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

Säffle kommun har arbetat fram ett förslag till revidering av kommunens
tematiska tillägg avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av boende och
verksamheter på landsbygden i strandnära lägen, utan att allmänhetens
tillgång till sjöarna minskar och naturvärden kommer till skada.
Planförslaget fanns tillgängligt för samråd 11 september – 12 november
2018, varpå förslaget reviderades. Det reviderade förslaget har sedan varit
utställt för granskning under tiden 3 februari – 8 april 2020. Avsikten med
utställningen är att samla in ytterligare synpunkter kring förslaget som kan
bidra med ytterligare kunskap samt ge möjlighet till insyn och påverkan för
kommunens invånare och andra berörda.

Under utställningen har följande yttrat sig:
-

Länsstyrelsen Värmland
Statens geotekniska institut (SGI)
Trafikverket
Lantmäteriet
Vattenfall
Kommunala pensionärsrådet
Arvika kommun
Bengtsfors kommun
Privatperson 1

Under utställningen har förslaget delgetts med Länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, grannkommuner och andra
som bedömts ha väsentligt intresse av förslaget.

I detta dokument presenteras synpunkterna tillsammans med kommunens
ställningstagande.

Planförslaget i sin helhet har funnits tillgänglig på miljö och bygg,
biblioteket samt på kommunens hemsida.

Säffle kommun, 2020-11-05
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Sammanfattning
Utpekade LIS-områden syftar till att möjliggöra utveckling med bostäder och
verksamheter. Säffle kommuns uppfattning är att medborgare och näringsliv förstår att ett
LIS-område inte per automatik innebär att man får bygga vad som helst var som helst
inom de utpekade områdena, utan att fortsatt prövning enligt plan- och bygglagen (PBL)
krävs. Kommunen bedömer att nu givna riktlinjer i LIS-planen kan ge ett tillräckligt stöd
vid fortsatt prövning.
Kommunen gör generellt bedömningen att utredningsnivån är tillräcklig inom ramen för
LIS-/översiktsplanen. Fortsatta ev. utredningsbehov för utpekade LIS-områden hänvisas
till kommande prövning inom ramen för respektive projekt. Vid ett ev. genomförande
görs företrädesvis utredningar i ett inledande skede, för att tidigt få ett tydligt grepp om
förutsättningarna i området. Vad gäller bedömningen om tillämpningen av LIS som
särskilt skäl har ytterligare en översyn av utpekade områden gjorts inför antagande av
hänsyn till närliggande bostäder resp. service, vilket resulterat i att vissa områden
kompletterats med rekommendation om detaljplan i samband med fortsatt prövning. Se
även vidare under kommentar till ”Detaljplan eller bygglov”.
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Övergripande synpunkter på planförslaget
Se kommentarer under ”Sammanfattning” ovan.

