svaneholms samhälle. Privata markägare. Strand-
skydd 250 meter.

Markanvändning
Området består idag av öppen jordbruksmark och 
tomtmark som sluttar svagt mot väster och Mellan-
Svan. I norra delen finns ett pågående jordbruk med 
djurhållning.

Natur, landskap
Området utgörs av åkermark/ betesmark och tomtmark 
som sträcker sig långt ner mot vattnet. Längs stranden 
finns lövträdsvegetation och en brukningsväg. En udde 
med båtbrygga sticker ut i sjön. 

Friluftsliv, intressen
Strandzonen har visst värde som strövområde för när-
boende.Området ligger i den nordvästra delen av Sva-
neholms samhälle med kyrkan och herrgården som är 
utpekad som värdefull miljö i länsstyrelsens kultur-
miljöprogram ”Ditt Värmland”. Sjön Mellan-Svan är 
fiskevårdsområde och utpekad som ”värdefullt vatten”.

Fornlämningar, kulturmiljöer
Herrgårdsmiljön utgör en övrig kulturhistorisk läm-
ning. Söder om området finns ett par fyndplatser för 
stenyxor.

Vattenkvalitet
Sjön Mellan-Svan bedöms enligt VISS ha en god eko-
logisk status. Den kemiska ytvattenstatusen uppnår 
inte god kemisk ytvattenstatus på grund av för höga 
halter av kadmium och kadmiumföreningar. Källan till 
de för höga halterna är inte känd i dagsläget. Sjön är 
inte försurad eller övergödd.

Analys
Motiv
En utbyggnad av området med permanentbostäder 
kan ge ett påtagligt tillskott till underlaget för service 
i Svaneholm.

Friluftsliv, intressen
Passagen längs stranden förutsätts iordningställas och 
en utbyggnad bedöms därför inte skada friluftslivets 
intressen. Cirka 600 meter söderut finns ett skogsparti 
med elljusspår. 

Med en väl anpassad lokalisering och utformning av 
den tillkommande bebyggelsen bedöms inte kultur-
miljöns värden påverkas negativt. Detaljerade krav på 
placering och utformning ställs i detaljplan.

5. MELLAN-SVAN - SVANEhOLM

Slutsatser
Området har goda förutsättningar att bebyggas och bi-
dra till ett underlag för servicen i Svaneholm, samtidigt 
som strandskyddets intressen inte påverkas i någon 
större utsträckning.
Bebyggelsen kan lätt anslutas till befintligt gatu- och 
ledningsnät. Placering, utformning och färgsättning, 
särskilt i den norra delen, görs med stor hänsyn till den 
kulturhistoriska miljön omkring herrgården. 
Detaljplan krävs. I samband med detaljplaneläggning 
skall en naturvärdesbedömning göras.
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5. MELLAN-SVAN - SVANEHOLM

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Naturminne

Kulturmiljöprogrammet 
1989-90
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Slutsatser
En utbyggnad av stugbyn ökar områdets attraktivitet 
och kan skapa arbetsplatser. Prövning av lov och dis-
pens bedöms kunna utföras med stöd av planutredning 
eller likvärdigt.
Området i söder är lätt att nå och bedöms lämpligt för 
en utbyggnad med permanentbostäder som anpassas 
till den sluttande terrängen. God anpassning till land-
skapsbilden i omgivningen krävs. 
Prövning av lov bör kunna ske med stöd av plan- och 
VA-utredning. 
Vatten- och avlopp löses gemensamt. 

6. LÅNGEN - NyGÅRD 
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på östra stranden av Lången med befintlig 
stugby som avses kunna utökas, samt i söder ett områ-
de för utbyggnad av permanentbostäder. Strandskydd 
150 m. Privata markägare.

Markanvändning
Stugby med ett antal uthyrningsstugor och en service-
byggnad; öppen mark som sluttar mot sjön; gångstig 
ned till brygga vid sjön. I söder skogsmark som sluttar 
mot sjön; närmast sjön ängsmark. 

Friluftsliv, intressen
Området berörs inte av några riks- eller regionala in-
tressen. 

Natur, landskap
Vid stugbyn öppen mark med buskvegetation och berg 
i dagen, släta hällar, på några platser. Mycket tilltalan-
de utsikt över sjön och landskapet.

I södra kanten av LIS-området tät lövskog, huvudsak-
ligen björk och asp. Närmast vattnet ett stråk med tät 
buskvegetation eftersom marken inte hävdats.

Vattenkvalitet
Lången har enligt VISS god ekologisk status.

Analys
Motiv
Önskvärt med utbyggnad av stugbyn för att öka dess 
bärkraft och skapa ytterligare arbetsplatser. 

Ytterligare permanentbostäder förbättrar serviceun-
derlaget i Svanskog och Nysäter.

Friluftsliv, intressen
Stugbyn är en utgångspunkt för det rörliga friluftslivet. 
En utbyggnad med ytterligare stugor och andra facili-
teter ökar områdets attraktivitet för det rörliga frilufts-
livet. 

Området i söder är generellt av lågt intresse för fri-
luftslivet och ointressant för stugbyns gäster.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Någon negativ inverkan av planerade åtgärder förvän-
tas inte. 

Fria stränder, tillgänglighet
Stranden vid stugbyn är redan ianspråktagen. Stugbyn 
blir som tidigare tillgänglig för sina gäster.

Stranden i söder är idag svårtillgänglig från land. I öv-
rigt är det god tillgång på fria stränder längs sjön.

Infrastruktur
Området nås direkt från befintlig väg.

Stugorna vid stugbyn saknar vatten och avlopp; finns 
endast för gemensamhetslokalen. Tillkommande stu-
gor bör också utföras ”torra”; annars krävs pumpning 
av avloppet och ev utökning av befintlig va-anläggning. 

För området i söder krävs gemensam lösning av vatten 
och avlopp. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Stugbyn är fint inordnad i landskapet och ytterligare 
stugor eller annan bebyggelse vid stugbyn påverkar 
landskapsbilden endast marginellt. Sannolikt medför 
en ökad verksamhet vid stugbyn att buskvegetationen i 
zonen nära sjön röjs vilket vore positivt för landskaps-
bilden.

I söder påverkas landskapsbilden i begränsad omfatt-
ning, vegetationen öppnas upp något, men ansluter 
samtidigt till närliggande befintlig bebyggelse som 
också ligger exponerad mot sjön. Viss siktröjning när-
mast stranden kan bli aktuell.
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Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län
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Åkermarksinventering
klass 1 och 2
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Skala                 (A4)
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Utbyggnad utanför 
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Slutsatser
Naturbyn bedöms kunna utvecklas med fler byggna-
der och faciliteter av liknande karaktär som befintliga. 
För enklare enstaka byggnader utan vatten och avlopp 
krävs normal bygglovsprövning. Planutredning inkl. 
naturvärdesbedömning för byns utformning på längre 
sikt bör upprättas. 
Vid en framtida utveckling till en standard som medför 
krav på vatten- och avloppsförsörjning skall VA-utred-
ning upprättas.

7. ELDAN - NAtURByN (A) 
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid nordvästra stranden av Eldan med 
stugor och servicebyggnader av vildmarkskaraktär 
och med mycket enkel standard. Utbyggnad planeras. 
Strandskydd 150 m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark (granskog), närmast sjön öppna gräsytor. 
Enkla omålade byggnader av ”vildmarkskaraktär”, för 
övernattning och samvaro, som uppförts med små in-
grepp i terrängen. 

Friluftsliv, intressen
Området berörs inte av några riks- eller regionala in-
tressen. 

Natur, landskap
Tät skogsmark med granskog i väster som öppnar sig 
mot öster och sjön. Närmare sjön gräsytor med upp-
vuxna björkar i strandlinjen. Byggnader fint anpassade 
till landskapet vilket ger ett mervärde. I nordöstra de-
len mot ån högre naturvärden för fåglar och insekter. 
Dominans av björk och al.

Vattenkvalitet
Eldan har enligt VISS god ekologisk status.

Analys
Motiv
Föreslagen utbyggnad av byn med bibehållen karaktär 
ökar dess attraktivitet för det rörliga friluftslivet och 
kan innebära arbetstillfällen. 

Friluftsliv, intressen
Byn är en utgångspunkt för det rörliga friluftslivet med 
speciell karaktär, och en utbyggnad är positiv för fri-
luftslivets vidkommande. Inga riks- eller regionala in-
tressen påverkas.

Växt- och djurliv
Området är idag påverkat av verksamheten och av be-
gränsad betydelse för växt- och djurlivet. En utbygg-
nad innebär ingen nämnvärd skillnad. Största natur-
värdena ligger ovanför området i en nyckelbiotop, men 
då det är kraftig sluttning ner mot vägen och naturbyn 
bedöms denna nyckelbiotop ej påverkas av LIS-områ-
det. Närmast ån är naturvärdena högre och hänsyn ska 
tas till detta område.

Fria stränder, tillgänglighet
Områdets stränder tillgängliga för byns gäster. Till-
gången på fria stränder söderut begränsas av betesmar-
ker och fastigheter. 

Infrastruktur
Byn ligger ca 200 m söder om E18, som trafikeras av 
regiontrafikens bussar. Vatten- och avloppssystem sak-
nas för närvarande och inga planer föreligger på en ut-
byggnad. 

Landskapsbild
Påverkan på landskapsbilden av en komplettering av 
Naturbyn blir mycket ringa.
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Slutsatser
Utbyggnaden enligt förslaget ger ett varaktigt tillskott 
till serviceunderlaget i Långserud och bedöms kunna 
utföras utan betydande påverkan på friluftslivets in-
tressen och landskapsbilden. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning skall upprättas 
vid fler än 4 tomter och vatten och avlopp lösas ge-
mensamt med beaktande av sjöns vattenkvalitet.  
Vid en mindre utbyggnad kan planutredning inklusive 
VA-utredning ligga till grund för prövning av lov och 
dispens.

7. ELDAN - BREDDALEN (B)
Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för friluftslivet. En 
utbyggnad enligt planerna kan i någon mån minska 
områdets värde för till exempel Naturbyns gäster som 
närströvområde. Eftersom verksamheten i Naturbyn i 
hög grad bygger på korttidsbesök bedöms dock inte ut-
byggnaden medföra någon påtaglig påverkan; dessut-
om finns stora strövområden väster om naturbyn. Inga 
riks- eller regionala intressen berörs.

Växt- och djurliv
Området har allmänna värden för växt- och djurlivet. 
De högsta naturvärdena finns söder om det övre områ-
det, mellan betesmarken och nerfarten till fastigheten. 
Här finns gamla grova aspar, björkar och granar, men 
även hassel och död stående och liggande ved som har 
stora värden för både insekter och fåglar En uppdel-
ning av exploateringen i mindre grupper bör göras så 
att fria passager för djur ned till vattnet kan säkerstäl-
las. Föreslagen exploatering bedöms inte påverka om-
rådet med höga naturvärden söder om fastigheten eller  
nyckelbiotopen väster om vägen.

Infrastruktur
Området är beläget i anslutning till grusväg av god 
standard ca 500 m söder om E18. E18 trafikeras av re-
giontrafikens bussar. Gemensam lösning för vatten och 
avlopp krävs.

Landskapsbild
Planerad bebyggelse är belägen ca 10-15 m över sjöns 
yta och utbyggnaden innebär att skogen ersätts av hus 
och tomter. Viss siktröjning närmast stranden kan för-
väntas. Mindre grupper med mellanliggande skogspar-
tier gör att påverkan på landskapsbilden minskas. Ud-
den i nordost undantas från bebyggelse.

Fria stränder, tillgänglighet
Området är idag inte lättillgängligt från land utom från 
Naturbyn. Stränderna är delvis branta och svårtill-
gängliga. Tillgången på fria stränder i omgivningen är 
relativt god, men begränsas av stugor och betesmarker 
i söder.

Förutsättningar
Allmänt
Förslag till lokalisering av 8-10 tomter för bostads-
bebyggelse på ängs- och skogsmark på Eldans östra 
strand, ca 500 m söder om E18. Strandskydd 150 m. 
Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark med blandskog, delvis avverkad. Ängs-
mark och gårdsbebyggelse.

Friluftsliv, intressen
Området berörs inte av några riks- eller regionala in-
tressen. 

Natur, landskap
Omväxlande, böljande landskap med ängar omgivna 
av skogsdungar och skogspartier. Närmast sjön i syd-
ost ett större sammanhängande skogsparti. I norr udde 
med klipphällar. I det övre området närmast vägen är 
lutningen stark och naturen varierar från betesmark 
med kor till blandskog med dominans av gran. Syd 
om området finns ett större parti med hassel och här 
är naturvärdena mycket högre pga. gamla grova och 
döda lövträd av bl.a. asp. På andra sidan vägen finns en 
större nyckelbiotop, men pga. lutningen bedöms denna 
inte påverkas. 

Vattenkvalitet
Eldan har enligt VISS god ekologisk status

Analys
Motiv
En utbyggnad av området enligt planerna kan ge ett 
tillskott till underlaget för servicefunktioner i Långse-
rud.
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Slutsatser
En utbyggnad med mindre grupper ovanför vägen 
bedöms kunna genomföras utan påtaglig påverkan på 
landskapsbilden. tillgängligheten till området mellan 
vägen och stranden påverkas inte. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning skall upprättas 
vid fler än 4 tomter och vatten och avlopp lösas ge-
mensamt med beaktande av sjöns vattenkvalitet.  
Vid en mindre utbyggnad kan planutredning inklusive 
VA-utredning ligga till grund för prövning av lov och 
dispens.

7. ELDAN - SILLINGERUD (C) 
Analys
Motiv
En utbyggnad, tillsammans med område 11, kan ge ett 
tillskott till servicefunktioner i Långserud.

Friluftsliv, intressen
Området har allmänna värden för friluftslivet och 
föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka friluftsli-
vets intressen negativt. Väster om området finns stora 
skogsområden. Kulturlämningen berörs inte av ut-
byggnaden. 

Växt- och djurliv
Området har allmänna värden för växt- och djurliv. De 
högsta naturvärdena finns i det södra området i nyckel-
biotopen Utbyggnaden bör delas upp i mindre enheter 
så att fria passager för djuren skapas mellan bakomlig-
gande skog och stranden.

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsen placeras ovanför befintlig väg och påver-
kar inte tillgängligheten till strandzonen. Fria stränder 
finns även söder om området.

Infrastruktur
Området är beläget längs befintlig grusväg ca 1,5 km 
söder om E18. Planerad bebyggelse skall förses med 
gemensam vatten- och avloppsförsörjning med beak-
tande av sjöns vattenkvalitet.

Landskapsbild
Längs vägen ersätts skogen av bebyggelse. Den slut-
tande terrängen innebär att större schaktarbeten kan 
bli aktuella vilket i så fall kan komma att påverka land-
skapsbilden ganska omfattande lokalt. Viss siktröjning 
mellan vägen och sjön kan också förekomma. Den 
bakomliggande stigande terrängen gör dock att ingen 
silhuettverkan uppstår.

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanent bebyggelse på skogsmark 
längs östra stranden av Eldan. Strandskydd 150 m. Pri-
vat ägare. 

Markanvändning
Skogsmark, barrskog.

Natur, landskap
Terrängen sluttar brant ned mot sjön i österläge. Nyli-
gen avverkat och gallrat/röjt. Idag dominans av tall och 
gran med inslag av ung björk. Ner mot vattnet kraftigt 
röjt för bete. Stranden börjar tvärt och är gräsbevuxen 
nästan ända ner till vattnet. I övrigt sten/klippor när-
mast vattnet. I det södra området finns en nyckelbio-
top som går in på föreslaget område. Nyckelbiotopen 
är något större än vad som anges i kartan. Här är det 
mycket branta berg med dominans av gammal gran 
och mycket död ved. Björksly är bortröjt.

Friluftsliv, intressen
I väster och söder finns nyckelbiotoper i form av lövrik 
barrnaturskog och bergsbranter samt karakteristiska 
hällar.

Fornlämningar, kulturmiljöer
I södra delen finns en kulturlämning enligt Skog och 
historia, en kant av kallmurad sten.

Vattenkvalitet
Eldan har enligt VISS god ekologisk status
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8 ELDAN - GÖNÄS
Förutsättningar
Allmänt
Området är beläget vid Eldans östra strand, söder om 
Ellmansviken, och består av skogsmark som sluttar 
mot sjön. Föreslaget för permanent- och fritidsbebyg-
gelse. Strandskydd 150 m. Flera privata ägare. 

Markanvändning
Nuvarande markanvändning skogsmark, blandskog 
med barrträd och björk/asp. Området är helt obebyggt. 
Området avskiljs från stranden av grusväg i gott skick. 

Natur, landskap
Område i västsluttning med mestadels ganska tät ung-
skog. Huvudsakligen tall men även gran och varieran-
de löv. Ridån mellan skogsvägen och vatten huvudsak-
ligen uppvuxen björk.

Fornlämningar, kulturmiljöer
I området finns inga kända fornlämningar eller andra 
kulturlämningar.

Friluftsliv, intressen 
Området berörs inte av några riks- eller regionala in-
tressen. 

Vattenkvalitet
Eldan har enligt VISS god ekologisk status.

Analys
Motiv
En utbyggnad med permanenthus kan förbättra under-
laget för service i Långserud och Nysäter.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga frilufts-

livet men skogen är tät och inbjuder inte till att ströva. 
Badplats finns längre söderut efter vägen. Föreslagen 
exploatering bedöms inte påverka det rörliga frilufts-
livets intressen.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Föreslagen bebyggelse bör delas upp i mindre grupper 
så att behovet av fri passage för djuren ned till vattnet 
kan tillgodoses. 

Fria stränder, tillgänglighet
Befintlig väg avskiljer bebyggelsen från strandzonen, 
vars tillgänglighet inte påverkas. God tillgång på fria 
stränder i omgivningen.

Infrastruktur
Väg av god kvalitet fram till och förbi området. Vatten- 
och avloppsförsörjningen löses gemensamt. Elförsörj-
ningen kräver långa servisledningar.

Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas ställvis genom att öppna 
ytor kan uppkomma då tät skog ersätts av tomter och 
hus. Siktröjning närmast stranden kan förväntas. Ingen 
påverkan på siluetten i landskapsbilden uppstår efter-
som terrängen stiger långt bakom tänkt bebyggelse.

