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Bakgrund  

I Säffle kommuns översiktsplan, som antogs av Kommunfullmäktige den 16 december 2013 och vann 
laga kraft den 31 oktober 2014, ingår även utpekande av landsbygdsutvecklingsområden i strandnära 
lägen (LIS). 

Kommunens målsättning med landsbygdsutveckling i strandnära läge är en positiv inställning till 
bostadsbebyggelse och verksamhet på landsbygden. ”För att kunna upprätthålla en godtagbar 
servicenivå i de mindre tätorterna är det av avgörande betydelse att de som vill också kan ges 
möjlighet till bosättning på landsbygden”. Vidare ser man Vänern som en stor resurs för turism och 
rekreation. ”Verksamhet och entreprenadskap med koppling till Vänern ska stödjas och uppmuntras”. 
En av kommunens målsättningar i arbetet med framtagandet av LIS-planen var att LIS-områdena 
skulle placeras inom rimligt avstånd från service och befintlig infrastruktur. Längs Vänerkusten var 
det viktigt att kunna lokalisera verksamheter med anknytning till friluftsliv och turism för att främja 
möjligheten till arbetstillfällen och för att öka tillgängligheten. 

Hittills gällande strandskyddsbestämmelser har medfört att obebyggd mark i strandnära lägen inte 
varit åtkomlig för exploatering. Att bo strandnära är efterfrågat, vilket har inneburit att befintliga 
fastigheter i sådana lägen varit attraktiva på bostadsmarknaden. Mot denna bakgrund bedömer 
kommunen att LIS-planen kan bidra till en positiv utveckling på många platser längs kommunens 
stränder, utan att det grundläggande syftet med strandskyddet äventyras. 

Förutsättningar 

Nuvarande lagstiftning 

Ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen beslutade av riksdagen 2009 gör det möjligt för 
kommunerna att peka ut områden för LIS. LIS innebär att dispens kan lämnas för en åtgärd inom 
strandskyddsområde, om åtgärden innebär ett långsiktigt bidrag till utvecklingen av landsbygden. 
Lagstiftningen med tillhörande propositionstext och Boverkets/Naturvårdsverkets handbok 2009:4 
”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” innehåller riktlinjer för bedömningen av 
vilka områden som kan komma i fråga för LIS. Generellt gäller att områdena ska vara attraktivt 
belägna och bedöms kunna utvecklas utan att komma i konflikt med strandskyddets grundläggande 
syften, dvs växt- och djurlivet får inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till 
attraktiva strandområden får inte försämras.  

Vid den detaljerade bedömningen av varje enskilt område i LIS-planen har nedanstående 
frågeställningar behandlats: 
 
1). Ger åtgärden långsiktigt positiva effekter 
på sysselsättningen? 

Det kan handla om arbetstillfällen i 
anläggningar som är beroende av strandnära 
lägen: stugbyar, campingplatser, 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 underlaget för lokala servicefunktioner? 

Exempel är permanent bebyggelse eller 
fritidsbebyggelse 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, exempelvis 
en ny turistanläggning på en plats som ger 
upphov till fritidsbebyggelse i närheten. 
 
3). Är området av riksintresse för naturvård, 
kulturmiljövård eller friluftsliv enligt MB 3:6? 
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I sådana områden bör dispenser med 
hänvisning till LIS ges restriktivt, särskilt om 
det är områden som utgör orörd naturmark 
och som är opåverkade av bebyggelse 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 
befintliga 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 
riktlinjer. 
 
5). Är området berört av regionala 
bevarandeintressen (naturvård, 
kulturmiljövård etc)? 

Dispenser med hänvisning till LIS bör prövas 
restriktivt och endast medges där åtgärden 
inte bedöms påverka det uttalade intresset 
negativt. 
 
6). Är området berört av risk för ras, skred eller 
erosion, 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 
högvatten? 

Lokal undersökning eller bedömning kan 
erfordras. Visst underlag från MSB 
(Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap) finns. 
 
8). Kan det lokala växt- och djurlivet påverkas 
negativt? 

Lokala bedömningar erfordras. Områden med 
nyckelbiotoper 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 kvalitet 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 
närvarande? 

13). Kan fri passage längs strandkanten 

säkerställas? 
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Ett trettiotal områden har i Säffle kommuns LIS-plan bedömts 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. Förverkligandet av föreslagna åtgärder 
bygger på att den enskilde markägaren vill utveckla sin mark. Under arbetet med LIS-planen har 
ytterligare förslag framkommit. Det slutliga urvalet har skett efter besök på plats, ofta tillsammans 
med markägaren, och efter analys av för utsättningarna. Analysen enligt ovanstående schema 
omfattar olika bevarandeintressen men väger också in faktorer som befintliga servicefunktioner, 
vägar och kollektivtrafik. Analysen har i ett antal fall inneburit att ett antal områden har utgått eller 
förändrats med anledning av avsides belägenhet eller konstaterade konflikter med andra intressen. 