Strandskyddets syfte och reglering
Bevarande av strandskyddets syften är en grundförutsättning som kommunen beaktat i de
utpekanden som görs i planen. Kommunen har i planhandlingen för respektive område
under avsnittet ”Analys” gjort en påverkansbedömning vid ett genomförande sett ur ett
antal sakaspekter, däribland allmänhetens tillgång till fria stränder, det rörliga friluftslivet
samt växt- och djurliv. I de fall där viss påverkan kan förväntas uppstå ha en
sammanvägd bedömning av förutsättningarna på platsen samt dess närmiljö gjorts mot
intresset för landsbygdsutveckling. Möjligheten till en fri passage mellan ny bebyggelse
och stranden säkerställs, som beskrivs inledningsvis i LIS-planen samt tillhörande MKB,
vid dispensprövning och förrättning men många LIS-områden har även placerats en bit in
på land så att strandzonen inte ingår i utpekandet.
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Detaljplan eller bygglov
Kommunen vidhåller sin synpunkt från samrådet att med krav på detaljplan för
utveckling i områden av mindre omfattning (vilka även skulle kunna hanteras med
enskilda bygglov) så lär tröskeln för ett genomförande bli så pass hög att en övervägande
del av möjligliga landsbygdsutvecklingar genom LIS inte kommer att genomföras.
Kommunen handlägger idag ärenden vilka ligger utanför strandskyddat samt
detaljplanerat område runt om i kommunen enligt denna princip (enskilda bygglov) och
finner att det fungerar väldigt väl.
Kommunen gör generellt bedömningen att utredningsnivån är tillräcklig inom ramen för
LIS-/översiktsplanen och ger i planen samtidigt riktlinjer för ev. fortsatta
utredningsbehov inom respektive område i samband med fortsatt prövning. I de fall där
ett mer omfattande utredningsbehov identifierats har fortsatt prövning genom detaljplan
rekommenderats.
Noteras. Inför antagande har en översyn av utpekade LIS-områden med längre än 200 m
till befintlig bostadsbebyggelse utförts och för aktuella områden har rekommendationer
för fortsatt prövning justerats till detaljplanekrav. För vissa områden med utveckling
genom enstaka bygglov för en- och tvåbostadshus inom 200 m från befintlig
bostadsbebyggelse är kommunen medveten om att det kan innebära en etappvis
utveckling inom området, av hänsyn till avstånd till befintlig bebyggelse.
Prövning av ny bebyggelse ska enligt planförslaget kunna ske med bygglov och dispens
inom LIS-områden där kommunen har angivit fler än 7-12 bostäder. Skulle dessa
tillkomma vid ett och samma tillfälle kommer detaljplanekravet att utlösas (oavsett vad
som står som rekommendation i LIS-planen). Däremot bedömer Säffle kommun, utifrån
en historisk tillbakablick, samt även en prognos framåt i tiden, att detta är högst
osannolikt. De detaljplaner som har upprättats för ny sammanhållen bebyggelse inom
befintliga LIS-områden har inte lett till någon utveckling av nya bostäder, utan all
utveckling har skett genom enstaka prövningar genom bygglov/strandskyddsdispens.
Detta beror på den höga kostnad och tidsåtgång för detaljplanearbetet samt hög kostnad
för gemensam infrastruktur (väg, VA m m), vilket leder till att i princip ingen klarar av
en sådan planprocess och exploatering. Av denna anledning bedömer Säffle kommun att
det är lämpligt i de allra flesta fall med fortsatt prövning genom bygglov/dispens från
strandskyddet, utan att äventyra fortsatt exploatering eller inskränka på strandskyddets
syften.
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Fortsättning av bemötande till länsstyrelsens yttrande sidan 4.

Siktröjning
För Lurö anges särskilda riktlinjer av hänsyn till landskapsbilden, däribland restriktioner
för siktröjning. Med hänsyn till riksintresset för turism och friluftsliv enligt 4 kap MB,
vilket omfattar hela vänerkusten, har planhandlingen inför antagande kompletterats med
dessa riktlinjer för samtliga områden vid Vänern.
Planhandlingen har inledningsvis även kompletterats med en generell rekommendation
kring siktröjning. Område 12 (Finnerud) har kompletterats med uppgift om att ev.
siktröjning behöver ske med särskild hänsyn till riksintresse för naturvård, vilket omfattar
Finnsjön.

Fri passage
Inför antagande har formulering i planhandlingen justerats för aktuellt område (37 Slirud)
så att skall-krav råder för fri passage mellan bryggor och bostadshus, i enlighet med
miljöbalken och länsstyrelsens påpekande. Inledningsvis i planhandlingen framgår även
att vid all exploatering inom LIS-områden gäller att fri passage ska finnas mellan ny
bebyggelse och strandkanten/ev. bryggor. Detta säkerställs inom dispensprövning och
eventuell förrättning.