Slutsatser
Området bedöms möjligt för föreslagen exploatering. 
Påverkan på t ex landskapsbild och friluftslivets intres-
sen är begränsad. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt.
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8. ELDAN - GÖNÄS
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Slutsatser
Med föreslagen placering kan stugorna förläggas så att 
påverkan på strandskyddet begränsas, anpassningen 
till landskapsbild och terräng blir god och regionala 
naturvårdsintressen berörs inte. 
Prövning av lov bör kunna ske med stöd av planutred-
ning inklusive VA-utredning och naturvärdesbedöm-
ning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

9. ELDAN - tRÖNNEVIKEN
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för tre uthyrningsstugor vid Trönneviken i 
Eldan. Strandskydd 150 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Ängsmark, skogsmark. Närmast sjön finns ett parti 
sumpmark.

Friluftsliv, intressen
Inga riksintressen. I områdets östra del regionalt in-
tresse för naturvård (lövträdsrik barrskog). Närmast 
sjön i väster sumpskog.

Natur, landskap
Området ligger delvis på ett gräsbevuxet fält, lätt ku-
perat, omgivet av täta partier av lövskog. I den skog 
som omfattas av området finns några exemplar av stora 
gamla ekar som bör skyddas.

Vattenkvalitet
Eldan har enligt VISS god ekologisk status.

Analys
Motiv
Uthyrningsstugorna kan i någon mån ge arbetstill-
fällen och gästerna kan bidra till serviceunderlaget i 
Svanskog.

Friluftsliv, intressen
Området är av begränsat intresse för det rörliga fri-
luftslivet och utbyggnaden bedöms inte få någon ne-
gativ påverkan. Partierna med sumpskog och skyddad 
lövskog berörs inte.

Växt- och djurliv
Området är i övrigt av allmänt intresse för växt- och 
djurliv och bedöms inte påverkas negativt av den före-
slagna exploateringen.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgängligheten till stranden påverkas knappast av ut-
byggnaden. Tillgången på fria stränder i omgivningen 
är god.

Infrastruktur
Området ligger ca 400 m från länsväg 529 och nås via 
god grusväg. Vatten och avlopp skall lösas gemensamt. 
En högspänningsledning passerar genom området. Fi-
bernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Eventuell bebyggelse bör etableras precis i kanten på 
skogspartiet. På så sätt är den vid foten av en höjd och 
ges en omfattning av skog men med öppet läge mot 
syd vilket ger en anknytning till befintlig bebyggelse. 
Vid en exploatering bedöms det som sannolikt att ve-
getation röjs runt de befintliga ekarna vilket dels skulle 
ge dem en vacker exponering i landskapet, dels vara 
positivt för naturmiljön. Landskapsbilden bedöms så-
ledes kunna utvecklas i påtaglig positiv riktning vid en 
exploatering.



Stuguthyrning

529

bäcken

Trönneviken

Stommeruds-

Kuvtjärnsbäcken

backen

Normon

Grytterud

Fångstgrop

Fångstgrop

Svaneruds-

Trönneviken

Sumpskog

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

0 10050 m

Del av översiktsplan avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

9. ELDAN - TRÖNNEVIKEN

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Nyckelbiotoper

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området Naturvärden

Övrigt

Ev. högriskområde radon



40      |   Del av översiktsplan (ÖP) avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS), Säffle kommun

Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en utbyggnad med 
bostäder som kan förbättra underlaget för service i 
närbelägna orter, särskilt Långserud. Utformning och 
placering av bebyggelsen skall underordna sig landska-
pet. 
Risk för bullerstörning från E18 skall beaktas. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.  
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

10. MyRSJÖN 
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanentbebyggelse på skogsmark 
vid östra änden av Myrsjön. Strandskydd 150 m. Pri-
vata ägare. 

Markanvändning
Skogsmark, delvis avverkad.

Friluftsliv, intressen
E18 är av riksintresse för kommunikationer. I övrigt 
finns inga regionala intressen eller riksintressen. 

Natur, landskap
Uppvuxen och relativt tät skogsmark av blandskogska-
raktär närmast vägen i öst. Dominans av gran. Huvud-
delen av området är idag avverkad och berget är där-
med kalt närmast sjön. Längs strandlinjen finns både 
björk och bitvis al. Inslag av vass finns. I övrig går 
skogen ner till vattnet. Terrängen sluttar relativt brant 
mot söder och väster och sjön.

Vattenkvalitet
För Myrsjön saknas fastställda miljökvalitetsnormer 
för vatten.

Analys
Motiv
Området är välbeläget ur bland annat kommunika-
tionssynpunkt och en exploatering kan ge ett tillskott 
till serviceunderlaget i Svanskog och Långserud.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt till lågt intresse för det rörliga 
friluftslivet och en utbyggnad bedöms inte medföra 
några negativa konsekvenser.

Växt- och djurliv
Större delen av området är av allmänt till lågt intresse 
för växt- och djurliv pga hygget. Mer värdefull natur 
finns söder om huvudområdet och utbyggnaden be-
döms inte innebära några negativa konsekvenser. Be-
byggelsen lokaliseras så att fria passager för djuren till 
vattnet kan säkerställas. Död ved på hygget kan ev. 
flyttas till lämpligt ställe. 

Infrastruktur
Områdena nås från länsväg 525. Både länsvägen och 
E18 trafikeras av Värmlandstrafiks bussar. Vatten och 
avlopp skall lösas gemensamt. Ny tillfartsväg på ca 150 
m från väg 525 erfordras. 

Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas genom att skogsmark er-
sätts av bebyggelse. Bebyggelsen kommer inte att ex-
poneras mot E18. Terrängen stiger bakom bebyggelsen 
och någon silhuettverkan uppstår inte. Bebyggelsen 
bör samlas i mindre sammanhängande grupper. Viss 
siktröjning mot vattnet kan bli aktuellt. 

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsen placeras relativt högt och tillgängligheten 
till strandzonen påverkas knappast. Tillgången på fria 
stränder längs sjön i övrigt är god. Nivåskillnaden gör 
att berörda stränder inte påverkas nämnvärt. 
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för fritidsbebyggelse eller 
en stugby av vildmarkskaraktär som skall anpassas till 
områdets terräng och vegetation. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

11. VÅLUNGEN
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för fritidsbebyggelse på västra stranden av 
Vålungen. Strandskydd 150 m. Privat markägare.

Markanvändning
Skogsmark. Ett fritidshus.

Natur, landskap
Skogsmark som sluttar österut ned mot sjön. Uppvuxen 
tät blandskog samt en stor yta med mycket tätvuxen 
ungskog, cirka 10 år. Huvudsakligen gran men stort 
inslag av sly, företrädesvis björk. I norra delen av hu-
vudområdet, ca.70 m in på området finns ett ev. kärr 
med ädellöv enligt Skogsstyrelsen. Skogen går ned till 
vattnet.

Friluftsliv, intressen
Inga riks- eller regionala intressen.

Vattenkvalitet
Vålungen saknar fastställda miljökvalitetsnormer för 
vatten.

Analys
Motiv
En utbyggnad med fritidshus eller stugby för uthyrning 
ger underlag för service i Långserud och kan skapa ar-
betstillfällen. 

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga friluftsli-
vet och en stugby kan öka områdets attraktivitet. 

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv 
och en exploatering bedöms inte medföra negativ på-
verkan. Ev. ädellövträd ska tas stor hänsyn till.

Fria stränder, tillgänglighet
Området ligger relativt otillgängligt och tillgången på 
fria stränder längs sjön i övrigt är mycket god.

Natur, landskap
Skogsmark ersätts av bebyggelse. Tillkommande be-
byggelse skall anpassas till områdets vildmarkska-
raktär och utföras med små ingrepp i terrängen. Viss 
siktröjning närmast stranden kan bli aktuell. Ädellöv 
skall beaktas.

Infrastruktur
Tillfart via befintlig grusväg. Gemensam lösning för 
vatten och avlopp krävs.
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Slutsatser
Område i attraktivt läge i sydvästsluttning. Bebyggelsen 
bör delas upp på 2-3 grupper om vardera 3-4 hus med 
mellanliggande naturmark. 
Detaljplan inklusive VA-utredning och naturvärdesbe-
dömning skall upprättas. För tillkommande enstaka hus 
kan plan- och VA-utredning godtas som underlag för 
prövning. Samråd med Skogsstyrelsen bör hållas.
Gemensam försörjning med vatten och avlopp krävs.

12. FINNSJÖN - FINNERUD
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för ett tiotal tomter med permanent- eller 
fritidsbebyggelse på skogsmark vid östra stranden av 
Finnsjön. Strandskydd 100 m. Privata markägare. 

Markanvändning
Skogsmark, blandskog. 

Natur, landskap
Skogsmark, tät olikåldrig blandskog med stort inslag 
av björk och asp. Marken sluttar mot sydväst och Finn-
sjön. Ganska tät vegetationsridå mellan skogsvägen 
och vattnet bestående av olikåldrigt löv.

Friluftsliv, intressen
Strandzonen (utanför LIS-området) ingår i område av 
riksintresse för naturvården enligt MB 3:6 (Finnsjön-
Aspen, sprickdalslandskap med rik flora och fauna). I 
övrigt finns inga andra riks- eller regionala intressen. 

Vattenkvalitet
Enligt VISS har Finnsjön god ekologisk status.

Analys
Motiv
En utbyggnad av området kan bidra till en förstärkning 
av serviceunderlaget i Långserud.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga frilufts-
livet. Vandringsled börjar vid Vildmarkshotellet nord-
väst om området och fortsätter västerut. 

Utbyggnaden bedöms inte påverka friluftslivets in-
tressen. Skogen är mycket tät och inte attraktiv som 
strövområde. Föreslagen bebyggelse placeras öster om 
vägen utanför området av riksintresse för naturvård. 

Växt- och djurliv
Utbyggnaden bedöms inte påverka växt- och djurlivet 
negativt. Bebyggelsen bör placeras i mindre grupper 
med mellanliggande grönområden som passage för 
djur mellan skogen och sjön. Utpekat av Skogsstyrel-
sen som potentiellt vitryggsområde. Hänsyn bör därför 
tas till grova lövträd och död ved.

Fria stränder, tillgänglighet
God tillgång till fria stränder i omgivningen. Strand-
remsan i området mellan vägen och vattnet är tillgäng-
lig men inte attraktiv för friluftslivet.

Infrastruktur
Området ligger ca 6 km norr om E18 vid grusväg av god 
standard, vilken leder till bland annat Vildmarkshotel-
let strax norr om området. Området genomkorsas av 
kraftledning. 

Vatten och avlopp skall lösas gemensamt. 

Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas genom att skog ersätts med 
bebyggelse och tomtmark. Inverkan begränsas genom 
att bebyggelsen delas upp i mindre grupper med mel-
lanliggande skogsmark och tar stöd i bakomliggande 
sluttning så att ingen siluettverkan uppstår. Bebyggelse 
finns omedelbart söder om området (bostadshus) resp 
norr därom (hotellet med annex). Siktröjning i lövridån 
mellan skogsvägen och vattnet kan förväntas, men ge-
nom att spara uppvuxna björkar kan en mycket tillta-
lande strandzon skapas.
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13. ASPEN - GÅRDA (A) 
Förutsättningar
Allmänt
Två delområden vid norra änden av Aspen. Det östra 
ligger på skogsmark mellan sjön och väg 642. Tänkt 
exploatering utgörs av 4-6 fritidshus. Det västra utgörs 
av en kulle i anslutning till befintlig bebyggelse och 
avsett för komplettering med enstaka hus. Strandskydd 
150 m. Privata markägare. 

Markanvändning
Båda områdena är skogsmark. Det östra olikåldrig 
blandskog, det västra en cirka 30 år gammal, ganska 
tät tallplantering utan buskskikt. I omgivningen finns 
ett antal fritids- och bostadshus. 

Natur, landskap
I det östra området, som är beläget mellan vägen och 
sjön, utgör det blandade olikåldriga skogspartiet en ge-
nomsiktlig ridå mellan vägen och sjön. Området domi-
neras av gran och björk, men det finns inslag av både 
tall, asp och al i lokalen. Längs med vattnet finns bit-
vis vass, i övrigt går skogen ända ner till vattnet. Det 
västra området med sin relativt enhetliga ungtallskog 
skapar en ganska karakteristisk miljö när man är inne 
i den. Området domineras av tall med inslag av björk 
och enstaka grova granar. Längs med vattnet mot dam-
men dominerar alen. Mitt emot området betesmark och 
rastplats med dominans av medelåldrig björk.

Närmiljön för båda områdena är visuellt starkt påver-
kad av vägen, betongbron, kraftverksdammen med 
räcken, omfattande släntytor med krossmaterial med 
mera.

Friluftsliv, intressen
Områdets västra del ingår delvis i större område av 
riksintresse för naturvården enligt MB 3:6. Se område 
16. I nordost (berörs inte) finns partier av aspskog och 
en brant (biotoptyp) med naturvärden och naturvårds-
avtal. 

Fornlämningar, kulturmiljöer
I områdets östra del finns en övrig kulturhistorisk läm-
ning, en fornlämningsliknande lämning i form av en 
stensättning. I närheten av det västra delområdet finns 
kulturlämningar i form av rester av smedja, kvarn och 
såg med status övrig kulturhistorisk lämning. 

Vattenkvalitet
Lillälven har enligt VISS ”måttlig ekologisk status” på 
grund av reglering. Den är inte klassad som övergödd. 
Aspen har god ekologisk status.



Slutsatser
Föreslagen exploatering med 4-6 fritidshus bedöms 
kunna genomföras utan negativa konsekvenser för 
vare sig riksintressen, landskapsbild eller friluftsliv. 
Detaljplan inklusive VA-utredning och naturvärdesbe-
dömning skall upprättas med beaktande av bl a an-
gränsande bebyggelse och naturvårdsintressen.
Gemensam försörjning med vatten och avlopp krävs. 
I det västra delområdet bedöms komplettering med 
enstaka hus i anslutning till befintliga som möjlig med 
stöd av planutredning.

Analys
Motiv
Tillsammans med område 13B kan en bebyggelse här 
utgöra visst underlag för servicefunktioner i Långse-
rud.

Friluftsliv, intressen
Området är av begränsat intresse för det rörliga fri-
luftslivet och bedöms kunna exploateras utan negativa 
följder för friluftslivet i trakten.

En exploatering enligt förslaget bedöms inte inverka 
menligt på riksintresset för naturvård, då riksintres-
seområdet är mycket stort (Aspen, Finnsjön och Lill-
älven) och LIS-områdets närmiljö är starkt påverkad 
av människan. Riksintressets kärnvärden berörs inte. 
Skogsområdet i den östra delen är delvis avverkat och 
gränsar till en yta vid vattnet med sprängsten mm. Det 
västra delområdet är en kulle bakom befintliga hus. 
Omgivande intressen i form av fornlämningar eller 
naturvärden bedöms heller inte påverkas. Friluftsli-
vets största intressen finns mitt emot det lilla området 
i form av en mindre rastplats med bänk och brygga. 
Intresse för fiske kan förekomma.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurlivet. 
Själva huvudområdena bedöms inte hysa några högre 
naturvärden utan dessa återfinns i nära anslutning till 
områdena. Direkt nedanför kraftstationen finns myck-
et död al m.m. som hyser högre naturvärden för hack-
spettar. På andra sidan hygget strax söder om det stora 
området är det idag skyddad natur och mycket höga 
naturvärden med bl.a. hackspettar häckandes. Invid 
det lilla området är det störst naturvärden i alen längst 
med vattnet samt i den björkdunge som finns på andra 
sidan vägen. Området är belägen inom riksintresset för 
naturvård. Den begränsade utbyggnad som föreslås 
bedöms inte medföra negativ påverkan.

Infrastruktur
Områdena ligger intill väg 642, vid bron över Aspens 
utlopp i Lillälven. Vägen har god standard. Avståndet 
till E18 är ca 5 km. Busslinje från regiontrafiken går 
längs väg 642. Gemensamma lösningar för vatten och 
avlopp skall eftersträvas. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Med tanke på den påtagliga inverkan på landskapsbil-
den som infrastrukturen har i dagsläget bedöms en eta-
blering av bebyggelse i det östra området påverka land-
skapsbilden i positiv riktning. Såväl på avstånd som i 
närmiljön bedöms ny bebyggelse i remsan mellan väg 
och vatten  kunna skapa ett bättre sammanhang åt om-

givande infrastruktur och något tona ned dess nuva-
rande visuella dominans. Vid eventuell exploatering är 
det viktigt att spara enstaka befintliga träd, bl a en tall 
och en sälg, med stark karaktär.

Ny bebyggelse i västra området bedöms, om avverk-
ningen inte blir för omfattande, få ett relativt undan-
skymt läge i den täta tallskogen på kullen. I närmiljön 
bedöms den komma att upplevas i ett sammanhang 
med befintlig bebyggelse. 

Fria stränder, tillgänglighet
Utbyggnaden bedöms inte nämnvärt påverka tillgäng-
ligheten till stränderna i området. Tillgången till fria 
stränder i omgivningen är god. På grund av områdes-
skydd och mycket höga naturvärden är ytterligare LIS 
områden mycket begränsat runt Aspen och i närheten 
av Gårda.
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Slutsatser
tillsammans med område 13A kan förslaget utgöra ett 
varaktigt tillskott till serviceunderlaget i Långserud och 
Nysäter. Bebyggelsen bedöms kunna infogas i landska-
pet på ett bra sätt. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.
Vatten och avlopp löses gemensamt.

13. ASPEN - SANDVIKEN (B)
Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för det rörliga frilufts-
livet, och en utbyggnad bedöms inte påverka friluftsli-
vets intressen negativt. Fri passage längs befintlig väg 
skall säkerställas.

Föreslagen exploatering ligger väl utanför området av 
riksintresse för naturvård och berör heller inte områ-
den av naturvärde eller med naturvårdsavtal eller bio-
topskydd. Det största intresset för friluftslivet är den 
badplats som finns söder om området.

Växt- och djurliv
Området är delvis ianspråktaget som betesmark och 
har allmänna värden för växt- och djurlivet. Inga ne-
gativa konsekvenser förväntas. Fågellivet är rikt och 
hänsyn måste tas till detta. Gamla grova lövträd och 
ädellöv ska bevaras då dessa hyser höga naturvärden 
för både fåglar och insekter. Död ved ska lämnas orörd 
eller flyttas till lämplig plats då det är en viktig del av 
naturens värden.