Förändringar på gång 

Nuvarande bestämmelser om LIS har tillämpats i allt större utsträckning sedan införandet 2009. Vid 
en sammanställning i slutet av 2016 hade 133 stycken LIS-områden pekats ut och antagits i 
översiktsplaner eller tillägg till översiktsplaner runt om i landet. Dessutom har landets kommuner 
beviljat dispens för tillämpning av det särskilda skälet för LIS ca 300 gånger vid samma tidpunkt 2016 
(år 2011 var antalet ca 70 stycken dispenser). Sedan införandet av LIS har synpunkter på reglerna och 
tillämpningen av LIS framförts. Diskussionen har handlat om både fördelar med systemet, som att 
det kan leda till avsedda lättnader och landsbygdsutveckling, men också svårigheter 
(Naturvårdsverket). Naturvårdsverket och Boverket har i tidigare utredningar konstaterat att 
landsbygdsutveckling tolkas och definieras på olika sätt runt om i landet och att LIS-verktyget ibland 
upplevs svårt att forma utifrån platsens unika förutsättningar (Naturvårdsverket och Boverket, 2013). 
I Strandskyddsdelegationen slutbetänkande beskrevs ”att geografiska begränsningar för LIS kan vara 
motiverade, men i högre grad bör beakta platsspecifika förutsättningar”. Därtill lyfte 
Strandskyddsdelegationen problemet med att det i översiktsplaneringen kan vara svårt att förutse 
var landsbygdsutveckling genom småföretagande och lokalt engagemang kan komma att ske och att 
LIS-verktyget då kan upplevas som alltför svårt att tillämpa (SOU 2015:108).  Länsstyrelserna har i sin 
gemensamma rapport avseende tillämpningen av LIS bland annat redovisat att genomförandet av 
åtgärder inom LIS-områden inte har gått i den takt som kommunerna har önskat. Det har bland annat 
påverkats av att länsstyrelserna runt om i landet ställt olika krav på kommunerna i samband med 
tillämpningen av LIS. Dock kan länsstyrelserna se att LIS inneburit en välkommen kompensation för 
kommuner på landsbygden i förhållande till övriga särskilda skäl för dispens/upphävande av 
strandskydd (Länsstyrelserna, 2015).  
 
Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att se över LIS-reglerna i syfte att föreslå 
författningsändringar och eventuella andra åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutveckling i 
områden med god tillgång till stränder, utan att de värden som strandskyddet långsiktigt syftar till att 
skydda äventyras. Fokus skulle ligga på att utveckla möjligheterna att bygga permanentbostäder. 
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Förslag till förändring 

Huvuddragen i LIS-systemet föreslås bevaras 
oförändrade utifrån olika överväganden som 
Naturvårdsverket gjort. Dock föreslås vissa 
förändringar vad gäller de 
bedömningsgrunder som ska ligga till grund 
för vad som utgör ett LIS-område.  
 

• Förslaget innebär att ett LIS-område 
inte behöver ha en ”begränsad 
omfattning” utan istället en ”sådan 
omfattning” att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses.  
 

• Därtill föreslås även att den 
nuvarande restriktivitet som gäller för 
att tillämpa LIS-reglerna i eller i 
närheten av tätorter specificeras gälla 
enbart för ”större tätorter”.  

 

• För att tydliggöra och underlätta 
möjligheterna till upphävande av och 
dispens från strandskyddet för 
åtgärder inom LIS-områden föreslår 
Naturvårdsverket vissa förändringar 
av vad som får beaktas som särskilda 
skäl inom sådana områden. 
Naturvårdsverket föreslår att det, i 
tillägg till att det som särskilda skäl får 
beaktas om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller 
åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden, även får beaktas om ett 
sådant strandnära läge kan bidra till 
att ”upprätthålla” 
landsbygdsutvecklingen. Med detta 
avses åtgärder som kan bidra till att 

förhindra en försämring eller 
tillbakagång.  

 

• Naturvårdsverket föreslår även att det 
i bestämmelsen tydliggörs vilken nivå 
på utredning som krävs avseende en 
åtgärds bidrag till 
landsbygdsutvecklingen på så sätt att 
särskilda skäl ska anses föreligga om 
det ”kan antas” att åtgärden har den 
åsyftade effekten.  