Bryggor och båtplatser mm
Förekomsten av befintliga bryggor och småbåtshamnar varierar mellan de olika sjöar och
vattendrag som omfattas av LIS-utpekanden. Kommunen har sedan tidigare påbörjat ett
omfattande inventeringsarbete av befintliga vattenanläggningar. Underlaget har jämförts
mot de vattenområden som pekas ut i LIS-planen och planhandlingen har kompletterats
inför antagande under det inledande avsnittet ”Bryggor”.
I stort kan konstateras att bryggor förekommer i störst utsträckning längs Harefjorden
samt delar av Vänern inom kommunens gränser. Längs övriga sjöar med utpekade LISområden i vatten finns generellt sett mycket få befintliga bryggor eller småbåtshamnar.
Inom flera av de föreslagna vattenområdena är brygganläggningar eller småbåtshamnar
redan utbyggda, och LIS-planen möjliggör en utveckling av dessa. Mycket få av de
föreslagna vattenområdena har befintliga bryggor inom 500-1000 meter från utpekade
vattenområden.
För att hålla nere påverkan på strandlinjen i så stor grad som möjligt, förordas generellt
ett samnyttjande av befintliga bryggor i första hand, i de fall där de förekommer och där
tillgång till dessa går att ordna, av hänsyn till rådande nyttjanderättsförhållanden, rimligt
avstånd etc. Sekundärt förordas anordnande av nya anläggningar som kan nyttjas
gemensamt av tillkommande exploateringar inom LIS-området.
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Skyddad natur
Inför antagande har aktuella områden kompletterats med övergripande
värdebeskrivningar för t.ex. riksintresse för naturvård och Natura 2000-områden, för en
tydlig bild av förutsättningarna i området och ev. behov hänsynstagande i samband med
fortsatt prövning när bilden över tänkt omfattning, placering och inriktning är klarare.
Inom områden där det finns kända, höga naturvärden har planhandlingen kompletterats
med uppgifter inför fortsatt prövning, som ev. behov av naturvärdesinventering eller
12:6-samråd.
För område 48 (Lurö) vilket bedöms vara det enda område som direkt berörs av Natura
2000-område, har konsekvensbedömningen i MKB kompletterats inför antagande.
Jordbruksmark
Inför antagande har en översyn av utpekade LIS-områden som omfattar jordbruksmark
utförts. Det har resulterat i att delområde D inom LIS-område 37 (Slirud) har justerats
något i sin omfattning, bort från jordbruksmark. Inledningsvis har planhandlingen även
kompletterats med en generell skrivning kopplat till ev. placering av bebyggelse invid
jordbruksmark, av hänsyn till hållbarhet och jordbruksmarken som resurs.
Kulturmiljö
Avsnittet ”Fortsatt planering” har inför antagande kompletterats enligt länsstyrelsens
synpunkter.
Redaktionella synpunkter
Länsstyrelsens synpunkt noteras. Kommunen anser sig emellertid ha begränsade
möjligheter att bearbeta de reviderade kartorna från LIS-planen 2013 ytterligare och
hänvisar därav vänligen till översiktskartorna på sidan 24-25 i planhandlingen, som ett
komplement för orienterbarheten.
Länsstyrelsens synpunkt noteras. I avvägningen mellan att justera områdens indelning
eller namnsättning och bevara rådande beskrivningar, anser kommunen att det finns en
tydlighet i att bevara rådande indelning samt namnsättning av LIS-områdena och väljer
därför att inte göra några justeringar i dessa avseenden inför antagande.
(Kommentar till forts. synpunkt på nästa sida)
Redaktionella missar i översiktskartan samt innehållsförteckningen har justerats inför
antagande. De LIS-områden som i översiktskartan är markerade som borttagna med röd
kryssmarkering, syftar till spårbarheten mot LIS-planen från 2013. Kommunen noterar
länsstyrelsens invändningar mot att ”återanvända” ett områdesnummer under processens
gång likt fallet är med område 40, men väljer för tydligheten i den kvarvarande processen
att ha kvar numrering och namnsättning från utställning/granskning till antagandeskedet.
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Riksintressen
Noteras. Att Vänern med öar och strandområden är utpekat som riksintresse i
miljöbalkens 4 kap 2§ innebär att turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. I utpekandet av LIS-områden inom
riksintresset enligt 4 kap 2§ längs vänerkusten, har kommunen bl.a. antagit att
sammanhängande områden av mer orörd natur är av intresse för det rörliga friluftslivet.
Flertalet av de utpekanden som gjorts har därför förlagts i anslutning till redan befintlig
bebyggelse. I vissa fall utgör befintlig bebyggelse näringsverksamhet med inriktning mot
friluftsliv och turism och i dessa fall bedöms berörda LIS-utpekanden rent av kunna
gynna riksintresset. Kommunen anser att de utpekanden som gjorts kan prövas vidare
mot bestämmelserna i miljöbalken i samband med fortsatt prövning, utifrån omfattning,
placering och inriktning av tänkt ansökan.
Länsstyrelsens resonemang gällande avgränsning av riksintresset för friluftsliv och turism
noteras. Kommunen avser att hantera frågan vidare i kommande, kommuntäckande
översiktsplan.
Resonemanget gällande påverkan på riksintressenas kärnvärden av ny samt befintlig
bebyggelse längs kusten på Värmlandsnäs har inför antagande kompletterats i MKB
tillhörande LIS-planen.
Naturvård
Inför antagande har planhandlingen kompletterats med information om kärnvärden för
berörda riksintressen under respektive områdesbeskrivning, som underlag för
påverkansbedömning samt hänsynstagande i samband med fortsatt prövning.
LIS-planen berör Natura 2000-området Millesvik och Lurö skärgård. Beskrivning av
Natura 2000-område som riksintresse har justerats inför antagande. Område 48 (Lurö)
bedöms vara det enda område som direkt berörs av Natura 2000-området/riksintresset.
Strax intill Natura 2000-området ligger även LIS-områdena 27 (Hjälleskate) och 28
(Eskilsäter). Planhandlingen har inför antagande kompletterats med information om detta
under respektive områdesbeskrivning.
(för kommentar till Vindbruk – se nästa sida)
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Fortsättning av bemötande till länsstyrelsens yttrande sidan 6.