Fria stränder, tillgänglighet
Strandzonen är tillgänglig genom befintlig väg och till-
gängligheten bedöms inte försämras genom en utbygg-
nad enligt förslag. Tillgängligheten till badplatsen får 
inte påverkas. 

Tillgången på fria stränder i omgivningen är mycket 
god.

Infrastruktur
Området ligger ca 500 m söder om väg 642. Busslinje 
från regiontrafiken finns på länsvägen. Vatten och av-
lopp skall lösas gemensamt.

Landskapsbild
En exploatering skulle sannolikt skapa en liknande 
struktur som idag råder öster om vägen; bebyggelse 
med skogen i ryggen och sedan öppen mark/ängsmark 
i västersluttning ned mot sjön. Detta kan – om bebyg-
gelsen gestaltas väl – komma att bli ett positivt tillskott 
till landskapsbilden.

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för upp till ett tiotal fritidshus på skogs- 
och ängsmark vid norra delen av sjön Aspen. Strand-
skydd 150 m. Privat ägare. 

Markanvändning
Skogsmark med stort inslag av lövträd som asp och 
björk samt ängsmark i sydvästsluttning mot sjön. Av-
styckad tomt med fritidshus. 

Natur, landskap
Området är beläget inne i ett skogsparti gränsande till 
ett ängsområde högre i terrängen. Skogspartiet utgörs 
av olikåldrig blandskog med stor del löv, huvudsak-
ligen björk, och även inslag av ädellöv vilket ger en 
känsla av kulturmark. Söder om området, mellan vä-
gen och sjön, direkt efter badplatsen finns ett området 
med naturvårdsavtal. 

Friluftsliv, intressen
Området närmast stranden ingår i område av riksin-
tresse för naturvård enligt MB 3:6, se område 16. I ös-
ter finns lövskogspartier med naturvärden och delvis 
naturvårdsavtal. Längre österut finns ett område med 
biotopskydd (naturskogsartad, blandad barr- och löv-
skog). 

Vattenkvalitet
Enligt VISS har Aspen god ekologisk status.

Analys
Motiv
Tillsammans med delområde 13A kan en utbyggnad 
innebära ett stöd för servicefunktioner i Långserud.
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Slutsatser
Området bedöms möjligt att bygga ut med bostads- el-
ler fritidshus, vilka bör delas upp på två grupper om 
vardera 2-3-4 hus. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt. 
Radonundersökning krävs.

14. BUVAttNEt - KILA FJÄLL
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Buvattnets norra del, avsett för en 
grupp med fritidshus eller permanentbostäder. Strand-
skydd 150 m. Privat markägare.

Markanvändning
Skogsmark. Utanför området i norr några bostadshus; 
mitt i området fritidshus på en udde.

Friluftsliv, intressen
Inga regionala eller riksintressen.

Natur, landskap
Det södra området utgörs av barrskog på västerslutt-
ning.

Vattenkvalitet
Buvattnet har enligt VISS god ekologisk status.

Analys
Motiv
Utbyggnaden avser en grupp permanentbostäder eller 
fritidshus som kan bidra till underlaget för service i 
Svanskog.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt intresse för friluftslivet och en 
exploatering bedöms inte påverka friluftslivets intres-
sen.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv 
och bedöms inte påverkas påtagligt av en utbyggnad. 
Bebyggelsen grupperas så att fria passager för djuren 
till sjön kan medges. Bebyggelsen blir relativt högt pla-
cerad på 60-70 m avstånd från stranden och påverkar 
inte tillgängligheten till stranden. 

Infrastruktur
Området ligger en dryg km söder om länsväg 529. 
Vidare krävs förbättring av befintlig skogsväg på en 
sträcka av cirka 400 m. Gemensam lösning av vatten 
och avlopp krävs. Fibernät är utbyggt i området.

Risker
Området gränsar till högriskområde för radon. Sär-
skild markundersökning krävs i samband med detalj-
planering. 

Landskapsbild
Skogsmark kommer delvis att ersättas av bebyggelse 
och viss siktröjning närmast sjön kan bli aktuell. Sti-
gande terräng i öster gör att någon siluettverkan inte 
bedöms uppstå.
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Slutsatser
Områdena bedöms lämpliga för utbyggnad med såväl 
permanent- som fritidshus, enstaka i anslutning till 
befintligt bebyggelse eller i mindre grupper. 
En utbyggnad kan förbättra underlaget för service i 
Nysäter och Säffle. 
Detaljplan krävs. För tillkommande enstaka hus kan 
plan- och VA-utredning godtas som underlag för pröv-
ning.
Vatten och avlopp skall lösas med beaktande av sjöns 
vattenstatus, gemensamt vid grupper av hus. Även vid 
enskilda hus skall gemensamma lösningar med omgi-
vande bebyggelse eftersträvas.

15. SUMMELN - RUDS hEMMAN (A)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Summelns södra strand för såväl per-
manent som fritidsbebyggelse. Läget i anslutning till 
befintlig bebyggelse gör att såväl enstaka hus som 
grupper av hus kan komma i fråga. Strandskydd 150 
m. Privata markägare.

Markanvändning
Skogsmark, barrträd med inslag av asp och björk. Min-
dre partier ängsmark. Delvis bebyggt med bostadshus 
och fritidshus.

Natur, landskap
Öppet, småbrutet landskap i norrsluttning mot sjön. 
Omväxlande med höjdryggar, skogspartier, avverkad 
skogsmark, ängsmark och bebyggelse. Östra området 
består av medelåldrig tallskog på toppen av berget. I 
sluttning ner mot vattnet mer blandskog med inslag av 
enstaka grövre lövträd.

Friluftsliv, intressen
Inga regionala intressen. Området gränsar i öster till 
område av riksintresse för naturvård enligt MB 3:6.

Vattenkvalitet
Summeln är en övergödd sjö med måttlig ekologisk sta-
tus enligt VISS; beaktas vid planering av nya avlopp.

Analys
Motiv
Föreslagen utbyggnad stärker en levande landsbygd på 
rimligt avstånd från såväl Säffle stad som Nysäter.

Friluftsliv, intressen
Områdena är delvis bebyggda och av begränsat intres-
se för det rörliga friluftslivet. Området av riksintresse 
för naturvård berörs inte.

Växt- och djurliv
Områdena är redan idag starkt påverkade av männis-
kan. En utbyggnad bedöms inte innebära negativ på-
verkan på växt- och djurliv. Det östra området är av 
Skogsstyrelsen utpekat som potentiellt vitryggsområde 
och hänsyn skall tas till grova lövträd och död ved. 

Fria stränder, tillgänglighet
Områdena innehåller redan bebyggelse med strand-
tomter. Tillkommande bebyggelse placeras så att fria 
stränder inte påverkas.

Infrastruktur
Områdena är belägna intill länsväg 529. För enstaka 
hus enskilda lösningar av vatten och avlopp; för nya 
grupper gemensamma lösningar med beaktande av 
sjöns vattenkvalitet. 

Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vatten-
status. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
En utbyggnad med enstaka hus eller mindre grupper 
bedöms inte innebära någon nämnvärd förändring på 
landskapsbilden som i hög grad är präglad av bebyg-
gelse och odlad mark. 
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15. SUMMELN - RUDS hEMMAN (A) 15. SUMMELN - VICKERSRUD (B)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för en fritidsanläggning vid sydvästra delen 
av Summeln; komplettering av befintlig badplats med 
sanitära anläggningar och en fritidsanläggning med 
uthyrning av enkla stugor, uppställning av husvagnar 
och husbilar, uthyrning av båtar och kanoter samt ak-
tiviteter som fiske och skogsvandringar. Strandskydd 
150 m. Privat ägare.

Markanvändning
Delvis skogsmark med blandskog, stor andel lövträd; 
delvis öppna gräsytor på udde ut i sjön. Badplats, eko-
nomibyggnad. Ett fritidshus på avstyckad fastighet. 
Genom området går länsväg 530. Bygglov finns för två 
stugor väster om vägen, utanför strandskyddsområdet.

Friluftsliv, intressen
Området berörs inte av några riks- eller regionala in-
tressen.

Natur, landskap
Närmast sjön plan mark, delvis skogklädd, delvis öpp-
na gräsytor och en bäckmynning. Åt sydväst skogsbe-
vuxen dalgång längs bäcken. 

Vattenkvalitet
Summeln är en övergödd sjö med måttlig ekologisk sta-
tus enligt VISS; beaktas vid planering av nya avlopp.

Analys
Motiv
Planerad utbyggnad innebär arbetstillfällen och ökar 
områdets attraktivitet för det rörliga friluftslivet.

Friluftsliv, intressen
Föreslagen anläggning ökar områdets attraktivitet för 
det rörliga friluftslivet.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Vid åtgärder i området längs bäcken och i anslutning 
till dess mynning i sjön samt i skogsområdet väster om 
vägen skall särskild hänsyn tas till växt- och djurlivet.

Fria stränder, tillgänglighet
Badplatsen kommer även i framtiden att vara allmänt 
tillgänglig. Ytterligare fria stränder finns nordväst om 
området.

Infrastruktur
Området korsas av länsväg 530. Passagen över vägen 
mellan områdets båda delar skall utformas trafiksä-
kert. Fibernätet är utbyggt. Vatten och avlopp skall 
lösas med beaktande av sjöns vattenstatus. Avlopps-
anläggningar med hög skyddsnivå för miljöskydd kan 
komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus.

Landskapsbild 
Området ligger i anslutning till befintlig fritidsbebyg-
gelse och vid en del av sjön som är påverkad av bebyg-
gelse och odlad mark. Påverkan på landskapsbilden be-
döms därför vara acceptabel. Uppställning av husbilar 
och husvagnar kan skärmas av från sjön med trädridå 
eller annan vegetation.

Slutsatser
Utbyggnaden av en fritidsanläggning i detta läge kan 
ge ett varaktigt tillskott av arbetsplatser och öka om-
rådets attraktivitet för det rörliga friluftslivet. Läget är 
bra ur kommunikationssynpunkt och omgivningen är 
redan påverkad av bebyggelse och odlad mark. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler än 
4 stugor och servicebyggnad, i annat fall kan plan- och 
VA-utredning samt naturvärdesbedömning godtas som 
underlag för prövning. 
Vatten- och avlopp löses gemensamt.
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Slutsatser
Området är välbeläget ur kommunikationssynpunkt 
och bedöms lämpligt för en utbyggnad med perma-
nentbebyggelse i grupper som anpassas till terrängen. 
Viss del kan komma att ligga utanför strandskyddsom-
rådet. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.
Vatten och avlopp skall lösas gemensamt. 
Nyckelbiotopen får inte beröras eller sikthuggas.

16. hAREFJORDEN - KILA PRÄStGÅRD (A)
Förutsättningar
Allmänt
Ett större markområde för permanentbebyggelse på 
skogsmark mellan väg 545 och Harefjorden. Strand-
skydd 150 m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark.

Friluftsliv, intressen
Strandområdet i den norra och västra delen är nyckel-
biotop som består av hällmarkstallskog och alar.

Natur, landskap
Tämligen starkt kuperad terräng, en höjdrygg som 
delvis sluttar mot norr, nordost och nordväst. På några 
platser sten/block i terrängen. Bevuxen huvudsakligen 
med tät yngre granskog med inslag av björk. Närmare 
vattnet mer tall och på öppna ytor inslag av enbuskar, 
bildar karaktärsstark skogsbrant med vacker vy öster-
ut. Skogen går mestadels ned till vattnet. Smala vass-
bälten finns.

Vattenkvalitet
Harefjorden har enligt VISS god ekologisk status.

Analys
Motiv
Området är välbeläget ur kommunikationssynpunkt 
och en exploatering med permanentbebyggelse kan 
ge ett bra tillskott till serviceunderlaget i Nysäter och 
Säffle.

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt till lågt intresse för det rörliga 
friluftslivet och en utbyggnad enligt förslaget bedöms 
inte påverka friluftslivets intressen negativt.

Bebyggelsen placeras så att nyckelbiotopen inte påver-
kas. Anläggande av bryggor o dyl i berört strandavsnitt 
tillåts inte. 

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Bebyggelsen delas upp i mindre grupper för att medge 
passagemöjlighet för djur ner till stranden. De stora na-
turvärden som finns ligger nedanför lokalen i nyckel-
biotopen. Denna får ej beröras eller sikthuggas.

Fria stränder, tillgänglighet
Strandområdet och nyckelbiotopen berörs inte. Till-
gängligheten till stranden från sjön påverkas inte. Från 
land kan tillgängligheten öka genom de nya vägar som 
dras. Ytterligare fria stränder finns söder om området.

Infrastruktur
Området ligger i direkt anslutning till länsväg 545 
som har god standard och trafikeras av regiontrafikens 
bussar. Vatten och avlopp skall lösas gemensamt för 
sammanhängande grupper av hus. Fibernät är utbyggt 
i området.

Landskapsbild
Utbyggnaden blir relativt högt belägen och kommer att 
påverka landskapsbilden från sjön. Vegetationen längs 
stranden är nyckelbiotop och skall bevaras. Siktröjning 
närmast stranden tillåts inte men bedöms inte behövas 
då bebyggelsen blir högt belägen. Bebyggelsen skall 
indelas i grupper med mellanliggande skogspartier och 
lokaliseras, utformas och färgsättas så att den under-
ordnar sig landskapet.
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en utbyggnad med 
permanentbostäder i storleksordningen upp till 5-6 
hus. Utformning och färgsättning skall underordna sig 
landskapet. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

16. hAREFJORDEN - hÖGBERGEt (B)

Förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område för permanentbebyggelse på västra 
sidan av Harefjorden. Strandskydd 150 m Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark. Ett fritidshus på avstyckad tomt. 

Friluftsliv, intressen
Inga regionala eller riksintressen berörs. Söder om om-
rådet finns en nyckelbiotop.

Natur, landskap
Platå, belägen cirka 20 m över sjöns yta. Olikåldrig 
blandskog med enstaka öppna gräsytor. Större delen 
av LIS-området är nyligen kalavverkat. Ner mot sjön 
finns mer inslag av löv och mer värdefull natur.Enstaka 
lärkträd finns i området.

Vattenkvalitet
Harefjorden har enligt VISS god ekologisk status.

Analys
Motiv
I likhet med område 24 ligger detta område nära väg 
545 och en utbyggnad kan förbättra underlaget för ser-
vice i Nysäter och Säffle. 

Friluftsliv, intressen
Området är av lågt intresse för det rörliga friluftslivet 
och en utbyggnad bedöms inte medföra negativa kon-
sekvenser för friluftslivet.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Högre värden finns eventuellt ner mot sjön, men före-
slagen exploatering bedöms inte medföra några nega-
tiva konsekvenser för dessa värden.

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsen placeras på platån ca 60 m från strandlin-
jen. Det sluttande strandområdet kommer även i fort-
sättningen att vara tillgängligt. I omgivningen finns 
relativt god tillgång till fria stränder.

Infrastruktur
Området ligger ca 50 m från länsväg 545 och busslinje 
från Värmlandstrafik. Gemensam lösning för vatten 
och avlopp krävs. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Bebyggelsen blir relativt högt belägen och kan bli ex-
ponerad mot sjön. Viss siktröjning i slänten mot sjön 
kan bli aktuell. Eftersom området ligger relativt nära 
befintlig bebyggelse i söder bedöms eventuell ny be-
byggelse upplevas i ett sammanhang med befintlig 
vilket medför att påverkan på landskapsbilden blir ac-
ceptabel.
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16. HAREFJORDEN - KILA PRÄSTGÅRD (A), HÖGBERGET (B)

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Ängs- och betesmarker

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

1:7 500 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Biotopskydd

Nyckelbiotoper

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Kulturmiljöprogrammet 
1989-90
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Slutsatser
Utbyggnaden kan ses som en utökning av befintlig be-
byggelse och bedöms möjlig med hänsyn till friluftsli-
vets intressen och landskapsbilden.
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

17. hAREFJORDEN - ÖLSERUD

mot området av intresse för naturvården. Precis norr 
om själva huvudområdet finns bänkar och brygga som 
kan ha intresse för friluftslivet.

Växt- och djurliv
Området bedöms vara av allmänt intresse för växt- och 
djurliv. Längs bäcken mellan planerad och befintlig be-
byggelse och vid dess mynning i sjön bevaras ett orört 
område som passage för djur och skydd för miljön vid 
bäckmynningen.

Fria stränder, tillgänglighet
Fri passage närmast stranden säkerställs. I omgivning-
en finns relativt god tillgång till fria stränder.

Infrastruktur
Området ligger ca 500 m från väg 175 och nås från 
denna via utbyggd skogsbilväg. Regional busstrafik går 
på länsvägen. Transformatorstation finns vid befintlig 
bebyggelse. Gemensam lösning för vatten och avlopp 
förutsättes. Fibernät är utbyggt i området. 

Landskapsbild
Landskapsbilen kommer att förändras från sjön sett 
då skogsmark kommer att ersättas av en rad fritidshus 
som bedöms upplevas som en fortsättning på befintlig 
bebyggelse. Siktröjning närmast sjön kan förväntas. 
Påverkan på landskapsbilden anses vara acceptabel.

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för 5-6 fritidstomter på östra sidan av Hare-
fjorden i direkt anslutning till befintligt fritidsområde. 
Strandskydd 150 m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark.

Friluftsliv, intressen
Norra delen av utredningsområdet är ett område med 
naturvärden, lövträdsrik barrskog. Detta område är 
idag naturvårdsgallrat, dvs all gran har tagits bort för 
att gynna lövträden. Viktig hackspettslokal. 

Natur, landskap
Blandskog, huvudsakligen gran som sluttar lätt ned 
mot sjön i väster. Skogen är ganska sluten och partier 
av löv finns närmast vattnet ställvis. Stranden är stenig 
med inslag av vass och skogen går i allmänhet ända ner 
till vattnet. Själva huvudområdet består idag av yngre 
skog med dominans av björk och gran.

Vattenkvalitet
Harefjorden har enligt VISS god ekologisk status.

Analys
Motiv
En utbyggnad med fritidshus i denna storleksordning 
bedöms kunna ge ett tillskott till serviceunderlaget i 
Nysäter och Säffle.