 

• Vad gäller prövning av dispens för att 
uppföra enstaka en- eller 
tvåbostadshus föreslår 
naturvårdsverket att samlokalisering 
till befintligt bostadshus även 
fortsättningsvis ska få beaktas som ett 
skäl för dispens. Förslaget innebär 
dock att bestämmelsens nuvarande 
lydelse omformuleras för att i något 
större mån kunna ta hänsyn till 
förhållandena på platsen och 
skillnader i bebyggelsestruktur mellan 
olika delar av landet. 
Naturvårdsverkets förslag innebär att 
det som särskilda skäl för sådana 
åtgärder får beaktas om huset eller 
husen avses att uppföras ”med närhet 
till” ett befintligt bostadshus. För 
enstaka en- eller tvåbostadshus 
föreslås även, i likhet med vad som 
gäller för övriga åtgärder inom LIS-
områden, att det som särskilda skäl 
för dispens även ska få beaktas om 
det strandnära läget kan antas bidra 
till eller upprätthålla utvecklingen av 
landsbygden. 

 
Naturvårdsverket har därtill övervägt förfaranden som skulle kunna innebära att LIS-systemet blir 
mer flexibelt för sådana åtgärder som är svåra att förutse i en översiktsplanering. Bland annat har 
LIS-systemets koppling till översiktsplaneringen setts över och det har diskuterats om LIS-frågorna 
istället borde hanteras på ett annat sätt. Översiktsplaneprocessen har dock stora fördelar i och med 
att den utgör en naturlig form för långsiktig planering och avvägning mellan olika intressen och den 
samlade markanvändningen i kommunen. Det finns även ett etablerat system för statlig granskning 
och medborgerlig insyn. Översiktsplaneprocessen kan vara är resurskrävande och innebär i vissa 
hänseenden begränsningar med att på ett bra sätt fånga upp enskilda initiativ som uppkommer 
efterhand görs ändå bedömningen att LIS-reglernas koppling till översiktsplaneringen överväger de 
nackdelar som detta kan vara förenat med. Naturvårdsverkets bedömning gör därför gällande att 
den nuvarande ordningen med LIS-reglernas koppling till översiktsplaneringen bör bibehållas. 
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Naturvårdsverket har även övervägt om formerna för hur LIS-områden anges i översiktsplaneringen 
bör förändras, för att öka systemets flexibilitet. Detta skulle exempelvis kunna vara möjligt genom att 
LIS-områden, istället för geografiskt angivna områden, definieras genom kriterier i översiktsplanen. 
Ett sådant förfarande har dock bedömts medföra svårigheter när det gäller bland annat 
länsstyrelsernas möjlighet att granska översiktsplanen och medborgarnas möjlighet att förutse 
konsekvenserna av den. Naturvårdsverket har därför bedömt att det inte är lämpligt att ändra 
regelverket på detta sätt.  
 
Enligt Länsstyrelsen i Värmland kommer ovanstående förslag till ändringar i Miljöbalken att läggas 
fram som ett konkret förslag inom närtid, utan några betydande förändringar. 
 

Utfall av LIS-planen  

Befolkningsutvecklingen i kommunen har under ett antal år varit negativ, särskilt i de mindre orterna 
och på landsbygden i Säffle kommun. Lagändringarna som genomfördes år 2009 öppnar för 
möjligheter till att i någon mån motverka denna negativa utveckling genom att lokalisering av 
bostäder, fritidshus och arbetsplatser i attraktiva, strandnära lägen underlättas. Arbetstillfällen inom 
olika verksamheter som service, handel och turism kan tillskapas, och fler bostäder och fritidshus kan 
förbättra underlaget för lokala servicefunktioner i de mindre orterna. Behovet av service varierar för 
olika funktioner; permanentboende är i högre grad beroende av viss service 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 närmaste ort. Kollektivtrafikens 
linjer och tidtabeller kan också påverkas av framtida förändringar av bebyggelsens lokalisering. 
Kommunens målsättning är att hela kommunen 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. 
 
LIS-planen pekar ut ett antal områden vilka bedöms möjliga att exploatera på ett sätt som innebär 
utveckling av landsbygden på lång sikt. Planen är översiktlig och i sig ingen garanti för 
genomförbarheten 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 enskilt projekt. Som framgår av 
områdesbeskrivningarna krävs upprättande av detaljplan om projektet innebär fler än 4 bostads- 
eller fritidshus. Om föreslaget område bedöms kunna inrymma fler än 4 hus, kommer kommunen att 
ställa krav på detaljplan, även om utbyggnaden 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 detaljplan. 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).  
 