Vindbruk
I aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan (2020-02-25) bedöms
kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft vara inaktuellt,
delvis av hänsyn till den översyn av riksintressena för vindbruk som
Energimyndigheten utförde under 2013. Efter att tillägget antogs har två stycken
tillstånd för vindetableringar givits inom två av de utpekade områdena på
Värmlandsnäs. Ingen av dessa vindkraftsetableringar har genomförts.
Kommunstyrelsen beslutade 2014 att icke tillstyrka två vindkraftsetableringar, vilka
fanns inom utpekade områden. Motivet till beslutet var försiktighetsprincipen, en
föråldrad vindkraftsplan samt för lite kunskap om hur flertalet större
vindkraftsetableringar på Värmlandsnäs med större skyddsavstånd till bland annat
bebyggelse tillsammans påverkar människors hälsa och miljö. Fram tills dess att
tillägget har reviderats (hanteras i kommande ÖP) gäller det fortsatt som underlag,
men kommunen kommer att tillämpa en mer restriktiv hållning till
vindkraftsetableringar, i synnerhet på Värmlandsnäs, än vad som tidigare uttrycks i det
tematiska tillägget till översiktsplanen. Med den ingången bedömer kommunen att det
inte behöver föreligga någon risk mellan utpekade LIS-områden på Värmlandsnäs och
utpekade områden för riksintresse för energiproduktion.
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Totalförsvar
Noteras.
Kommunikationer
Noteras.
Yrkesfiske
Vänern omfattas av riksintresse för yrkesfisket. Kommunen beskriver inledningsvis i
LIS-planen att föreslagna åtgärder och utbyggnader i LIS-områdena inte bedöms påverka
vare sig fiskevårdsområden eller riksintresset för yrkesfisket negativt. Vidare har
kommunen därav i sakavgränsningen för MKB bedömt att riksintresset för yrkesfisket
inte är något som behöver konsekvensbeskrivas närmare.
Inför utställning av LIS-planen utförde kommunen en omfattande utredning av
kommunal VA-utbyggnad till utpekade LIS-områden, vilken resulterade i att inom 10 av
områdena krävs en gemensamhetsanläggning för VA för att skapa förutsättningar för
aktuell bebyggelseutveckling utan att riskera vattenförekomstens kvalitet. Av hänsyn till
miljökvalitetsnormer för aktuella vattenförekomster har kommunen gjort en generell
komplettering av LIS-planen inför antagande, vilken innebär att tillkommande
avloppsanläggningar invid samtliga vattenförekomster där ekologisk status idag inte är
klassad som god, kan komma att omfattas av hög skyddsnivå (se vidare under
Miljökvalitetsnormer nedan). Ingen av berörda vattenförekomster i Vänern har en
ekologisk status som är klassad som god. Flera av LIS-områdena längs vänerkusten
berörs även av vattenskyddsområde för Säffle samt Åmål. Kommunen har god anledning
att förutsätta att höga krav för skyddsnivå kommer att ställas för avloppsanläggningar
inom LIS-områden vid Vänern i samband med fortsatt prövning. Eventuell påverkan från
arbetsföretag vid exploatering omfattas av anmälnings-/tillståndskrav för
vattenverksamhet, vilket också bedöms medföra kontroll under den fortsatta processen
avseende ev. påverkan på riksintresset.
För riksintresset beskrivs Byälvens mynningsområde som särskilt viktigt som lek- och
uppväxtområden för gös. Flertalet av de vattenområden som pekas ut i LIS-planen
omfattar redan någon typ av befintlig vattenanläggning, däribland de båda områden som
ligger intill Byälvens mynningsområde (Duse och Ågotsberg). Ev. tillkommande
vattenanläggningar omfattas av anmälnings-/tillståndskrav för vattenverksamhet.