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden enligt förslaget bedöms inte påverka fri-
luftslivets intressen negativt. Utbyggnaden avgränsas 
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17. HAREFJORDEN - ÖLSERUD

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Rekommenderad väg
för farligt gods

Övrigt
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för komplettering med yt-
terligare ett hus i norra delen. 
Prövning av lov bör kunna ske med stöd av planutred-
ning inklusive redovisning av vatten och avlopp.

18. hAREFJORDEN - KÄRRhOLMEN
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Harefjordens östra strand, avsett för 
komplettering med enstaka hus i anslutning till befint-
liga. Strandskydd 150 m. Privat markägare.

Markanvändning
Skogsmark, bebyggelse med fritids- och permanent-
bostäder.

Friluftsliv, intressen
Inga regionala intressen eller riksintressen berör om-
rådet.

Natur, landskap
En udde i Harefjorden bebyggd med bostads- och fri-
tidshus. LIS-området bevuxet med ung sly och enstaka 
uppvuxna aspar. Skogen är gles på själva udden men 
består av många stora och grova aspar och björkar vil-
ka är av betydelse för många insekter och en del fåglar. 
Viken vid uddens norra del är bevuxen med mycket 
vass och låga buskar vilka hyser höga värden för fågel-
livet. Större lövskogar av högre värde finns runt om. 
Stränderna börjar tvärt och det är varierat med vass, 
gräs och klippor. Mitt emot är det höga klippor ner mot 
vattnet.

Vattenkvalitet
Harefjorden har enligt VISS god ekologisk status.

Analys
Motiv
Komplettering med enstaka bostadshus kan ge ett till-
skott till serviceunderlaget i Säffle.

Friluftsliv, intressen
Området är till stor del bebyggt och saknar intresse för 
friluftslivet. Området har inga intressen för friluftsli-
vet då det är tomtmark till största delen.

Växt- och djurliv
Området är till stor del bebyggt och av allmänt intres-
se för växt- och djurlivet. Fågellivet är det mest bety-
dande. Många fåglar trivs i vassen och buskagen intill 
stranden. De stora asparna och de enstaka torrakor som 
finns är av betydelse för insekter och fåglar.

Fria stränder, tillgänglighet
Begränsad tillgång på fria stränder i den närmaste om-
givningen. Flertalet fastigheter på udden är strandtom-
ter; det är ringa behov lokalt av fria stränder.

Infrastruktur
Området ligger ca 500 m från länsväg 175 och nås 
via tillfartsväg av god standard. Väg 175 trafikeras av 
Värmlandstrafik. Enskilda lösningar av vatten och av-
lopp med beaktande av närbelägna vattentäkter. Fiber-
nät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Landskapsbilden är präglad av bebyggelse och påver-
kas inte negativt av ytterligare 1-2 hus i anslutning till 
befintliga. 
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18. HAREFJORDEN - KÄRRHOLMEN

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Rekommenderad väg
för farligt gods

Övrigt
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Slutsatser
Området ligger nära Säffle och bedöms möjligt för ut-
byggnad med permanent bebyggelse enligt förslaget. 
Friluftslivets intressen påverkas inte och inverkan på 
landskapsbilden bedöms vara godtagbar. 
Utbyggnaden blir delvis belägen utanför strandskydds-
området. 
Detaljplan med VA-utredning och naturvärdesbedöm-
ning krävs. För tillkommande enstaka hus kan plan- och 
VA-utredning godtas som underlag för prövning. 
Vatten- och avlopp löses gemensamt. 

19. hAREFJORDEN - GRANVIK 

väster. Skogsmarken ersätts av bostadsbebyggelse. 
Närheten till Säffle gör att omgivningen är starkt på-
verkad av bebyggelse. 

Friluftsliv, intressen
Området är av allmänt till lågt intresse för det rörliga 
friluftslivet och en utbyggnad enligt förslaget bedöms 
inte påverka friluftslivets intressen.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Tillkommande bebyggelse placeras så att passager 
mellan bebyggelsen till vattnet säkerställs för djuren. 
Hänsyn skall tas till grova lövträd i norra området och 
död ved. 

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgången på fria stränder är begränsad. Flertalet be-
fintliga fastigheter är strandtomter. Tillgängligheten 
påverkas inte av föreslagen exploatering.

Infrastruktur
Områdena ligger ca 1,5 km från länsväg 545 och 100-
150 m från grusväg av god standard. Länsvägen trafi-
keras av bussar från Värmlandstrafik. Vatten och av-
lopp löses gemensamt med beaktande av närbelägna 
vattentäkter och närliggande vattens status.  

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanent bostadsbebyggelse vid Ha-
refjordens västra sida, delvis bebyggt. Strandskydd 150 
m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark, fritidsbebyggelse.

Friluftsliv, intressen
Området berörs inte av några regionala eller riksintres-
sen.

Natur, landskap
Relativt tät unggranskog som sluttar mot öster och sjön. 
Strandzonen till stor del upptagen av fritidsbebyggelse. 
I det södra området finns inslag av björk, sälg, rönn 
och tall. Skogsstyrelsen har genomfört en lövsskogsin-
ventering i området. Det finns enstaka grövre björkar 
och aspar här. I det norra området är inslaget av löv 
högre och här finns grov asp och björk. Ett mindre våt-
område finns.

Vattenkvalitet
Harefjorden har enligt VISS god ekologisk status. 
Byälven strax nedströms har dock måttlig ekologisk 
status och är klassad som övergödd, vilket ska beaktas 
vid planering av avloppsanläggning.

Analys
Motiv
Området bedöms lämpligt för komplettering med per-
manentbebyggelse som kan bidra till serviceunderlaget 
i Säffle ca 2 km söderut.

Landskapsbild
Strandzonen redan präglad av bebyggelse längs stran-
den. Tillkommande hus ligger mer än 80 m från stran-
den och tar stöd i sluttningen bakom som höjer sig åt 
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19. HAREFJORDEN - GRANVIK

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området
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Slutsatser
Området erbjuder goda förutsättningar för komplet-
tering med enstaka hus utan konflikter med övriga 
intressen. Prövning av lov bör kunna ske med stöd av 
plan- och VA-utredning. 
Vatten och avlopp skall lösas med beaktande av 
Byälvens vattenstatus och bör lösas gemensamt med 
befintlig fastighet.

20. ByÄLVEN - SÖRGÅRDEN
Analys
Motiv
Området ligger nära Säffle stad (ca 2,5 km) och erbju-
der goda möjligheter till komplettering med enstaka 
hus utan att strandskyddets intressen påverkas nega-
tivt.

Friluftsliv, intressen
Området är ointressant för det rörliga friluftslivet pga 
befintliga strandtomter. Naturvärdena öster om vägen 
bedöms inte påverkas.

Växt- och djurliv
Området är av begränsat intresse för växt- och djurliv 
och ytterligare enstaka hus bedöms inte medföra nega-
tiv påverkan. Området nedanför vägen är av måttligt 
intresse för växt- och djurlivet, dock hyser stora och 
grova lövträd mer värden för bl.a. insekter. De största 
värdena för växt- och djurlivet är på andra sidan vä-
gen, men dessa bedöms ej påverkas då de ligger i brant 
sluttning.

Fria stränder, tillgänglighet
Stranden är idag inte tillgänglig pga befintliga strand-
tomter.

Infrastruktur
Området ligger direkt vid asfalterad väg, ca 600 m från 
väg 175. Vatten och avlopp bör lösas gemensamt med 
befintlig fastighet på Sörgården. Avloppsanläggningar 
med hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma att 
krävas på grund av Byälvens vattenstatus. Fibernät är 
utbyggt i området.

Landskapsbild
Landskapsbilden är idag helt präglad av befintlig be-
byggelse längs stranden och ytterligare enstaka hus 
innebär ingen negativ påverkan. Tillkommande bebyg-
gelse bör placeras på samma höjd som befintlig.

Förutsättningar
Allmänt
Ett mindre område vid Byälvens östra strand, avsett 
för komplettering med enstaka hus. Strandskydd 150 
m. Privat markägare.

Markanvändning
Större villa, tomtmark, skogsmark.

Friluftsliv, intressen
Området gränsar till område av naturvärde (lövskog). 
Norr om området finns en övrig kulturlämning i form 
av en gårdstomt/bytomt.

Natur, landskap
Tomtmark och skogsmark som sluttar relativt brant 
mot älven. Skogen består till stor del av löv; asp och 
björk, men även gran förekommer. På andra sidan vä-
gen mycket höga naturvärden. Närmast vattnet en del 
al. Stränderna börjar tvärt och skog eller gräs går ända 
ner till vattnat. 

Vattenkvalitet
Berörd del av Byälven har enligt VISS ”måttlig ekolo-
gisk status” och är klassad som övergödd, vilket skall 
beaktas vid planering av avloppsanläggningar.
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en utbyggnad med 3-4 
bostadshus som placeras med beaktande av terräng-
ens form. 
Prövning av lov bör kunna ske med stöd av plan- och 
VA-utredning 
Vatten och avlopp skall lösas gemensamt med beak-
tande av sjöns vattenstatus.

21. VÄNERN - GÖNÄS (A)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för 3-4 bostadshus vid Gönäs sydväst om 
Säffle. Strandskydd 150 m. Privat markägare.

Markanvändning
Skogsmark; ett fritidshus.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turismen och fri-
luftslivet enligt MB 4:2.

Natur, landskap
Utredningsområdet ligger på en udde med lätt kuperad 
terräng. Udden är nästan helt skogsbeklädd av uppvux-
en blandskog dominerad av tall och gran, men med in-
slag av björk m.m och omgiven av ganska omfattande 
vassområden. 

Vattenkvalitet
Berörd del av Vänern (Gatviken) är övergödd och har 
enligt VISS ”måttlig ekologisk status”, vilket skall be-
aktas vid planering av avloppsanläggningar. 

Analys
Motiv
En utbyggnad med några permanentbostäder bidrar till 
att stärka underlaget för service i Säffle tätort.

Friluftsliv, intressen
Den begränsade utbyggnaden bedöms inte påverka fri-
luftslivets intressen negativt. Avsaknaden av direkta 
vandringsleder m.m. gör att intresset för friluftslivet i 
allmänhet är lågt här.

Växt- och djurliv
Huvudområdet är av allmänt intresse för växt- och 
djurliv och utbyggnaden bedöms inte medföra någon 
negativ påverkan. Stor hänsyn ska tas till de vassområ-
den som finns runt om udden och längsmed ån. Dessa 
är viktiga fågelområden.

Infrastruktur
Området ligger nära vägen, med god standard, till 
Önaholm. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå 
för miljöskydd kan komma att krävas på grund av 
sjöns vattenstatus. Vatten och avlopp löses gemensamt. 
Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Området ansluter i väster till jordbruksmark med in-
slag av bebyggelse. Ny bebyggelse inom LIS-området 
bedöms därför komma att upplevas som ett naturligt 
inslag i landskapet.

Viktigt är att nya byggnader, samt markarbeten, an-
passas till den sluttande terrängen och hänsyn tas till 
befintligt fritidshus. Viss utglesning av vegetationen 
närmast stranden kan förväntas ställvis.

Fria stränder, tillgänglighet
Stränderna är idag relativt otillgängliga pga breda 
vassbälten. Bebyggelsen placeras så att fri passage 
närmast stranden behålles. Tillgången på fria stränder 
i omgivningen är god.
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Slutsatser
Föreslagen exploatering med uthyrningsstugor och 
husbåtar kan på ett bra sätt tillgodose det rörliga fri-
luftslivets behov. 
Beroende på omfattning bedöms tillståndsprövning 
kunna ske med stöd av detaljplan (vid mer än 4 hus) 
alternativt planutredning och va-utredning samt natur-
värdesbedömning. 
Anläggande av flytbryggor är anmälnings- alternativt 
tillståndspliktig vattenverksamhet.
Vatten och avlopp skall lösas med beaktande av sjöns 
vattenstatus.

21. VÄNERN - AVELSÄtER (B)
Förutsättningar
Allmänt
Två områden för turisminriktad verksamhet vid en 
vik av Vänern nära Avelsäter. Det norra är avsett för 
uthyrningsstugor, det södra för flytbryggor/husbåtar, 
också för uthyrning. Husbåtarna tillverkas av ett när-
beläget företag som vill använda läget för visning och 
angöring av sina produkter. Strandskydd 150 m. Privat 
markägare.

Markanvändning
Skogsmark som sluttar mot söder samt vattenområde.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Fornlämningar, kulturmiljöer
Mellan delområdena finns en kulturlämning i form 
av två vallar, sannolikt rester av någon industri- eller 
hamnverksamhet (Skog och historia). 

Natur, landskap
Det norra området ligger i ett flackt parti med bland-
skog som avslutas med ett öppet område som varit 
naturhamn. Det södra omfattar ett vattenområde och 
avgränsas av ett vassbälte mot land. Det norra området 
som ligger på land består idag av ett större kalhygge. I 
kanten dominerar ung tallskog som nyligen blivit gall-
rad. Ost om hygget är tätare blandskog med dominans 
av tall. En ny väg har anlagts ner till södra området 
som ska vara beläget ute i vattnet. Här är dominans 
av tall och gallrat. Ett större vassparti ligger innanför 
södra området. Stränderna är varierande sandstrand, 
till stora vassruggar och bitvis berg.

Vattenkvalitet
Berörd del av Vänern (Gatviken) har enligt VISS 
”måttlig ekologisk status” och är övergödd, vilket skall 
beaktas vid planering av avloppsanläggningar. 

Analys
Motiv
Förslaget avser turisminriktade verksamheter som kan 
ge arbetstillfällen och bidra till en långsiktig utveck-
ling.

Friluftsliv, intressen
Föreslagna åtgärder är i hög grad riktade mot att er-
bjuda det rörliga friluftslivet attraktiva övernattnings-
möjligheter och aktiviteter.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurlivet 
och åtgärderna bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser. I norra område är det allmänna växt- 
och djurvärden, men i södra området finns stora värden 
för fågellivet. I vassruggen häckar allt från trutar och 
måsar till tranor och av vissa rovfåglar. Att ha husbåtar 
utanför denna vass skulle kraftigt påverka fågellivet. 
Ev. häckar även havsörn och fiskgjuse i området. De 
största värdena i området som stort är de många vass-
ruggar som finns. Dessa är betydande för fågellivet.

Fria stränder, tillgänglighet
Längs stränderna i området finns på många håll breda 
vassruggar som påverkar tillgängligheten. Vid det nor-
ra området, för stugor, reserveras fri passage närmast 
stranden. Vid det södra med husbåtar blir tillgänglig-
heten begränsad av bryggor och båtar. I omgivningen 
finns god tillgång på fria stränder.

Infrastruktur
Tillfart vid befintlig väg till den norra delen, via ca 400 
m ny väg till den södra. Avloppsanläggningar med hög 
skyddsnivå för miljöskydd kan komma att krävas på 
grund av sjöns vattenstatus. Fibernät är utbyggt i om-
rådet.

Landskapsbild
Landskapsbilden på det norra området kommer att på-
verkas på så sätt att skog bitvis kan komma att ersättas 
av bebyggelse. Eventuell bebyggelse kan på ett natur-
ligt sätt  kopplas till naturhamnen.

Husbåtar inom det södra området kommer att påverka 
landskapsbilden men är en helt reversibel åtgärd efter-
som husbåtarna när de tas bort inte kvarlämnar några 
spår. 
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21. VÄNERN - hULtA V (C)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område med fritidshus på Sjömudden som komplet-
teras med ytterligare tre hus. Strandskydd 150 m. Pri-
vatägd mark.

Markanvändning
Skogsmark, delvis ängsmark. Sex fritidshus på ofri 
grund.

Friluftsliv, intressen
Området ligger inom riksintresse för turism och fri-
luftsliv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Natur, landskap
Relativt tät blandskog med dominans av gran och 
björk. Vackra utblickar över Vänern. Stranden består 
till stor del av klippor i olika brant. Stugor längs större 
delen av stranden.

Vattenkvalitet
Berörd del av Vänern (Gatviken) har enligt VISS 
”måttlig ekologisk status” och är klassad som över-
gödd, vilket skall beaktas vid planering av avloppsan-
läggningar. 

Analys
Motiv
Förslaget avser komplettering av befintlig bebyggelse 
enligt MB 7:18d sista stycket.

Friluftsliv, intressen
Genom att udden delvis redan är ianspråktagen av be-
fintliga fritidshus är den av allmänt intresse för det rör-
liga friluftslivet och en komplettering enligt förslaget 
bedöms inte medföra nämnvärd påverkan på frilufts-
livets intressen. 

Landskapsbild
Befintliga fritidshus är relativt glest placerade och med 
ringa påverkan på omgivningen. Tillkommande be-
byggelse placeras på liknande sätt och bedöms kunna 
upplevas som en naturlig komplettering av befintlig rad 
av hus. 

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Genom att husen placeras glest finns alltid möjlighet 
för djur att ta sig ner till vattnet. Fågellivet i området 
förekommer mest i vassruggarna söder och öster om 
udden. Död ved kan ha värde för insekter.
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Infrastruktur
Tillfart via befintlig grusväg. Vatten och avlopp löses 
gemensamt. Avloppsanläggningar med hög skyddsni-
vå för miljöskydd kan komma att krävas på grund av 
sjöns vattenstatus. Fibernät är utbyggt i området.

Fria stränder, tillgänglighet
Stranden mot väster upplevs knappast idag som till-
gänglig, och tillkommande bebyggelse påverkar detta 
faktum marginellt. Mot öster är stranden helt tillgäng-
lig, och i omgivningen finns gott om fria stränder.

Slutsatser
Området bedöms möjligt med komplettering med upp 
till tre fritidshus enligt förslaget. Bebyggelsen placeras 
så att den bildar ett naturligt sammanhang med befint-
liga fritidshus. 
Lovprövning bedöms kunna ske med stöd av planut-
redning och VA-utredning samt naturvärdesbedömning 
som omfattar samtliga tillkommande hus.
Vatten och avlopp skall lösas gemensamt med beak-
tande av sjöns vattenstatus.

21. VÄNERN - hULtA Ö (D)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för 6-8 permanenthus på östra sidan av 
Hulta. Strandskydd 150 m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark; gränsar till tomter med fritidshus.

Friluftsliv, intressen
Området ligger inom riksintresse för turism och fri-
luftsliv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Natur, landskap
Varierad skogsmark, blandskog, ung tallskog med 
mera, som sluttar mot sydost och stranden. På vissa 
platser siktlinjer ut över Vänern. Öster och väster om 
området fritidshus med strandtomter.