Sedan kommunens översiktsplan antogs och vann laga kraft, 2013-2014 har ett antal ärenden 
hanterats av Säffle kommun, Miljö och bygg. I bilaga 1 redogörs för inkomna ärenden och 
förfrågningar som har inkommit till Säffle kommun ända sedan 2012 till dags datum. Närmare 30 
ärenden har handlagts inom LIS-områden under perioden, varav 5 detaljplaner (fyra har antagits av 
Miljö och byggnadsnämnden och en är i uppstartsfasen). Utfallet av etableringarna har resulterat i ca 



 

7 
 

30 enbostadshus/fritidshus, 6 uthyrningsstugor (näringsverksamhet) samt utveckling av näring inom 
bl a Ekenäs.  
 
Det finns också ett antal förfrågningar om etableringar utanför LIS-områden som har återtagits då 
kommunen i dialog med sökande har bedömt att särskilda skäl för dispens saknas. Under senaste 
året har minst sju sådana förfrågningar ställts, som inte har resulterat i ärenden, och bedömningen är 
att det minst rör sig om ett 30-tal under perioden.  
 
Ovanstående visar på den stora efterfrågan och för det behov av bebyggelse av 
bostäder/verksamheter i strandnära läge som finns på landsbygden inom Säffle kommun.  
LIS bidrar således både till utveckling och bevarande av densamma och är ett viktigt verktyg för 
kommunen för att attrahera boende och näringslivsutveckling. 
 

Förslag till beslut 

Kommunens översiktsplan i delen LIS föreslås ändras genom att ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen avseende LIS arbetas fram och processas genom planprocessen för översiktsplaner 

enligt 3 kap PBL. 

 

  



Bilaga 1 – Sammanställning av LIS-ärenden, Säffle kommun 
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Ärenden inkomna till kommunen 

Nr År Område/Fastighet  Nr enligt 
karta 

Ändamål Utfall  

1 2012 Svanskogs-Strand 
1:28  

4 Nybyggnation av två (2) 
fritidshus. 

  

 

Nr År Område/Fastighet Nr enligt 
karta 

Ändamål Utfall  

2 2013 Detaljplan Ågotsberg  24 Fritidshus/villatomter (28-30 
st)   

Antagen och laga 
kraft. 

 

3 2013 Skärsmyr 1:39  21A Strandskyddsdispens för tre 
(3) enbostadshus. 

Strandskyddsdispens 
har beviljats. 

 

4 2013 Ny-Grorud 1:58  35C Norra 
 

Tre (3) uthyrningsstugor 
(byggda år 2014).  

Ett bygglov för tre (3) 
uthyrningsstugor 
beviljat. 3+1 
enbostadshus har 
fått 
strandskyddsdispens
. 

 

5 2013 Gaperhult 1:14  
 

30A Fyra (4) fritidshus.  Strandskyddsdispens 
har beviljats. 

 

 

Nr År Område/Fastighet Nr enligt 
karta 

Ändamål Utfall  

6 2014 Detaljplan Stubberud 
1:1 (1) 
 

1  Planbesked för 
Ömmeln har sökts. 
Länsstyrelsen har 
beslutat att upphäva 
kommunens 
antagandebeslut. 

 
 

7 2014 Trönneviken 1:10  
 

9 Fyra (4) enbostadshus.  Två (2) st nekade 
med anledning av att 
de ligger utanför LIS-
området. Två (2) st 
enbostadshus 
beviljades med 
strandskyddsdispens 

 
 
 

 

8 2014 Gaperhult 1:18   
 

30B Ett (1) enbostadshus med 
garage. 

Strandskyddsdispens 
har beviljats. 

 

9 2014 Södra Grimbråten 
1:4  
 

31 Tre (3) uthyrningsstugor. Ett 
hus har fått bygglov/byggt, 1 
fritidshus har fått 
strandskyddsdispens, 1 tomt 
skall flyttas (avvaktas). 

Strandskyddsdispens 
har beviljats. 

 

Förklaring: 

 Detaljplan  

 Beviljat 

 Avslag 

 Avslag av Lst 
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10 2014 Finnerud 1:26  
 

12 Ett (1) enbostadshus. Strandskyddsdispens 
har beviljats av 
kommunen men fick 
avslag av 
Länsstyrelsen 
(enstaka hus). 

 
 

11 2014 Finnestad 1:28  
 

34A Ett (1) fritidshus. Strandskyddsdispens 
har beviljats av 
kommunen men fick 
avslag av 
Länsstyrelsen 
(enstaka hus). 

 

12 2014 Gaperhult 1:18  
 

30B Ett (1) fritidshus. Har fått bygglov.  