Miljökvalitetsnormer
Planhandlingen har justerats inför antagande, så att MKN för vatten härleds till
vattenförekomster med avgränsning och benämning enligt VISS.
(fortsättning på nästa sida)
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Forts. Miljökvalitetsnormer
Beskrivningarna av vattenförekomsternas kemiska status har justerats.
Kommunen har inför antagande justerat planhandlingen gällande MKN för berörda
vattenförekomster. Då statusklassning numera finns tillgänglig för förvaltningscykel 3,
har beskrivning av respektive vattenförekomst uppdaterats enligt aktuell status och
kompletterats med uppgifter om betydande kvalitetsfaktorer. För tillkommande
avloppsanläggningar invid samtliga vattenförekomster där ekologisk status idag inte är
klassad som god har kommunen gjort en generell bedömning om att dessa kan komma att
omfattas av hög skyddsnivå för miljöskydd, vilket kompletterats under respektive
områdesbeskrivning.
MKB har kompletterats med ett utvecklat resonemang kring sambandet mellan planerad
utveckling inom utpekade LIS-områden och ev. påverkan på MKN för vatten, inkl.
förekomsternas påverkansfaktorer.
Beskrivning av kalkning i sjön Aspen har justerats.

Mellankommunala frågor
Noteras.

Hälsa och säkerhet
Översvämning
Av berörda vattendrag och sjöar, finns översvämningskartering tillgänglig för Byälven
(inkl. Glafsfjorden och Harefjorden). För Vänern finns rapporten Stigande vatten, med
planeringsnivåer att förhålla sig efter. Inför antagande har LIS-planen kompletterats med
ett kartavsnitt, med underlagskartor för översiktlig bedömning av risk för bl.a. ras och
skred (se även nedan). I dessa finns också översvämningskartering för Byälven
tillgänglig.
Vissa utpekade LIS-områden är som länsstyrelsen påpekar berörda av att tillfartsvägar
riskerar att påverkas av stigande vattennivåer. För aktuella områden har planhandlingen
kompletterats med uppgift om att detta behöver beaktas i samband med fortsatt prövning,
särskilt för säkring av tillgänglighet och angöring för ev. tillkommande
bostadsbebyggelse.
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Ras och skred
Inför antagande har LIS-planen kompletterats med ett kartavsnitt, med underlagskartor
för översiktlig bedömning av risk för bl.a. ras och skred (se även nedan). Kartorna
redovisar förutsättningar invid respektive sjö/vattendrag, utifrån karterat underlag för risk
för skred och erosion samt översiktliga jordartsförhållanden. I dessa finns kartor också
översvämningskartering för Byälven tillgänglig. Kartunderlaget är översiktligt redovisat
och informationen är tänkt att användas i tidigt planeringsskede för att identifiera
områden där skredfara kan förekomma och där ytterligare bedömningar/undersökningar
kan behöva göras.
Översiktliga analyser av risk för skred har utförts inom ramen för LIS-arbetet.
Analyserna har resulterat i särskilda rekommendationer gällande behov av geoteknisk
bedömning i samband med fortsatt prövning, vilka lagts in under respektive
områdesbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivning
Inför antagande har planhandlingen kompletterats med värdebeskrivningar för rådande
skydd på och i anslutning till Lurö. Konsekvensbedömningen i MKB gällande Lurö har
kompletterats inför antagande.