Fornlämningar, kulturmiljöer
På Karholmen utanför området finns en övrig kultur-
historisk lämning i form av sjömärken.

Vattenkvalitet
Berörd del av Vänern (Gatviken) är övergödd och har 
enligt VISS ”måttlig ekologisk status”, vilket skall be-
aktas vid planering av avloppsanläggningar. 



Slutsatser
Området bedöms lämpligt för föreslagen exploatering. 
Riksintressena i form av turism/friluftsliv respektive 
yrkesfiske bedöms inte påverkas negativt. 
Omgivningen består till stora delar av odlad mark, 
gårdar och fritidshus och kan utökas med ytterligare 
bebyggelse. 
tillkommande hus skall placeras och utformas så att de 
underordnar sig terrängen och lokal tradition. 
Detaljplan inklusive VA-utredning och naturvärdes-
bedömning krävs. För tillkommande enstaka hus kan 
plan- och VA-utredning godtas som underlag för pröv-
ning.
Vatten och avlopp skall lösas gemensamt med beak-
tande av sjöns vattenstatus.

Analys
Motiv
Närheten till Säffle innebär att en utbyggnad med ett 
antal permanentbostäder stärker underlaget för lokal 
service.

Friluftsliv, intressen
Genom sitt läge omgivet av fritidsbebyggelse och sin 
begränsade storlek är området av begränsat intresse 
för det rörliga friluftslivet och den föreslagna exploa-
teringen bedöms inte påverka friluftslivets intressen 
negativt. 

Landskapsbild
Landskapsbilden är redan påverkad av bebyggelse och 
tillkommande bebyggelse kommer att bilda ett sam-
manhang med befintlig. Terrängen stiger bakom om-
rådet så ingen siluettverkan uppstår. Viss siktröjning 
närmast stranden kan bli aktuell. 

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv. 
Tillkommande bebyggelse placeras så att fria passager 
till vattnet skapas mot befintliga fastigheter. Vassrug-
gar söder och väster om området kan vara värdefulla 
för fågellivet.

Infrastruktur
Tillfart kan ordnas från befintlig väg över egen åker- 
och skogsmark. Avloppsanläggningar med hög skydds-
nivå för miljöskydd kan komma att krävas på grund av 
sjöns vattenstatus. Vatten och avlopp löses gemensamt. 
Fibernät är utbyggt i området.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgången på fria stränder i omgivningen är relativt 
god. Eftersom området på båda sidor omges av fritids-
hus på strandtomter blir strandzonen relativt ointres-
sant att tillgå. Fri passage skall dock tillgodoses.
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21. VÄNERN-GATVIKEN - GÖNÄS (A), AVELSÄTER (B), HULTA V (C), HULTA Ö (D)

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv

Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten
Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:15 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun
Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Sumpskog

Nyckelbiotoper

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Naturvärden

Övrigt

Ev. högriskområde radon
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Slutsatser
Föreslagen utbyggnad ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse och kommer att upplevas som en naturlig 
utökning. Utformning och placering ansluts till omgi-
vande bebyggelse. 
Detaljplan med VA-utredning och naturvärdesbedöm-
ning krävs. För tillkommande enstaka hus kan plan- och 
VA-utredning godtas som underlag för prövning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

22. VÄNERN - BILLSVIK
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för permanent- eller fritidsbebyggelse på 
en udde i Vänern vid Billsvik. Strandskydd 150 m. Pri-
vat ägare.

Markanvändning
Skogsmark. I den närmaste omgivningen fritidshus 
och permanentbostäder. 

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Natur, landskap
Området utgörs idag av ett kalhygge med en bård av 
skog närmast vattnet. Terrängen sluttar brant ned mot 
vattnet närmast stranden. Landskapet runtomkring är 
redan påverkat av odling och bebyggelse. På kalhygget 
finns idag en större mängd stora frötallar kvar. Längs 
med vattnet i väst är en stor vassrugg som omges av en 
ca 10 m bred al- och björkskog. Själva huvudområdet 
är tätare av skog, dominerad av gran och tall. Längs 
stranden förekommer dock flera döda träd. Stranden 
är varierande med klippor, grov sten och sandstrand 
i små ”luckor”. Enstaka grövre asp förekommer när-
mast vattnet i väst. Längre västerut består stranden av 
branta klippor.

Vattenkvalitet
Berörd del av Vänern (Gatviken) är övergödd och har 
enligt VISS ”måttlig ekologisk status”, vilket skall be-
aktas vid planering av avloppsanläggningar. 

Analys
Motiv
Utbyggnad av 4-6 hus kan ge ett tillskott till service-
underlaget i Säffle. 

Friluftsliv, intressen
Genom sitt läge omgivet av bebyggelse är området av 

begränsat intresse för det rörliga friluftslivet och en ut-
byggnad bedöms inte medföra negativa konsekvenser.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv 
och en exploatering innebär ingen negativ påverkan. 
Döda träd, asp, al och björk ska lämnas orörda då 
dessa hyser högre värden för både insekter och fåglar. 
Största naturvärdet ligger i den stora vassruggen väster 
om området och dess omkringliggande al/björk skog. 
I vassen häckar flera fågelarter och vassen bedöms 
därför viktig för fågellivet.Själva huvudområdet ligger 
dock på acceptabelt avstånd till denna vassrugg.

Fria stränder, tillgänglighet
Avståndet till stranden blir minst 30-50 m och den ytt-
re delen av udden berörs inte. I omgivningen finns gott 
om fria stränder.

Infrastruktur
Området ligger ca 1,5 km söder om E45 och nås via 
goda grusvägar. Högspänningsledning finns på ca 250 
m avstånd. Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå 
för miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns 
vattenstatus. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Placeringen en bit in på udden innebär att den nya be-
byggelsen exponeras mindre mot vattnet än befintliga 
hus närmare stranden. Bården av skog längst ut på ud-
den berörs inte.
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22. VÄNERN - BILLSVIK

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun
Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området
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Slutsatser
Området har genom befintlig verksamhet, läge och 
infrastruktur mycket goda förutsättningar att utvecklas 
vidare på lång sikt för turism och friluftsliv vid Vänern 
och kan härigenom skapa ett antal arbetsplatser.
Detaljplan inklusive radonundersökning skall upprättas.

23. VÄNERN - DUSE UDDE
Förutsättningar
Allmänt
Kommunal camping- och badplats ca 5 km söder om 
Säffle stad. För området Krokstad-Duse udde gäller 
fördjupad översiktsplan (FÖP) antagen 2006. Föresla-
get LIS-område omfattar områdena Kd 11-14 i denna 
FÖP. Avsikten är att utveckla området med lägenhets-
hotell, övernattningsstugor och utökning av camping-
platsen. Kommunägd mark. Strandskydd 150 m. 

Markanvändning
Camping- och badplats, enkla fritidshus (arrende), res-
taurang (i fyren), båtbrygga, skogsmark.

Natur, landskap
Vid campingplatsen flacka gräsytor, lövträdsvegeta-
tion. Sandstrand. Gammal/äldre granskog med inslag 
av grov björk, asp och tall mellan Stackavägen och 
campingen/badplatsen. På andra sidan Stackavägen är 
ett gammalt hygge med ny ung blandskog av björk och 
gran, dock finns enstaka torrakor och högstubbar samt 
grova aspar, björkar och tallar på hygget. Allmänna till 
höga naturvärden i områtet. Vid Stackavikens båthamn 
och norrut är det mycket vassområden som är av stor 
betydelse för fågellivet. Strandzonen söderut är klipp-
hällar, förutom vid badplatsen som är långgrund sand-
strand. NV om fyren finns en mindre sandstrand. Höga 
naturvärden och naturvårdsavtal finns mellan Stacka 
och Ideberget. 

Friluftsliv, intressen
Riksintresse för turism och friluftsliv enligt MB 4:2. 

Fornlämningar, kulturmiljöer
På udden i väster finns fyra gravrösen, öster om fyren 
ytterligare ett, och på campingplatsen en övrig kultur-
lämning i form av en torplämning. Längst i öster två 
kulturlämningar enligt Skog och historia; två husgrun-
der.

Vattenkvalitet
Berörd del av Vänern (Byviken) har enligt VISS ”mått-
lig ekologisk status” och är klassad som övergödd, vil-
ket skall beaktas vid planering av avloppsanläggningar. 

Analys
Motiv
Duse udde är av stor betydelse för det rörliga friluftsli-
vet i kommunen och denna del av Vänern. Det är ange-
läget att området kan utvecklas i enlighet med intentio-
nerna i den fördjupade översiktsplanen. 

Natur, landskap
Området är redan starkt präglat av pågående verksam-
het. Fortsatt utveckling innebär att skogsmark ersätts 
av ytterligare övernattningsstugor och större ytor för 
campingplatsen. Lägenhetshotellet placeras på höjden 
väster om campingplatsen. Vid utökning av camping-
platsen mot nordost bör en trädridå mot sjön behållas 
för att minska exponeringen. 

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden ökar områdets attraktivitet och gynnar 
turismens och det rörliga friluftslivets intressen. Här 
finns många stigar som är av intresse för friluftslivet. 
Friluftslivet är mycket viktigt och befintliga vandrings-
leder från campingen är kvalitetssäkrade. De får inte 
påverkas negativt. 

Växt- och djurliv
Området är på grund av pågående verksamhet av be-
gränsat intresse för växt- och djurlivet. Fortsatt ut-
byggnad förväntas inte medföra påtaglig skada.

Infrastruktur
Området har tillfartsväg av god standard och är anslu-
tet till det kommunala VA-nätet. Stugorna i östra delen 
är inte anslutna. 

Risker
Den östra delen med stugor berörs av eventuellt hög-
riskområde för radon. Radonundersökning krävs i 
samband med utbyggnad eller detaljplanering.

Fria stränder, tillgänglighet
Området är och kommer att vara fritt tillgängligt för 
allmänheten.
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23. VÄNERN - DUSE UDDE

Utredningsområde Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Strandskydd
Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

Övrigt
Ev. högriskområde radon

* ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Naturvårdsavtal

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området
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Slutsatser
Området bedöms efter upprustning och komplet-
tering ha goda förutsättningar att utvecklas som en 
tillgång för det rörliga friluftslivet med tillskott av 
arbetsplatser och serviceunderlag. Alternativet med 
omvandling till permanentbostäder ger ett påtagligt 
tillskott till serviceunderlaget på Värmlandsnäs.
Arbete med detaljplan, som bl.a. omfattar VA-utred-
ning och naturvärdesbedömning pågår.

24. VÄNERN - ÅGOtSBERG
Förutsättningar
Allmänt
Ett område med enklare fritidsbebyggelse på västra sidan 
av Värmlandsnäs. Ursprungligen fritidsby för Billeruds 
anställda. Avses att upprustas och kompletteras, eventu-
ellt att utvecklas till område med permanent bebyggelse. 
Strandskydd 150 m. Privatägd mark. Arbete med detalj-
plan, som även omfattar VA-utredning och naturvärdes-
bedömning, pågår. Syftet med planen är att möjliggöra 
en upprustning och komplettering av bebyggelsen för en 
framtida användning som fritids- eller permanent boen-
de.

Markanvändning
Ett fyrtiotal enklare fritidshus i varierande skick samt ge-
mensamhetslokal. Söder om fastigheten ett fritidshus på 
avstyckad tomt.

Natur, landskap
Stugorna står spridda i gles skog med huvudsakligen upp-
vuxen tall o björk. Närmast vattnet klipphällar med häll-
markstallskog. I östra delen tätare lövskog. Från Vänern 
döljs området delvis av klipphällarna närmast vattnet.

Friluftsliv, intressen
Området berörs till större delen av riksintresse för turism 
och friluftsliv enligt MB 4:2. I områdets östra del finns 
åkermark klass 2 samt ett parti med naturvärde (lövskog). 

Fornlämningar, kulturmiljöer
I söder finns en kulturlämning, skog och historia i form 
av en stengrund från gammal träindustri och i öster två 
fornlämningar i form av rösen. Samtliga ligger utanför 
berörd fastighet.

Vattenkvalitet
Berörd del av Vänern (Byviken) har enligt VISS ”mått-
lig ekologisk status” och är klassad som övergödd, vilket 
skall beaktas vid planering av avloppsanläggningar. 

Analys
Motiv
En upprustning och utbyggnad av stugbyn kan inne-
bära arbetsplatser och ett tillskott till underlaget för 
service på Värmlandsnäs. Underlaget förstärks om 
området omvandlas till permanentbostäder.

Natur, landskap
Området är redan präglat av fritidsbebyggelsen. 
Tillkommande bebyggelse placeras i anslutning till 
befintlig och bedöms inte öka exponeringen mot Vä-
nern i nämnvärd grad. 

Friluftsliv, intressen
En utbyggnad och upprustning enligt förslaget ökar 
områdets attraktivitet för det rörliga friluftslivet, vil-
ket är i linje med riksintressena. Värden i form av 
fornlämningar, åkermark och lövskog berörs inte.

Växt- och djurliv
Förutom lövskogen är området av allmänt intresse 
för växt- och djurliv. Föreslagen utbyggnad bedöms 
inte påverka växt- och djurlivet negativt.

Infrastruktur
Befintliga stugor saknar i allmänhet vatten och av-
lopp. På området finns egen djupborrad brunn. 
Hygienutrymmen finns i gemensamhetslokalen. 
Avloppsanläggningar med hög skyddsnivå för miljö-
skydd kan komma att krävas på grund av sjöns vat-
tenstatus. Möjligheten att ansluta området till stadens 
VA-nät undersöks.

Fria stränder, tillgänglighet
Stränderna inom området är i första hand tillgängliga 
för de som disponerar stugorna. Tillgången till fria 
stränder i omgivningen är god.
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24. VÄNERN - AGOTSBERG

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd
Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Naturvärden
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Slutsatser
Exploateringen bedöms möjlig med beaktande av en 
bred fri strandzon för friluftslivet och en utformning av 
bebyggelsen som underordnar sig landskapet. Närhe-
ten till skolan i Botilsäter är en positiv faktor.
Lovprövning bör kunna ske med stöd och planutred-
ning inklusive va-utredning och naturvärdesbedöm-
ning. 
Gällande lagar och föreskrifter för vattenskyddsområde 
skall beaktas.

25. VÄNERN - StORA hERREStAD
Förutsättningar
Allmänt
Avser 3 permanentbostadshus på höjdrygg vid Vänern. 
Strandskydd 150 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Skogsmark. Ett fritidshus på avstyckad tomt.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Natur, landskap
Höjdrygg i landskapet med mycket berg i dagen, häll-
markstallskog.

Vattenkvalitet
Området berörs av vattenskyddsområde för vattenin-
tag vid Stackviken. Se vidare nedan under Infrastruk-
tur. Vattnet har enligt VISS god ekologisk status.

Analys
Motiv
Permanent bosättning på området kan ge ett tillskott 
till serviceunderlaget på Värmlandsnäs. Skolan i Botil-
säter är närbelägen.

Friluftsliv, intressen
Området är av riksintresse för turism och friluftsliv 
enligt MB 4:2 men den begränsade exploateringen på 
ca 50-60 m avstånd från stranden, och utanför riksin-
tresset enligt MB 3:6, bedöms inte medföra påtaglig 
påverkan. 

Växt, och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurlivet 
och den begränsade utbyggnaden bedöms inte medföra 
negativ påverkan.

Fria stränder, tillgänglighet
Avståndet till stranden uppgår till 50-60 m. I omgiv-
ningen finns gott om fria stränder.

Infrastruktur
Ca 250 m tillfartväg genom skogsmark måste anläg-
gas. Vatten och avlopp skall lösas gemensamt. Aktuell 
del av Vänern berörs främst av sekundär och tertiär, 
men även lite primär skyddszon för föreslaget vat-
tenskyddsområde Stackviken, vattenintag för kom-
munens vattenverk. Inom vattenskyddsområde kan 
föreskrifter komma att fastställas med strängare krav 
än hög skyddsnivå för avloppsanläggningar. Föreskrif-
ter för detta vattenskyddsområde beräknas fastställas  
2013/14.

Landskapsbild
Bebyggelsen blir relativt högt belägen och exponerad 
mot sjön. Det är därför viktigt att byggnadernas färg 
och form underordnar sig den omgivande naturen och 
att tomterna förblir naturtomter med orörd vegetation. 
Terrängens höga läge och mängden berg i dagen med-
för också att alla väganslutningar och övriga markar-
beten bör projekteras med stor känsla för platsen för att 
undvika sår i landskapet.
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25. VÄNERN - STORA HERRESTAD

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd
Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Naturvärden
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Slutsatser
Föreslagen utbyggnad bedöms möjlig eftersom den lo-
kaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse. Den skall 
placeras och utformas med största hänsyn till terräng 
och vegetation. 
Lovprövning bör kunna ske med stöd av plan- och 
VA-utredning och naturvärdesbedömning. Planerad 
tillfartsväg skall redovisas. 
Gällande lagar och föreskrifter för vattenskyddsområde 
skall beaktas.

26. VÄNERN - hÖSSERUD
Förutsättningar
Allmänt
Område för några fritidshus vid Pukerudsviken. 
Strandskydd 150 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Skogsmark. I området finns tre fritidshus. Söder om 
området finns ytterligare fritidshus, brygga och bad-
plats.

Friluftsliv, intressen
Berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 
MB 4:2. 

Natur, landskap
Huvudsakligen olikåldrig ganska öppen tallskog, när-
mast stranden hällmarkstallskog, som sluttar mot sjön. 
Befintliga fritidshus ligger mjukt infogade i landska-
pet. Vackra siktlinjer ut över Vänern. Närmast vattnet 
mer förekomst av lövträd, bl.a. björk och al. Skogen 
når nästan ner till vattnet och stranden är till stor del 
klippor och sten. Vid badplatsen söder om området är 
det mer sand. Viss förekomst av vass finns.

Vattenkvalitet
Området berörs av vattenskyddsområde för vattenin-
tag vid Stackviken. Se vidare nedan under Infrastruk-
tur. Vattnet har enligt VISS god ekologisk status.

Analys
Motiv
Området ger möjlighet till komplettering med enstaka 
hus i anslutning till befintlig bebyggelse och kan bidra 
till underlaget för service på Värmlandsnäs.