13 2014 Gaperhult 1:14  
 

30A Fyra (4) fritidshus Förhandsbesked på 
beviljat. 

 

14 2014 Skärsmyr 1:39  
 

21A Ett (1) enbostadshus och 
carport. 

Har fått bygglov.  

15 2014 Ny Grorud 1:58  35C Norra 
 

Se nr 4 2013 ovan.   

16 2014 Sandbacken 2:7  
 

20 Ett (1) enbostadshus. Förhandsbesked + 
Strandskydd beviljat. 

 

 

Nr År Område/Fastighet Nr enligt 
karta 

Ändamål Utfall  

17 2015 Detaljplan Millesvik-
Berg 1:19  
 

27 6-8 fritidshus. Planbesked 
sökt. 

Byggnadsnämnden 
beslutar lämna 
positivt planbesked. 

 

18 2015 Trönneviken 1:10  9 Ett (1) fritidshus. Bygglov beviljat.  
19 2015 Källsbäck 3:1  

 

(Separat 
utredning) 

Servicebyggnad/uthyrnings-
stugor mm. Förhandsbesked 
sökt. 
 

Länsstyrelsen har 
beslutat att upphäva 
kommunens 
antagandebeslut. 

 

20 2015 Ny-Grorud 1:58   
 

35 C 
södra 

Tre (3) enbostadshus. Söker förnyelse på 
förhandsbesked och 
strandskyddsdispens 

 

21 2015 Sandbacken 2:7  
 

20 Ett (1) enbostadshus.   Bygglov beviljat.  

 

 

Nr År Område/Fastighet Nr enligt 
karta 

Ändamål Utfall  

22 2016 Detaljplan  
Hjälleskate  

27 Fritidshusområde.  Har varit på samråd.   

23 2016 Eskilsäter-Byn 3:1  
 

28 väst Fyra (4) fritidshus. Förhandsbesked på 
och 
strandskyddsdispens 
har beviljats av MB. 
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24 2016 Ekenäs 1:3  
 

29 Tidsbegränsat lov för 
disk/kökscontainer. 

Kommunen anhåller 
om tidsbegränsat 
bygglov. 

 

25 2016 Kvaldersrud 1:4  
 

34A  Strandskyddsdispens 
och bygglov har 
beviljats. 

 

26 2016 Södra Grimbråten 
1:4  
 

31  Strandskyddsdispens 
beviljat. 

 

 

Nr År Område/Fastighet Nr enligt 
karta 

Ändamål Utfall  

27 2017 Detaljplan Ömmeln  
 

1 Ny detaljplan; 28 
fritidshustomter. 

Kommunfullmäktige 
antar. Nu 
överklagad.  

 

28 2017 Detaljplan Ekenäs  
 

29 Ny detaljplan; 
serviceanläggning, camping, 
restaurang. 

Antagen och laga 
kraft. 

 

29 2017 Detaljplan 
Hjälleskate 
 

27 Ny detaljplan; 
Fritidshusområde (8-9 
tomter). 

Antagen.   

30 2017 Detaljplan Återslöp 
2:6 
 

19 Ny detaljplan; 16 villatomter. Positivt planbesked.  

Förfrågningar inkomna till kommunen 

Nr År Område  Nr enligt 
karta 

Ändamål Utfall  

1 2017 Harefjorden-
Kärrholmen 

18  Återtaget.  

2 2017 Vänern-Avelsäter 21B  Strandskyddsdispens kan ej 
beviljas. 

 

3 2017 Vänern-Stora 
Herrestad 

25  Ej beslut.   

4 2017 Vänern-Hösserud 26  Ej beslut.   

5 2017 Vänern-Grimbråten 
N 102 

32  Ej beslut.   

6 2017 Vänern-Askedelen 35A  Strandskyddsdispens kan ej 
beviljas. 
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Område 4 – Mellan-Svan - Svanskogs-Strand 

 

Bilder ovan: Nybyggnation av två fritidshus (uthyrning näringsverksamhet) på fastighet Svanskogs-

Strand 1:28.  
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Område 9 – Eldan - Trönneviken 

 

Bilder ovan: Ett fritidshus (uthyrning näringsverksamhet) på fastighet Trönneviken 1:10.  
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Område 20 – Byälven – Sörgården 

 

Bilder ovan: Ett enbostadshus på fastighet Sandbacken 2:7.    
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Område 35C – Vänern - Ny Grorud N 

 

Bilder ovan: Tre uthyrningsstugor (näringsverksamhet) byggda år 2014 på fastighet Ny-Grorud 1:58.  