Synpunkter på enskilda delområden
Noteras.
12. Finnerud
Noteras. Områdesbeskrivningen har inför antagande kompletterats med övergripande
värdebeskrivning för riksintresset för naturvård. Av hänsyn till riksintresset har
områdesbeskrivningen även kompletterats med krav på hänsynstagande vid ev.
siktröjning. Det förnyande ställningstagandet har kompletterats med information om att
beaktning av naturvärden ska ske i samband med fortsatt prövning och att såväl
naturvärdesinventering som 12:6-samråd kan bli aktuellt, av hänsyn till riksintresset samt
ev. förekomst av vitryggig hackspett.
Rekommendationen som ges för fortsatt prövning är att tillkommande bebyggelse bör
delas upp i grupper med mellanliggande naturmark. I söder samt i norr ansluter området
till befintlig bebyggelse. Om en utveckling planeras i anslutning till befintliga bostäder
(inom 200 m) bedömer kommunen att prövning kan ske genom enskilda bygglov.
Påbörjas emellertid en utveckling ”i mitten”, längre än 200 m från befintlig bebyggelse
instämmer kommunen i att det behöver föregås av en detaljplan. Det förnyade
ställningstagandet har även kompletterats med uppgift om ev. detaljplanebehov, av
hänsyn till avståndet till befintlig bebyggelse beroende på etapputveckling.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN
13. Gårda (A) och Sandviken (B)
Kommunen gör bedömningen att delområdena 13 A och B kan kvarstå för fortsatt prövning.
Riksintresseområdet för naturvård enligt 3 kap 6§ MB (Finnsjön-Aspen) omfattar ett större
område kring de båda sjöarna samt Gullsjöälven, Lillälven, Gravälven och Gravtjärnen.
Delområde A ligger delvis inom och delområde B ligger strax utanför riksintresseområdet.
Delområde A utgörs i sig av två områden. Det västra området utgörs av relativt enhetlig
ungtallskog, med inslag av björk och enstaka grova granar. Det östra området utgörs av ett
olikåldrigt skogsparti vilket domineras av gran och björk, med inslag av bl.a. tall, asp och al.
De berörda skogsområdena bedöms därav inte omfatta de särskilt utpekade värdena genom
lövskogs- eller naturskogsområden. I närområdet finns särskilt utpekade skyddsområden vilka
omfattas av naturvårdsavtal alternativt biotopskydd. Inget av de utpekade LIS-områdena berör
dessa utpekanden. Det aktuella området bedöms därtill redan vara starkt påverkat av
människan. Inför antagande har planhandlingen emellertid kompletterats med uppgift om att
en naturvärdesinventering kan behövas i samband med fortsatt prövning, av hänsyn till
riksintresset och vitryggig hackspett. Sedan tidigare omfattas områdesbeskrivningen av
uppgift om behov av 12:6-samråd om fortsatt prövning ej sker genom detaljplan.
Delområde B utgörs av olikåldrig blandskog med stor del löv, huvudsakligen björk, och har
inslag av ädellöv. Delområdet ligger emellertid utanför riksintresseområdet. Av
planhandlingen framgår att hänsyn ska tas till det rika fågellivet samt gamla, grova löv- och
ädellövträd och att särskild påverkan på vitryggig hackspett ska beaktas, av hänsyn till det
närliggande riksintresset. Inför antagande har planhandlingen kompletterats med uppgift om
att en naturvärdesinventering kan behövas i samband med fortsatt prövning.
Riksintresseområdet kring Finnsjön och Aspen utgörs av ett kuperat barr- och
lövskogslandskap, med småskaligt odlingslandskap i dalgångarna. Befintlig bebyggelse är
främst placerad i skogsbryn. Kommunen menar att en begränsad exploatering enligt
planförslaget går att pröva med hänsyn till rådande värden och skydd, med anpassning till de
landskapsestetiska och kulturhistoriska intressen som råder där riksintresset berörs.
Planhandlingen har inför antagande kompletterats med uppgift om att avloppsanläggningar
med hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma att krävas på grund av sjöns vattenstatus samt
att ev. siktröjning ska ske med hänsyn till riksintresset. Föreslagen exploatering bedöms
kunna ske utan påverkan på de utpekade värdena i sjön.