Friluftsliv, intressen
Befintlig bebyggelse gör att området är av begränsat 
intresse för det rörliga friluftslivet och en utbyggnad 
enligt förslaget bedöms inte påverka friluftslivets in-
tressen negativt. Friluftslivets största intresse finns vid 
badplatsen i Rudsviken söder om området.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurliv. 
Fågellivet har störst betydelse här. En exploatering en-
ligt förslaget bedöms inte påverka växt- och djurlivet 
negativt. Hällmarken med tallar närmast stranden be-
rörs inte.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgången till den närmaste stranden är begränsad pga 
befintliga fritidshus. I omgivningen finns gott om fria 
stränder. 

Infrastruktur
Ny tillfartsväg måste anordnas som också kan betjäna 
befintliga fritidshus. Aktuell del av Vänern berörs av 
primär, sekundär och tertiär skyddszon,för föresla-
get vattenskyddsområde Stackviken, (vattenintag för 
kommunens vattenverk). Inom vattenskyddsområde 
kan föreskrifter komma att fastställas med strängare 
krav än hög skyddsnivå för avloppsanläggningar. Fö-
reskrifter för detta vattenskyddsområde beräknas fast-
ställas 2013/14.

Den bergrika marken försvårar möjligheterna för 
markbaserade avloppslösningar. 

Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Landskapet är redan påverkat av befintliga fritidshus. 
Tillkommande bebyggelse är något högre placerad 
men bör lokaliseras med största hänsyn till terräng och 
vegetation. Väganslutningar och övriga markarbeten 
måste också utföras med stor omsorg för att undvika 
sår i landskapet. Siktröjning i tallvegetationen närmast 
stranden bör inte medges. 



Vänern

Fritidshus

Rudsviken

Pukerudsviken

Badplats

Rudsviken

Sandviken
Pukerudsholmen

0 10050 m

Del av översiktsplan avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

26. VÄNERN - HÖSSERUD

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd
Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Naturvärden
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Slutsatser
En komplettering av befintligt fritidsområde bedöms 
möjlig med stöd av detaljplan och va-utredning samt 
naturvärdesbedömning. 
Påverkan på gällande riksintressen skall belysas. 
Bebyggelsen skall utformas och placeras så att den un-
derordnar sig terrängen. 
Fasta fornlämningar skall beaktas.
Länsstyrelsen gör bedömningen att beslut om en ar-
keologisk utredning är sannolikt.

27. VÄNERN - hJÄLLESKAtE
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på en udde på västra delen av Värmlands-
näs. På udden finns redan omfattande fritidsbebyg-
gelse med stöd av detaljplan från 1967. Förslaget avser 
komplettering med ytterligare 4-6 tomter för fritidsbe-
byggelse. Strandskydd 150 m. Privatägd mark.

Markanvändning
Skogsmark, delvis hällmark med tallskog. Österut fri-
tidsbebyggelse.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintressen för naturvård respek-
tive friluftsliv enligt MB 3:6 samt riksintresse för tu-
rism och friluftsliv enligt MB 4:2. Regionala intressen 
saknas.

Fornlämningar, kulturmiljöer
I området finns två fasta fornlämningar; en stensätt-
ning i norr och ett röse mitt i området.

Natur, landskap
Småkuperad terräng och varierad skogsmark, sluttning 
närmast sjön. Tallskog och hällmark mot sjön utmed 
många partier, vassbälten vid sjön. Delvis avverkad 
mark i söder och befintliga fritidshus.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
Utbyggnaden kan ge ett stöd för befintliga service-
funktioner på Värmlandsnäs.

Friluftsliv, intressen
Föreslagen utbyggnad berör områden med riksintres-
sen enligt ovan. Med hänsyn till att området redan 
delvis är ianspråktaget bedöms en komplettering med 
ytterligare 4-6 fritidshus inte medföra påtaglig skada 
på riksintressena, som omfattar stora områden längs 
hela Värmlandsnäs.

Växt- och djurliv
Området är påverkat av den närliggande fritidsbebyg-
gelsen och är av allmänt intresse för växt- och djurli-
vet.  Utbyggnaden bedöms inte innebära påtaglig nega-
tiv påverkan.

Fria stränder, tillgänglighet
Planerad bebyggelse placeras minst 50 m från stran-
den. Uddens yttre del berörs ej. Tillgången till fria 
stränder i övrigt är god. 

Infrastruktur
Ny tillfartsväg kan erfordras. Vatten och avlopp skall 
lösas gemensamt. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas genom att befintlig skogs-
mark ersätts av fritidshus, vilka dock kommer att 
upplevas i ett sammanhang med befintlig bebyggelse. 
Eventuell siktröjning närmast stranden bör inte med-
ges.
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Riksintresse för friluftsliv
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27. VÄNERN - HJÄLLESKATE

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv

Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd
Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området
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Skog&historiaRiksintresse för naturvård
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Slutsatser
Föreslagen exploatering ligger i ett attraktivt område 
på västra sidan av Värmlandsnäs, som redan till viss 
mån är påverkad av bebyggelse. 
Påverkan på riksintressen och landskapsbild bedöms 
inte vara påtaglig och det västra området kan tillsam-
mans med badplatsen öka attraktiviteten för det rör-
liga friluftslivet.  
Underlaget för lanthandeln i Eskilsäter får en välbehöv-
lig förstärkning.
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt.
Radonundersökning skall för samtliga delområden ut-
föras oavsett antal hus.

28. VÄNERN - ESKILSÄtER
Förutsättningar
Allmänt
Två områden vid Kärvingeviken på västra sidan av 
Värmlandsnäs; det västra för en stugby och det öst-
ra för fritidsbebyggelse. Strandskydd 150 m. Privata 
markägare.

Markanvändning
Skogsmark. Mellan områdena permanentbostadshus 
med strandtomter. I väster en badplats.

Friluftsliv, intressen
För området gäller riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. I söder, utanför området, gäller riks-
intresse för naturvård och för det rörliga friluftslivet 
enligt MB 3:6 och där ligger också naturreservatet 
Millesviks skärgård. Regionala intressen saknas. 

Natur, landskap
De östra områdena utgörs av tät olikåldrig blandskog  
med dominans av tall och björk, med ett öppet flackt 
parti närmast vattnet. Delvis berg i dagen och delvis 
bevuxet med gräs, vass och lite sly.

De västra områdena utgörs av bitvis öppnare olikåldrig 
blandskog med dominans av gran, tall och björk och 
partier av hällar närmast vattnet. Vackert belägen bad-
plats i söderläge. I vassviken mellan lokalerna högre 
naturvärden med al och björk och mer död ved. Strän-
derna består till stor del av klipphällar av olika lutning, 
men det finns även sand och sten på sina håll.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
Föreslagen utbyggnad med stugby för uthyrning res-
pektive fritidshus kan ge såväl arbetstillfällen som ett 
underlag för servicen på Värmlandsnäs. Området lig-

ger nära befintlig lanthandel i Eskilsäter, den enda på 
Värmlandsnäs.

Friluftsliv, intressen
En stugby vid områdets västra del bedöms öka områ-
dets attraktivitet för det rörliga friluftslivet och kan 
bidra till en förbättring av badplatsen. Fritidshusen 
i öster berör mark som är av allmänt intresse för det 
rörliga friluftslivet. Det rörliga friluftslivets största in-
tressen ligger vid badplatsen och de omkringliggande 
klipphällarna. 

Växt- och djurliv
Många fåglar häckar i vassarna som omger området 
och stor hänsyn skall tas till detta. I övrigt bedöms 
båda delområdena vara av allmänt intresse för växt- 
och djurlivet och exploateringen bedöms inte medföra 
påtaglig påverkan.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgängligheten till badstranden påverkas inte och i 
övrigt lämnas fria passager närmast stranden. I omgiv-
ningen finns gott om fria stränder.

Infrastruktur
Båda delområdena nås från befintliga grusvägar. Vat-
ten och avlopp i respektive delområde skall lösas ge-
mensamt. Fibernät är utbyggt i området. 

Risker
Det östra delområdet ligger mellan högriskområde för 
radon och eventuellt högriskområde för radon. Sär-
skild markundersökning krävs i samband med detalj-
planering.

Landskapsbild
I båda fallen ersätts skog av bebyggelse, men områ-
dena är så belägna att vyn från sjön delvis begränsas 
av framför liggande uddar, och mot land omges de av 
skog. Påverkan på landskapsbilden bedöms således bli 
begränsad.



Vänern

Stugby

Fritidshus

Kärvingeviken

Stocka-

holmarna

Kärvinge

Badplats

Ersholmen

Stenbråten

Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB
enl Säffle kommun

0 10050 m

Del av översiktsplan avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

28. VÄNERN - ESKILSÄTER

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd
Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Riksintresse för naturvård
enl 3 kap. 6§ MB

Natura 2000 enl 4 kap. 8§ MB

Naturreservat

Högriskområde radon

Övrigt

Ev. högriskområde radon
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Slutsatser
Området erbjuder utomordentliga förutsättningar 
för en utbyggnad till skärgårdscentrum för det rörliga 
friluftslivet. 
Detaljplan skall upprättas och omfatta en detaljerad 
naturvärdesbedömning. Avgränsningen av LIS-området 
överensstämmer med områdena N1 (skärgårdscen-
trum) och WV (hamn med mindre servicebyggnader) i 
fördjupad översiktsplan för Ekenäs från 1997.
Befintligt VA skall nyttjas och därför ska dagens ka-
pacitet utredas och eventuella förbättringsåtgärder 
genomföras. 

29. VÄNERN - EKENÄS
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Ekenäs på sydspetsen av Värmlands-
näs med syftet att utveckla nuvarande gästhamn till ett 
skärgårdscentrum med hamn, kajer, bryggor och servi-
cebyggnader för restaurang och övernattningsmöjlig-
heter. Strandskydd 150 m. Kommunägd mark.

Markanvändning
Gästhamn med bryggor och liten servicebyggnad, par-
kering, sjöbodar, sjösättningsramp mm. Utgångspunkt 
för båtturer till Lurö. Vandringsled som fortsätter utåt 
näset. 

Friluftsliv, intressen
Berörs av riksintresse för friluftsliv respektive natur-
vård enligt MB 3:6 och för turism och friluftsliv enligt 
M:B 4:2. Området gränsar i öster till åkermark klass 
1. Skärgården söder om Ekenäs är naturreservat (Lurö 
skärgård).

Fornlämningar, kulturmiljöer
Inom området finns ett bevakningsobjekt i form av en 
bytomt/gårdstomt; skall beaktas i samband med åtgär-
der i närheten, och rester av en torpgrund (skog och 
historia). I söder finns en fornlämning i form av en 
stensättning. Länsväg 553 är betecknad som kulturhis-
torisk väg, med samma sträckning som på 1700-talet.

Natur, landskap
Delvis skärgårdsnatur med klipphällar och öppna mar-
ker; lövträdsvegetation; i öster mindre skogspartier och 
åkermark. Skogen är blandskog med inslag av grövre 
asp, björk och tall. Ladholmen hyser allmänna till höga 
naturvärden. Viken domineras av vass och är av stor 
vikt för fågellivet.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
Området har idag flera faciliteter som betjänar båtlivet 

på Vänern och kan utvecklas till ett skärgårdscentrum 
av stort värde för det rörliga friluftslivet till land och 
till sjöss i enlighet med gällande fördjupad översikts-
plan.

Friluftsliv, intressen
En utbyggnad till skärgårdscentrum ökar områdets be-
tydelse och tillgänglighet för det rörliga friluftslivet i 
mycket hög grad och bedöms inte påverka riksintres-
set för naturvård negativt. Området är mycket viktigt 
för det rörliga friluftslivet och en utbyggnation får inte 
begränsa framkomligheten till de vandringsleder som 
finns här och som börjar vid Ekenäs och går runt Lad-
holmen.

Växt- och djurliv
Området är av mycket högt värde för fågellivet. Många 
rödlistade arter häckar i området, bl.a. havsörn. Områ-
det är en av Sveriges viktigaste inlandslokaler för flyt-
tande sträckfåglar vår och höst. I området förekommer 
även den rödlistade insekten silversmygare som klas-
sas som NT (nära hotad).

Området hyser allmänna värden för växt- och djurlivet, 
och föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka detta 
negativt. 

Infrastruktur
Området ligger vid slutet av länsväg 533 och är lätt 
att nå. Länsvägen trafikeras av regiontrafikens bussar 
med ändstation vid Ekenäs. Befintlig bebyggelse för-
sörjs med ett vattenverk placerat i toalettbyggnaden. 
Intaget är lokaliserat på östra sidan av udden. Avloppet 
leds till en infiltrationsanläggning. Fibernät är utbyggt 
i området. 

Landskapsbild
Landskapsbilden präglas av befintliga anläggningar 
och bebyggelse och en utbyggnad bör lokaliseras i an-
slutning till dessa för att undvika påtaglig förändring 
av landskapsbilden.

Fria stränder, tillgänglighet 
Områdets funktion gör att tillgängligheten för allmän-
heten är och förblir mycket god. Längre söderut på nä-
set finns god tillgång till fria stränder.
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29. VÄNERN - EKENÄS

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd
Riksintresse för friluftsliv
enl 3 kap. 6§ MB

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB
enl Säffle kommun

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Riksintresse för naturvård
enl 3 kap. 6§ MB

Naturvärden
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Slutsatser
Föreslagen exploatering bedöms genomförbar med 
hänsyn till att området vid Gaperhult redan är påverkat 
av bebyggelse och eftersom eventuell ny bebyggelse 
kommer att vara ringa exponerad. 
Påverkan på landskapsbild och friluftslivets intressen är 
marginella. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 hus; i annat fall bör planutredning inkl. radonun-
dersökning och VA-utredning kunna ligga till grund för 
lovprövning.

30. VÄNERN - GAPERhULt, BÄCKEhAMNEN (A)

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för några fritidshus vid Bäckehamnen. 
Strandskydd 150 m. Privat ägo.

Markanvändning
Skogsmark. Permanentbebyggelse och fritidshus. Vid 
stranden före detta båtslip.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. I övrigt inga regionala intressen.

Natur, landskap
Innan området (närmast vändplan) gles tallskog. Hu-
vudområdet består av blandskog med dominans av 
gran, dock finns förekomst av äldre grova lövträd bl.a. 
björk. Närmast stranden kala, ganska stora partier med 
klipphällar. Tilltalande vy norrut över småbrutet skär-
gårdslandskap.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
Omgivningarna är relativt mycket påverkade av bebyg-
gelse. En utbyggnad kan ge stöd åt befintlig service på 
Värmlandsnäs bl a lanthandeln i Eskilsäter.

Friluftsliv, intressen
Skogsmarken är av allmänt intresse för det rörliga fri-
luftslivet då skogen här är tätare. Klipphällarna väster 

om vägen och badmöjligheterna berörs inte. Inga sti-
gar eller leder finns här, förutom den som går längs 
med viken bort till den sommarstuga som ligger ute 
på udden. Stigen fortsätter sedan längst ut på udden. 
Vid eventuell byggnation får tillgängligheten till denna 
inte begränsas. Riksintresset bedöms inte påverkas ne-
gativt.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv 
och exploateringen bedöms inte medföra negativ på-
verkan. Sydväst om huvudområdet finns det mycket 
tall, relativt glest bevuxet. Då det finns äldre grova löv-
träd och stående död ved i området bör hänsyn tas till 
dessa och byggnation planeras på sådant sätt att dessa 
träd ev. kan få stå kvar. Gamla grova träd hyser högre 
värden för både fåglar, växter och insekter. Enligt Art-
Databanken finns inga hotade arter i LIS-området.

Infrastruktur
Området ligger relativt nära länsväg 537. Bilväg finns 
till stugan norr om området. Fibernät är utbyggt i om-
rådet. Vatten och avlopp skall lösas gemensamt.

Landskapsbild
Eventuell bebyggelse placeras i den plana skogster-
rängen och kommer i princip endast att exponeras mot 
den närmaste viken som redan är präglad av verksam-
heter (bebyggelse, betongfundament med mera). Sko-
gen kommer att täcka all insyn från söder, öster och 
nordost mot ny bebyggelse. Landskapsbilden bedöms 
därför inte påverkas  mer än ytterst marginellt.

Fria stränder, tillgänglighet
I omgivningen finns gott om fria stränder och utbygg-
naden bedöms inte påverka tillgängligheten till de när-
belägna klipphällarna och badmöjligheterna. 

Risker
Ca 100 m åt nordost finns ett eventuellt högriskområde 
för radon. Inför exploatering bör radonundersökning 
av LIS-området utföras.
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt dels för komplettering med 
enstaka hus i anslutning till befintliga enligt MB 7:18d 
sista stycket, dels för en mindre grupp av hus i den 
södra delen. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning och VA-utred-
ning krävs. För tillkommande enstaka hus kan plan- och 
VA-utredning godtas som underlag för prövning. 
Vatten- och avlopp löses gemensamt.
Radonundersökning krävs.
Kulturlämningen berörs inte. 
Föreskriven lägsta grundläggningshöjd med avseende 
på Vänerns vattennivå skall beaktas.

30. VÄNERN - GAPERhULt, SANDVIKEN (B)
Förutsättningar

Allmänt
Ett område för komplettering med enstaka hus och 
mindre grupp i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Strandskydd 150 m. Privata ägare.

Markanvändning
Skogsmark, permanent bostads- och gårdsbebyggelse.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Regionala intressen saknas.

Fornlämningar, kulturmiljöer
I utredningsområdets västra del finns en kulturläm-
ning i form av en ladugårdsgrund från historisk tid 
(Skog och historia).

Natur, landskap
Skogsmark, huvudsakligen tall, som sluttar mot öster 
och sjön, öppet parti gräs/sand närmast vattnet. Grän-
sar till gårdsbebyggelse i norr, väster och söder. Områ-
det är ett äldre hygge, men förekomst av grova lövträd 
finns, i synnerhet björk. I norr nyligen avverkad skog. 
Tall dominerar, men även gran och björk förekommer.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
Omgivningarna är relativt mycket påverkade av bebyg-
gelse. En utbyggnad kan ge stöd åt befintlig service på 
Värmlandsnäs bl a lanthandeln i Eskilsäter.

Friluftsliv, intressen
Genom sitt läge är området av begränsat intresse för 
det rörliga friluftslivet, som närmast riktar sig mot ud-
den i öster. Stigar finns runt om i lokalen. Dessa leder 
framför allt ut på udden. Hänsyn ska tas till dessa för 
att inte påverka friluftslivets rörlighet i området.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv. 
Det förekommer enstaka grövre björkar och tallar på 
det stora området, enstaka högstubbar vilka är värde-
fulla för bl.a. många skalbaggar. Hänsyn bör tas till 
dessa. Vid nybyggnad bör tillses att passager hålls fria 
så att djur kan ta sig ned till vattnet. Enligt ArtData-
banken finns inga hotade arter i LIS-området.

Infrastruktur
Området är beläget intill befintlig väg av god standard, 
ca 550 m från länsväg 537. Vatten och avlopp skall lö-
sas med beaktande av angränsande vattentäkter och 
sjöns vattenkvalitet. Gemensamma lösningar skall ef-
tersträvas. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Skogsmark ersätts av bebyggelse, som ansluter till 
befintlig bebyggelse på angränsande tomter. Viss sik-
tröjning kan bli aktuell. Påverkan på landskapsbilden 
bedöms godtagbar.

Fria stränder, tillgänglighet
Närmast omgivande stränder är delvis upptagna av be-
byggelse. Stranden utanför LIS-området är tillgänglig 
från vattnet och via befintlig väg. Längre söderut finns 
fria stränder och en badstrand. 

Risker
Områdets nordöstra del, närmast stranden, berörs av 
eventuellt högriskområde för radon. Inför utbyggnad 
skall radonundersökning göras.
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Slutsatser
Området är välbeläget ur kommunikationssynpunkt 
och utgör närmast en komplettering av befintlig stug-
bebyggelse vid viken. 
Föreslaget område ligger delvis utanför strandskydds-
området. tillgång till badplats och gästhamn i närhe-
ten. 
Prövning av lov bör kunna ske med stöd av plan- och 
VA-utredning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt..

30. VÄNERN - GAPERhULt, tORPSAND (C)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för några tomter med permanent och/eller 
fritidsbebyggelse i norra delen av Gaperhult. Strand-
skydd 150 m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark, ett antal fritidshus, badplats och mindre 
gästhamn.

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Inga regionala intressen.

Fornlämningar, kulturmiljöer
Nära badplatsen finns enligt uppgift rester av träindu-
stri, inget synligt (Skog och historia). I nordost en fast 
fornlämning i form av en stensättning.

Natur, landskap
Gles tallskog med inslag av lövträd, framförallt björk, 
på plan mark. Söder om vägen ung björkskog med in-
slag av tall. En urhuggning av björken bedöms inte 
påverka naturvärden negativt, dock bör tallen sparas. 
Strandkanten är varierad med berg i olika branter. Sko-
gen går i allmänhet nära ner till vattnet.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
En utbyggnad med 4-5 hus kan, tillsammans med öv-
riga föreslagna områden i Gaperhult, ge ett tillskott till 
servicefunktionerna på Värmlandsnäs bl.a lanthandeln 
i Eskilsäter.

Friluftsliv, intressen
Området är av intresse för friluftslivet på grund av 
badplats och gästhamn. Föreslagen lokalisering av be-
byggelsen bedöms inte påverka friluftslivets intressen 
negativt. Befintliga fornlämningar berörs inte.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurliv, 
som inte bedöms påverkas negativt av föreslagen ex-
ploatering, dock ska hänsyn tas till det fågelliv som 
finns. Äldre eller grova lövträd och tallar bör sparas 
för att gynna både insekter och hackspettar i området 
Behovet av passager för djur till vattnet skall beaktas. 
Enligt ArtDatabanken finns inga hotade arter i LIS-
området.

Infrastruktur
Området ligger vid grusväg av god standard ca 300 m 
från länsväg 537. Vatten och avlopp skall lösas gemen-
samt med beaktande av angränsande vattentäkter. Fi-
bernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Området är redan starkt påverkat av befintlig fritids-
bebyggelse och anläggningar för friluftslivet. Tillkom-
mande bebyggelse placeras ca 100 m från stranden och 
bedöms inte påverka landskapsbilden nämnvärt. Viss 
siktröjning närmast stranden kan förekomma.

Fria stränder, tillgänglighet
Föreslagen exploatering påverkar inte tillgängligheten 
till strandområdet. Längre österut finns gott om fria 
stränder.
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30. VÄNERN-GAPERHULT - BÄCKEHAMNEN (A), SANDVIKEN (B), TORPSAND (C)

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB

1:10 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Naturvärden

Riksintresse för energiproduktion 
(vindbruk) enl MB kap 3 8§.
Enligt länsstyrelsen

Övrigt

Ev. högriskområde radon
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Slutsatser
Området bedöms lämpligt för en komplettering med 
4-6 fritidshus som försiktigt inpassas i terrängen. till-
gängligheten till stranden påverkas inte nämnvärt. 
Lovprövning bör kunna utföras med stöd av planutred-
ning och VA-utredning samt naturvärdesbedömning. 
Vid fler än 4 hus krävs detaljplan.
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

31. VÄNERN - GRIMBRÅtEN S
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för komplettering med en grupp fritidshus 
på östra sidan av Värmlandsnäs. Strandskydd 150 m. 
Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark. Vid stranden gräsytor och två förråds-
byggnader.

Friluftsliv, intressen
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet 
enligt MB 4:2. I norr ett område med naturvärden av 
regionalt intresse. 

Natur, landskap
Tät, uppvuxen barrskog, med dominans av tall med 
visst inslag av gran som sluttar svagt mot Vänern. 
Ovanför området dominerar medelung björkskog När-
mast vattnet öppen, planerad gräsyta. Stranden består 
till största delen av grövre klappersten och klipphällar 
både norrut och söderut. Strax söder om området lig-
ger Villkorsbergets fornborg. Skogen går nära vattnet 
och här finns mer löv, bl.a. al.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
En bebyggelse på platsen kan tillsammans med övriga 
LIS-områden på näsets östra sida bidra till underlaget 
för service på Värmlandsnäs. 

Friluftsliv, intressen
Bebyggelsens föreslagna placering ca 100 m från 
stranden bedöms inte påverka friluftslivets intressen 
negativt. Naturvärden i norr berörs inte. Friluftsintres-
sena är kopplade till Villkorsbergets fornborg söder om 
området.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurlivet 
och en utbyggnad bedöms inte innebära någon påtag-
lig påverkan. De största värdena är i naturobjektet di-
rekt norr om området, en lövsumpskog. Denna bedöms 
dock inte påverkas.

Infrastruktur
Väg finns fram till stranden. Vatten och avlopp skall 
lösas gemensamt. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Tät skog ersätts av bebyggelse, som dock tar stöd i bak-
omliggande stigande skogsterräng. Husen bör lokalise-
ras så att naturmark och träd kan bevaras mellan dem. 
Viss siktröjning kan bli aktuell mellan bebyggelsen 
och stranden.

Fria stränder, tillgänglighet
Stranden kommer även i fortsättningen att vara till-
gänglig; dessutom finns gott om fria stränder norr och 
söder om området. 
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31. VÄNERN - GRIMBRÅTEN S

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Naturvärden

Riksintresse för energiproduktion 
(vindbruk) enl MB kap 3 8§.
Enligt länsstyrelsen
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Slutsatser
Området erbjuder med sitt avskilda läge och långa 
sandstrand goda förutsättningar för etablering av en 
stugby. Bebyggelsen skall försiktigt inpassas i befintlig 
natur. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler än 
4 stugor och servicebyggnad, i annat fall kan plan- och 
VA-utredning samt naturvärdesbedömning godtas som 
underlag för prövning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

32. VÄNERN - GRIMBRÅtEN N

Förutsättningar
Allmänt
Ett område för mindre stugby på östra sidan av Värm-
landsnäs. Strandskydd 150 m. Privat ägare.

Markanvändning
Skogsmark, barrskog. Sandstrand. Ett fritidshus på av-
styckad tomt (samma ägare).

Friluftsliv, intressen
En mindre del av området är belägen inom riksintresse 
för turism och friluftsliv enligt MB 4:2. Inga regionala 
intressen. 

Natur, landskap
Tät uppvuxen barrskog, med dominans av tall med in-
slag av gran och björk som sluttar svagt mot Vänern. 
Närmast sjön lång sandstrand, mycket tilltalande miljö. 
Norr och söder om sandstranden är det åter grov klap-
persten och skog nära vattnet. Mer löv intill strandlin-
jen.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
En stugby med tillhörande faciliteter på platsen ökar 
dess attraktivitet för det rörliga friluftslivet och inne-
bär lokala arbetsplatser. Stranden är attraktiv och läget 
rofyllt och avskilt.

Friluftsliv, intressen
En stugby bör öka områdets attraktivitet för friluftsli-
vet. Stranden skall även i fortsättningen vara allmänt 

tillgänglig. Stugbyns funktion och läge bedöms inte 
påverka riksintresset negativt.

Växt- och djurliv
Området är av allmänt intresse för växt- och djurlivet, 
som inte bedöms påverkas negativt av lokaliseringen. 
Fågellivet här är betydande och de två holmar som 
finns utanför sandstranden får ej påverkas då dessa 
även är nyckelbiotoper.

Infrastruktur
Väg finns fram till befintlig stuga. Vatten och avlopp 
skall lösas gemensamt med beaktande av sjöns vatten-
kvalitet. Fibernät är utbyggt i området.

Landskapsbild
Skogsmarken ersätts i ett begränsat avsnitt av stugbe-
byggelse, som dock ”tar stöd” i bakomliggande skog 
i väster. Byggnaderna skall placeras så att områdets 
naturkaraktär och delar av träden bevaras. Eventuell 
ytterligare brygga bör placeras i närheten av befintlig.

Fria stränder, tillgänglighet
Exploateringen kommer att öka områdets tillgänglig-
het för det rörliga friluftslivet. Söder och norr om om-
rådet finns ytterligare fria stränder.
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32. VÄNERN - GRIMBRÅTEN N

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv

Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området Riksintresse för energiproduktion 

(vindbruk) enl MB kap 3 8§.
Enligt länsstyrelsen

Övrigt

Ev. högriskområde radon
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Slutsatser
Närheten till befintlig badstrand gör området attraktivt 
och kan tillsammans med LIS-områden i närheten bidra 
till underlaget för service på Värmlandsnäs och ev även 
till utökad service vid badstranden i form av kiosk eller 
dyl. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

33. VÄNERN - tORSERUDS SAND
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för fritidsbebyggelse nära badplatsen vid 
Torseruds sand. Strandskydd 150 m. Privata markä-
gare.

Markanvändning
Skogsmark, badstrand (nyttjas som allmän badplats).

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Delar av strandområdet har natur-
värde (lövskog). 

Fornlämningar, kulturmiljöer
I områdets norra del finns rester av en gammal såg 
(Skog och historia)

Natur, landskap
Skogsmark, huvudsakligen ganska tät yngre granskog, 
som sluttar svagt mot Vänern. Lövträdsvegetation 
björk m.m. närmast stranden. Bred, långgrund sand-
strand.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
Utbyggnaden bedöms, tillsammans med övriga förslag 
i området (31-35) kunna bidra med ett tillskott till be-
fintlig service på Värmlandsnäs.

Friluftsliv, iIntressen
Utbyggnaden placeras ca 60-70 m från stranden och 
bedöms inte påverka det rörliga friluftslivets intressen 
eller naturvårdsintressena negativt.

Växt- och djurliv
Området utom strandzonen är av allmänt intresse för 
växt- och djurlivet. Utbyggnaden lokaliseras så att fria 
passager för djur till stranden kan upprätthållas.

Infrastruktur
Tillfartsväg till stranden finns, vilken kan behöva 
breddas. Avlopp och vatten skall lösas gemensamt med 
beaktande av närheten till badstranden.

Landskapsbild
Bebyggelsen ersätter skogsmark och blir i viss mån ex-
ponerad mot Vänern, men ”tar stöd” i bakomliggande, 
högre belägen skogsmark. Viss utglesning av skogen 
mellan bebyggelsen och stranden i den södra delen kan 
bli aktuell. Lövskogen närmast stranden skall bevaras.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgängligheten till stranden bedöms inte påverkas. 
Vägen mot stranden kan behöva dras om för att medge 
god framkomlighet. I omgivningen finns gott om fria 
stränder.
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33. VÄNERN - TORSERUDS SAND

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB

1:5 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Naturvärden

Riksintresse för energiproduktion 
(vindbruk) enl MB kap 3 8§.
Enligt länsstyrelsen
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Slutsatser
Området kan tillsammans med omgivande LIS-områ-
den ge ett tillskott till servicefunktionerna på Värm-
landsnäs. 
Friluftslivets och naturvårdens intressen bedöms inte 
påverkas negativt. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler 
än 4 tomter, i annat fall kan plan- och VA-utredning 
godtas som underlag för prövning.  
Vatten- och avlopp löses gemensamt. 

34. VÄNERN - KVARNFALLEt (A)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för fritidshus omkring Kvarnfallet på östra 
sidan av Värmlandsnäs. De sydliga delarna kan även 
bli föremål för permanent bostadsbebyggelse. Strand-
skydd 150 m. Privata markägare.

Bygglov för fritidshus strax väster om området lämnat 
i dec 2010.

Markanvändning
Skogsmark. Mitt i området några fritidshus. 

Friluftsliv, intressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Området gränsar i sydost till intres-
seområde för naturvård (lövskog) och väster till sump-
skog.

Fornlämningar, kulturmiljöer
Norr om området finns fasta fornlämningar i form av 
två stensättningar och ett röse.

Natur, landskap
Ganska flack terräng som sluttar svagt mot Vänern. 
Vegetationen utgörs av uppvuxen tallskog av lingon-
ristyp. Strandzonen utgörs av en bred yta med sten och 
enstaka block, ställvis partier med sly eller enstaka 
buskar.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
Utbyggnaden bedöms, tillsammans med övriga förslag 
i området (31-35) kunna bidra med ett varaktigt till-
skott till befintlig service på Värmlandsnäs bl.a skolan 
i Botilsäter.

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden placeras ett 50-tal meter från stranden 
och bedöms inte påverka det rörliga friluftslivets in-
tressen eller naturvårdsintressena negativt.

Växt- och djurliv
Området utom strandzonen är av allmänt intresse för 
växt- och djurlivet. Strandzonen utgörs av höga natur-
värden och stor hänsyn ska tas till detta. Sikthuggning 
bör undvikas. Utbyggnaden lokaliseras och delas upp i 
mindre enheter så att fria passager för djur till stranden 
kan upprätthållas. 

Infrastruktur
Tillfartsväg söderut anordnas från befintlig väg till 
Kvarnfallet. Mot norr finns nyanlagd väg och elkanali-
sation. Avlopp och vatten skall lösas gemensamt för en 
eller flera grupper.

Landskapsbild
Bebyggelsen ersätter skogsmark och blir i viss mån ex-
ponerad mot Vänern, men ”tar stöd” i bakomliggande, 
högre belägen skogsmark. Begränsad siktglesning av 
skogen mellan bebyggelsen och stranden kan bli aktu-
ell. Särskild hänsyn skall tas till lövskogen i områdets 
södra del.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillgängligheten till stranden bedöms inte påverkas. I 
omgivningen finns gott om fria stränder.
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Slutsatser
Förslaget avser ett område som redan är påverkat av 
fritidsbebyggelse och bedöms kunna genomföras utan 
påverkan på rådande riksintresse eller allmänhetens 
tillgänglighet till strandområdet. 
Detaljplan med VA-utredning och naturvärdesbedöm-
ning krävs. För tillkommande enstaka hus kan plan- och 
VA-utredning godtas som underlag för prövning. 
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

34. VÄNERN - ÖRRUD (B)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område för fritidsbebyggelse vid Örö hamn. Strand-
skydd 150 m. Privat markägare.

Markanvändning
Skogsmark, hällmark, ett flertal fritidshus.

Friluftsliv, intressen
Området berörs delvis av riksintresse för turism och 
friluftsliv enligt MB 4:2. Inga regionala intressen.

Fornlämningar, kulturmiljöer
I söder en möjlig fornlämning i form av uppgift om 
torpbebyggelse.

Natur, landskap
Kuperad öppen skogsmark, huvudsakligen tall, som 
sluttar mot Vänern. Strandlinjen är småbruten med 
partier med kala hällar och sandytor emellan, mycket 
strandzon.  Ett flertal fritidshus.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
Området kan tillsammans med övriga liknande områ-
den på östsidan av näset bidra till underlag för servicen 
på Värmlandsnäs.

Friluftsliv, intressen
Berörd del av området bedöms kunna exploateras utan 
att friluftslivets intressen påverkas negativt. Tillkom-
mande hus placeras så att framkomligheten i strandzo-
nen inte försämras.

Växt- och djurliv
Området hyser allmänna värden för växt- och djurli-
vet och exploateringen bedöms inte medföra negativ 
påverkan.

Infrastruktur
Området nås via befintlig väg till Örö hamn. Vatten 
och avlopp skall lösas gemensamt. Fibernät är utbyggt 
i området.

Landskapsbild
Området är redan starkt påverkat av bebyggelse. Till-
kommande bebyggelse bedöms komma att upplevas i 
ett sammanhang med befintliga hus närmare stranden. 

Fria stränder, tillgänglighet
Bebyggelsen placeras 50-60 m från stranden vilket 
innebär att tillgängligheten till stranden och hällarna 
inte påverkas nämnvärt. I omgivningen finns gott om 
fria stränder.
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34. VÄNERN - KVARNFALLET (A), ÖRRUD (B)

Utredningsområde

LIS-område

Natur, landskap, friluftsliv

Forn- och kulturlämningar

Säffle kommun, Värmlands län

Åkermarksinventering
klass 1 och 2

1 2

Värdefulla vatten

Skala                 (A4)
Koordinatsystem sweref 99 TM

Strandskydd

Riksintresse med geografisk 
best. enl 4 kap. 2§ MB

1:12 000 * ökl: övrig kulturhistorisk lämning

Riksintresse för yrkesfiske
enl 3 kap. 5§ MB

Kulturlämning enl 
Skog&historia

Fornlämning, ökl* 
enl FMIS

Utbyggnad utanför 
LIS-området

Naturvärden

Riksintresse för energiproduktion 
(vindbruk) enl MB kap 3 8§.
Enligt länsstyrelsen

Övrigt

Högriskområde radon
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Slutsatser
Föreslagen utbyggnad av stugbyn ökar områdets värde 
och tillgänglighet för det rörliga friluftslivet och be-
döms genomförbar utan påtaglig negativ påverkan på 
naturvärdena.
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler än 
4 stugor och servicebyggnad, i annat fall kan plan- och 
VA-utredning samt naturvärdesbedömning godtas som 
underlag för prövning. 
Föreslagen stugby kan komma att beröras av buller 
från vindkraftsparken. ytterligare utredningar och 
mätningar krävs för att avgöra detta
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

35. VÄNERN - ASKEDALEN (A)
Förutsättningar
Allmänt
Ett påbörjat område för fritidsby med stugor för uthyr-
ning vid Askedalen på östra sidan av Värmlandsnäs. 
Strandskydd 150 m. Privat ägare.