17. Ölserud
Planhandlingen har inför antagande kompletterats med krav på naturvärdesinventering i
samband med fortsatt prövning samt tydliggörande av hänsynstagande, med anledning av
områdets funktion som lokal för vitryggig hackspett. Planhandlingen har även kompletterats
med information gällande ev. behov av 12:6-samråd, enligt länsstyrelsens synpunkt.
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LÄNSSTYRELSEN
21. Gönäs (A-D)
Inför antagande har planhandlingen kompletterats med riktlinjer för fortsatt prövning
gällande hänsynstagande för översvämningsrisk för tillfartsvägar.
Gällande friluftslivet vidhåller kommunen sin bedömning att det är ett mycket begränsat
friluftsliv inom området. Utifrån lokalkännedom om förhållandena vid sundet menar
kommunen att det inte finns något passerande båtliv att tala om.
Inför antagande har samtliga utpekade LIS-områden vid Vänern kompletterats med
riktlinjer för fortsatt prövning av hänsyn till landskapsbilden, och riksintresset för turism
och friluftslivet enligt 4 kap MB.

Nya områden (i samrådsförslaget)
36. Södra Skarbol
Inför antagande har kommunen justerat riktlinjerna för fortsatt prövning till
rekommendation om detaljplan. Kommunen har inför antagande även valt att öka antalet
exploateringar (stugor) som området bör prövas för i den fortsatta processen, från 1-2 till
3-4 stycken.

37. Slirud
Kommunen har inför antagande minskat ner delområde D ytterligare, så att det inte
längre omfattar den öppna jordbruksmarken.

39. Skäggebol
Planhandlingen har inför antagande kompletterats med uppgift om att 12:6-samråd krävs
vid fortsatt prövning, om den ej sker genom detaljplan. Inför antagande har kommunen
justerat riktlinjerna för fortsatt prövning till rekommendation om fortsatt prövning genom
detaljplan för delområdet vid Sandsjön.
Gällande namnsättning och indelning av områden, se tidigare kommentar ovan under
”Redaktionella synpunkter”.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN

41. Södra och Norra Önaholm
Kommunen gör bedömningen att en utveckling på Önaholm kan prövas. Inför antagande
har planhandlingen kompletterats med uppgift om att en bedömning av behov av
detaljplan ska göras i samband med fortsatt prövning utifrån omfattning, placering och
inriktning av tänkt ansökan.
Befintlig tillfartsväg riskerar att påverkas av stigande vattennivåer i Vänern.
Planhandlingen har inför antagande kompletterats med uppgift om att detta behöver
beaktas i samband med fortsatt prövning.

42. Anneberg
Planhandlingen har inför antagande kompletterats angående behovet av en inledande
utredning av kulturmiljövärden vid fortsatt prövning, enligt länsstyrelsens synpunkt.

44. Norra Averstad
Befintlig tillfartsväg riskerar att påverkas av stigande vattennivåer i Vänern.
Planhandlingen har inför antagande kompletterats med uppgift om att detta behöver
beaktas i samband med fortsatt prövning, särskilt för säkring av tillgänglighet och angöring
för ev. tillkommande bostadsbebyggelse.
Vidare har planhandlingen inför antagande kompletterats gällande att för fortsatt prövning
ska en bedömning av behov av detaljplan göras utifrån omfattning, placering och inriktning
av tänkt ansökan. Av hänsyn till avståndet till befintlig bebyggelse, bör fortsatt prövning
ske genom detaljplan för de tre delområdena i väster. Inom det fjärde delområdet i sydost
finns beviljade bygglov för två parhus för uthyrningsverksamhet kopplat mot Vänerfiske,
varav tillkommande bostadsbebyggelse/uthyrningsstugor är att vänta.