Markanvändning
Kuperad skogsmark, delvis avverkad. En uthyrnings-
stuga strax utanför strandskyddsområdet. Positivt för-
handsbesked har lämnats för ytterligare en stuga utan-
för strandskyddsområdet i den södra delen.

Friluftsliv. intressen
Berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 
MB 4:2. Ca 800 m från område av riksintresse för 
vindkraft. Delar av utredningsområdet berörs av re-
gionalt intresse för naturvård; lövskog, övriga lövträd.

Natur, landskap
Östsluttning med gles lövträdsvegetation; norr tallskog 
på kuperad mark med hällar. Närmast stranden tallar 
och klippor i brant sluttning. Stranden utgörs delvis av 
stora ytor med klappersten.

Vindkraft
HS Kraft har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd för 
vindkraftpark vid Sjönnebol sydväst om planområdet. 
Närmaste verk kan komma att placeras ca 700 m syd-
ost om fritidsbyn. Ansökan är inte avgjord.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
En utbyggnad av stugbyn kan ge lokala arbetsplatser 
och ökar områdets tillgänglighet för det rörliga fri-
luftslivet. 

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden stärker områdets värde för turism och 
friluftsliv. Bebyggelsen placeras glest med beaktande 
av naturvärdena.

Växt- och djurliv
Förutom lövträdsvegetationen hyser området allmänna 
värden för växt- och djurliv. Bebyggelsen skall place-
ras glest på naturmark så att passager till vattnet för 
djuren möjliggörs.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillkommande bebyggelse placeras minst 50 m från 
stranden. Den branta klippstranden och klapperstens-
stranden berörs inte.

Infrastruktur
Tillfart via befintlig nyanlagd grusväg. Gemensam lös-
ning för vatten och avlopp.

Landskapsbild
Tillkommande bebyggelse blir relativt högt belägen 
och kan bli exponerad mot sjön men tar stöd i bakom-
liggande högre belägen terräng. 

Vindkraft
Den föreslagna stugbyn kan komma att beröras av bul-
ler från vindkraftsparken. Ytterligare utredningar och 
mätningar krävs för att avgöra detta. Naturvårdsver-
kets riktlinjer skall beaktas. 
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Slutsatser
Genom sin karaktär och utformning blir vildmarks-
campingen underordnad landskapet och kan bli en 
utgångspunkt för turismen och det rörliga friluftslivet, 
samtidigt som den kan tillföra arbetsplatser. ytterligare 
enstaka ”torra” stugor bör kunna lovprövas med stöd 
av planutredning som även redovisar tänkt tillfart. 
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning krävs vid fler än 
4 stugor och servicebyggnad, i annat fall kan plan- och 
VA-utredning samt naturvärdesbedömning godtas som 
underlag för prövning.  
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

35. VÄNERN - Ny GRORUD S (B)
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på östra sidan av näset med påbörjad vild-
markscamp med enkla stugor för uthyrning. 

Markanvändning
Skogsmark, en enkel uthyrningsstuga. Positivt för-
handsbesked 2010 för ytterligare en stuga; båda utan-
för strandskyddsområdet. Strandskydd 150 m. Privat 
ägare.

Friluftsliv, intressen
Berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 
MB 4:2. Nyckelbiotoper i form av örtrika bäckdråg 
respektive blandsumpskog i norr samt barrnaturskog, 
delvis med rörligt markvatten i söder.

Natur, landskap
Skogsmark, delvis avverkad, som sluttar mot öster och 
Vänern. Huvudsakligen tall och inslag av berg i dagen. 
Stranden är liknande den längre söderut med huvud-
sakligen grov sten och klipphällar.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
Projektet kan skapa lokala arbetsplatser för drift och 
skötsel och öka områdets attraktivitet för det rörliga 
friluftslivet.

Friluftsliv, intressen
Utbyggnaden stärker områdets värde för turism och 
friluftsliv. Bebyggelsen placeras glest med beaktande 
av naturvärdena.

Växt- och djurliv
Området hyser, förutom nyckelbiotoperna, allmänna 
värden för växt- och djurliv. Bebyggelsen placeras med 
respektavstånd till nyckelbiotoperna och så att passa-
ger för djuren till vattnet hålls fria. Stor hänsyn ska tas 
till båda nyckelbiotoperna. För hög mänsklig närvaro 
kan på sikt ge negativa konsekvenser för nyckelbioto-
perna.

Infrastruktur
Området nås från befintlig grusväg, som måste byggas 
ut ca 200 m. Stugorna avses få enkel standard utan vat-
ten och avlopp. Vatten och avlopp i eventuell service-
byggnad löses i samråd med kommunens miljökontor.

Natur, landskapsbild
Uthyrningsstugorna är enkla och små och placeras i 
befintlig terräng utan nämnvärda markarbeten. Bebyg-
gelsen kommer att synas från sjön men påverkan på na-
tur och landskapsbild blir begränsad. Terrängen stiger 
bakom bebyggelsen.
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Slutsatser
Föreslagen utbyggnad ligger i ett område med viss 
bebyggelse och bedöms inte påverka riksintresset el-
ler allmänhetens tillgång till stranden negativt. Varje 
delområde omfattar 3-4 tomter vilket bör kunna till-
ståndsprövas med stöd av planutredning och VA-utred-
ning samt naturvärdesbedömning.
Vatten- och avlopp löses gemensamt.

35. VÄNERN - Ny GRORUD N (C)

Förutsättningar
Allmänt
Två delområden för permanent- eller fritidshus på öst-
ra sidan av Värmlandsnäs. Strandskydd 150 m. Privata 
markägare.

Markanvändning
Skogsmark som sluttar mot Vänern. Ett antal fritidshus 
finns på området.

Intressen
Riksintresse för turism och friluftsliv enligt MB 4:2 
(berör hela norra och del av det södra området). Vid 
det södra området nyckelbiotop i form av alsumpskog.

Fornlämningar, kulturmiljöer
Vid det södra området finns en kulturlämning i form 
av uppgift om torplämning med status övrig kulturhis-
torisk lämning.

Natur, landskap
Uppvuxen barrskog med dominans av gran och tall i 
relativt flack terräng som sluttar mot Vänern. Enstaka 
gamla stora och grova tallar finns. Söder om området 
i syd finns ett gammal stort hygge I söder inslag av 
triviala lövträd.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern har enligt VISS god ekologisk 
status.

Analys
Motiv
En utbyggnad enligt förslaget kompletterar befintlig 
bebyggelse och kan ge ett bra tillskott till underlaget 
för service på Värmlandsnäs och i Värmlandsbro med 
bl.a skola, restauranger m.m.

Friluftsliv, intressen
Området är redan starkt påverkat av bebyggelse och 
föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivets intressen negativt. Inga större intressen 
för det rörliga friluftslivet finns i området.

Växt- och djurliv
Området hyser i övrigt allmänna värden för växt- och 
djurlivet och utbyggnaden bedöms inte påverka växt- 
och djurlivet negativt. Nyckelbiotopen i söder bedöms 
inte påverkas.

Fria stränder, tillgänglighet
Tillkommande bebyggelse placeras 30-50 meter från 
stranden, i södra delen väster om befintlig grusväg, 
och påverkar inte allmänhetens tillträde till stranden. I 
omgivningen finns god tillgång till fria stränder.

Landskapsbild
Utbyggnaden kommer att påverka landskapsbilden ge-
nom att skog ersätts av bebyggelse och viss siktröjning 
närmast stranden kan bli aktuell. Omgivningen är dock 
redan starkt påverkad av bebyggelse. 

Infrastruktur
Bebyggelsen placeras i anslutning till befintliga grus-
vägar. Fibernät är utbyggt i området. Vatten och avlopp 
skall lösas gemensamt för respektive grupp. 
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VÄStER-SVAN OCh MELLAN-SVAN 
Föreslagna LIS-områden
De båda sjöarna utgör ett vattendrag, som avvattnas 
till Öster-Svan. Sjöarna kan totalt beröras av LIS-om-
rådena 2-5. 

Områdena 2 och 3 kan totalt komma att omfatta ett 
tiotal permanentbostäder. Område 4 kan omfatta 1-2 
uthyrningsstugor samt servicebyggnad(er), camping-
stugor och husbilar/husvagnar vid campingen. Område 
5 kan bli av något större omfattning; ca 10-12 tomter. 

Vattenkvalitet
Väster- och Mellan-Svan har god ekologisk status och 
är inte övergödda. Tillkommande exploatering får inte 
försämra den fastställda miljökvalitetsnormen för vat-
ten. 

Landskapsbild
Områdena 2, 3 och 4 är var för sig av liten eller begrän-
sad omfattning och spridda längs sjön. 3 och 4 (norra 
delen) ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och 
påverkar landskapsbilden i mycket begränsad omfatt-
ning. På södra delen av område 4 utökas befintlig bad-
plats till camping med tillhörande faciliteter, vilket 
innebär att öppna gräsytor delvis ersätts av camping-
stugor, husvagnar och husbilar. Område 2 innebär att 
skogsmark ersätts av 5-6 bostadshus på udden som ex-
poneras mot sjön. På sjöns västra sida finns ställvis be-

byggelse i strandlägen.  Område 5 kan totalt innebära 
10-12 bostadshus på ängsmark mot sjön, vilka ligger i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse i Svaneholm 
och kommer att upplevas som en del av samhället. 

Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbilden 
bli begränsad på grund av redan befintlig bebyggelse 
längs sjöarna och områdenas begränsade storlek och 
spridda lägen. Utbyggnaden i område 5 blir en del av 
samhället.

Tillgänglighet, friluftsliv
Fria passager längs stranden säkerställs i samtliga om-
råden. Flertalet bedöms vara av begränsat intresse för 
det rörliga friluftslivet. Område 4 utvecklas för fri-
luftsliv och turism. Vid område 5 ska tillses att pas-
sagen längs stranden öppnas och iordningställs. 

Växt- och djurliv
Flertalet områden är av allmänt värde för växt- och 
djurliv. Särskild hänsyn ska visas vid fortsatt hantering 
av frågan enligt områdesbeskrivningarna.

Service, infrastruktur
Föreslagen utbyggnad ger ett påtagligt tillskott till un-
derlaget för service i Svaneholm. Område 5 kan an-
slutas till det kommunala va-nätet. Flertalet områden 
ligger vid eller nära större allmänna vägar med kollek-
tivtrafik.

Mellan-Svan.
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ELDAN
påverkan i tidigare obebyggt område, men med hän-
synsfull siktgallring längs stranden och god terrängan-
passning av bebyggelsen bedöms påverkan acceptabel. 
Område 9 ligger i anslutning till odlad mark och be-
fintlig bebyggelse och tar stöd i terrängen.

Sammanfattning
Viss, men godtagbar påverkan av landskapsbilden av 
exploatering i områdena kring Eldan.

Tillgänglighet, friluftsliv
Område 7C och 8 är av begränsat intresse för det rörli-
ga friluftslivet. Skogen är delvis svårtillgänglig. Zonen 
mellan väg och strand berörs inte. Område 9 ianspråk-
tar en mindre yta som saknar intresse för friluftslivet. 

Växt- och djurliv
Områdena är av allmänt eller begränsat värde för växt- 
och djurliv. Behovet av fria passager till vattnet ska 
tillgodoses.

Service, infrastruktur
Områdena 7A-C ligger på kort avstånd från E18 och 
några km från Långserud , vars serviceutbud får ett 
förbättrat underlag. Område 9 ligger på kort avstånd 
från Svaneholms serviceutbud.

Eldan.

Föreslagna LIS-områden 
Stränderna kring Eldan kan beröras av sammanlagt 3 
områden, nr 7, 8 och 9. Två av dem är tänkta för per-
manent och/eller fritidsbebyggelse om totalt 20-25 hus, 
ett för uthyrningsstugor och ett avsett för utbyggnad av 
befintlig vildmarksby.

Vattenkvalitet
Eldan har god ekologisk status och är inte övergödd. 
Tillkommande exploatering får inte påverka den fast-
ställda miljökvalitetsnormen för vatten negativt. 

Landskapsbild
Områdena 7C och 8 är belägna på skogsmark som slut-
tar mot sjön, i båda fallen ovanför den väg som löper 
längs sjön. Skogen mellan vägen och sjön blir sannolikt 
föremål för viss siktröjning. Bebyggelsen delas upp i 
mindre grupper för att minska påverkan på landskaps-
bilden. I område 7B placeras bebyggelsen i grupper på 
relativt plan skogs- eller ängsmark. Även här är viss 
siktröjning sannolik. Vildmarksbyn är diskret lokali-
serad längst inne i viken och en utbyggnad kommer att 
behålla karaktären.

Område 7A-C bildar ett sammanhang med mellanlig-
gande bebyggelse med viss påverkan på landskapsbil-
den som bedöms godtagbar. Område 8 innebär viss 
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hAREFJORDEN/ByÄLVEN
och område 17 ”förlänger” en befintlig rad med fritids-
hus. Område 19 ligger bakom/ovanför en rad fritidshus 
längs stranden.

Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbilden 
bli liten i relation till redan befintlig strandnära bebyg-
gelse.

Tillgänglighet, friluftsliv
Områdena är av begränsat eller allmänt intresse för 
friluftslivet. I samtliga fall säkerställes fri passage när-
mast stranden av varierande bredd.

Växt- och djurliv
Områdena har allmänna värden för växt- och djurliv. 
Uppdelningen i mindre enheter säkerställer fria pas-
sager ner till vattnet.

Service, infrastruktur
Områdena ligger vid eller nära länsvägar med busstra-
fik och på kort avstånd från Säffle stad, vars serviceun-
derlag förbättras. 

Föreslagna LIS-områden 
Vid Harefjorden och Byälven ligger områdena 16-20, 
vilka är avsedda för permanent bostadsbebyggelse (16, 
18-20) respektive fritidsbebyggelse (17). Totalt finns 
här utrymme i planerna för ca 35 bostadshus, varav 
6-8 utanför strandskyddsområdet, och 4-5 fritidshus. 

Vattenkvalitet
Harefjorden är inte övergödd och har god ekologisk 
status. Byälven är klassad som övergödd. Tillkomman-
de exploatering får inte påverka den fastställda miljö-
kvalitetsnormen för vatten negativt. 

Landskapsbild
Flertalet områden ligger på skogsmark som sluttar mot 
sjön, och en exploatering innebär att bebyggelsen i va-
rierande omfattning exponeras mot sjön. Längs sjön 
finns redan på flera platser strandnära bebyggelse; 
stora orörda områden saknas, och tillskottet från LIS-
områdena kompletterar detta mönster. Områdena 18 
och 20 avser enstaka hus i anslutning till befintliga, 

harefjorden.
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VÄNERN, GAtVIKEN-GEtEBOLSVIKEN
Landskapsbild
Flertalet områden är belägna i anslutning till befintlig 
bebyggelse och odlad mark och kommer att upplevas 
som naturliga tillskott. Viss exponering mot öppen sjö 
kan förekomma i område 22. Utvidgningen av stugbyn 
i område 24 sker inåt land.

Tillgänglighet, friluftsliv
Områdenas belägenhet och relativt ringa storlek be-
döms inte innebära nämnvärd påverkan på tillgänglig-
heten till stränderna eller friluftslivets intressen.

Växt- och djurliv
Områdena hyser allmänna värden för växt- och djurliv 
och föreslagen utbyggnad bedöms inte medföra nega-
tiv påverkan. Fria passager till vattnet säkerställs.

Service, infrastruktur
Läget nära E45 gör att områdena är lätt tillgängliga och 
samtidigt utgör ett utökat underlag för servicefunktio-
ner i såväl Säffle som Åmål. Möjligheten att ansluta 
område 23 till kommunens va-nät undersöks.

Föreslagna LIS-områden 
Denna del av Vänern ligger vid Byälvens utlopp, Här 
föreslås 4 LIS-områden, nr 21-24. Område 24 ligger på 
östra sidan, alla övriga återfinns väster om Byälvens 
utlopp. Föreslagen exploatering avser sammanlagt 
mellan 15 och 20 bostadshus, tre fritidshus, utveckling 
av en befintlig stugby samt etablering av stugor och 
husbåtar för uthyrning.

Riksintressen
Området berörs av riksintresse för turism och frilufts-
liv enligt MB 4:2. Den framtida användningen är del-
vis inriktad på turism och friluftsliv och bedöms i öv-
rigt inte innebära påtaglig skada på riksintresset.

Vattenkvalitet
Denna del av Vänern är klassad som övergödd och 
har enligt VISS ”måttlig ekologisk status”. För nya av-
loppsanläggningar krävs normalt hög skyddsnivå för 
miljöskydd. Den fastställda miljökvalitetsnormen för 
vatten får inte påverkas negativt.

Vänern.
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Bilaga 1 - Utdrag ur strandskyddslagstiftningen

Strandskyddslagstiftningen finns i 7 kap miljöbalken. Aktuella paragrafer återges nedan.

13 § 
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

14 §
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd.

15 §
Inom ett strandskyddsområde får inte 

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

16 §
Förbuden i 15 § gäller inte 

1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsän-
damål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion 
måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,

18 §  c
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet 
får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syf-
ten,
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 utan-
för området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i första 
stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som 
avses i 18 e §. Lag (2009:532).

18 § d
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyd-
det inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett 
strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med 
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tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen 
avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).

18 e § 
Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett 
område som

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses
långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften

a) i eller i närheten av tätorter, ......
....... En översiktsplan enligt 4 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) ska ge vägledning vid bedöm-
ningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Översiktsplanen är 
inte bindande för myndigheter och enskilda. Lag (2009:532).

18 f § 
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som be-
hövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan an-
vändning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas 
eller anläggningarnas funktion.
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars 
användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).
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