46. Staviken
Kommunen har inför antagande kompletterat planhandlingen med rekommendation om
detaljplan för delområde B. I anslutning till delområde C finns ett befintligt fritidshus
samt en skogsbilväg och av tidigare nämnda princip ovan under ”Detaljplan eller
bygglov” vill kommunen därav i första hand pröva utveckling inom delområde C genom
enstaka bygglov.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN

Nya områden (i granskningsförslaget)
40. Harefjorden – Fagerås
Avsikten med samrådet är att synpunkter under samrådstiden ska kunna bidra med
ytterligare kunskap samt att ge möjlighet till insyn och påverkan på planförslaget. Inom
syftet med samrådet anser kommunen även att diskussioner kring ytterligare områden
ryms, som ett resultat av berördas möjlighet till insyn och påverkan. Under
granskningstiden har tillfälle getts för insyn och påverkan på de nytillkomna områdena.

48. Lurö
Vad gäller kommunens resonemang kring förfarandet, se kommentar till område 40 ovan.
Kommunen noterar att tillståndsprövning hos länsstyrelsen för strandskyddsdispens inom
naturreservat samt Natura 2000-områden blir aktuell vid utveckling inom sådana
områden, vilket också framgår av planhandlingen. Kommunen noterar även att
artskyddsdispens och/eller 12:6-samråd kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning,
vilket planhandlingen kompletterats med inför antagande.
Kommunen delar inte länsstyrelsens övertygelse om att andra särskilda skäl än LIS för ett
eventuellt upphävande av strandskyddet går att hävda för de berörda områdena på Lurö
och väljer därav att ha kvar utpekandena som en möjlighet för framtida prövning.
Inför antagande har områdesbeskrivningen förtydligats avseende planerad utveckling.
Inför antagande har planhandlingen kompletterats med värdebeskrivningar för rådande
skydd kopplat till naturvärden, djur- och växtliv på och i anslutning till Lurö.
Konsekvensbedömningen i MKB gällande Lurö har kompletterats inför antagande.
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KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN

Noteras.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI)

Noteras. Inför antagande har planhandlingen kompletterats med översiktligt kartunderlag
för analys avseende geotekniska riskfaktorer, se vidare under kommentar till
länsstyrelsen under avsnittet Hälsa och säkerhet.
För ytterligare underlag samt bedömning om fortsatt utredningsbehov har planhandlingen
även kompletterats med hänvisning till ändamålsenliga, digitala karttjänster vilka
tillhandahålls av SGU, MSB m.fl.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI)

Noteras.

Noteras.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

TRAFIKVERKET

LIS, tillgänglighet och hållbarhet
Noteras.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

TRAFIKVERKET

Forts. LIS, tillgänglighet och hållbarhet
Noteras.

Noteras. Kommunen är medveten om att flertalet av utpekade LIS-områden planeras att
försörjas genom ”lågtrafikerade vägar” och att Trafikverkets prioritering av åtgärder till
andra vägtyper leder till att en inte kan räkna med att underhållsbehovet kan uppfyllas till
önskad nivå. Kommunens bedömning är emellertid fortsatt att inget av LIS-områdena –
var för sig eller kumulativt – kommer att påverka statlig infrastruktur med behov av
utbyggnad eller förbättringsåtgärder då de vid ett genomförande bidrar till en begränsad
ökning av trafikrörelser.

Riksintressen
Inför antagande har planhandlingen kompletterats med uppgift om E45 som riksintresse i
det inledande avsnittet under rubriken ”Riksintressen”.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LANTMÄTERIET

Noteras.
Kommunen har i nuläget ingen uttalad strategi gällande huvudmannaskap för allmän
plats inom detaljplan för berörda områden, utan frågan får hanteras vidare i den fortsatta
processen.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

VATTENFALL

Noteras.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Noteras.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

ARVIKA KOMMUN

Noteras.

YTTRANDEN

ARVIKA KOMMUN

KOMMENTARER

YTTRANDEN

BENGTSFORS KOMMUN

KOMMENTARER

YTTRANDEN

PRIVATPERSON 1

KOMMENTARER

YTTRANDEN

KOMMENTARER

PRIVATPERSON 1

Noteras. Inför antagande har kommunen justerat utformningen på LIS-området, så att det
inte längre omfattar den västra delen ovan Hösserud 1:7.
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PRIVATPERSON 1

KOMMENTARER

YTTRANDEN

PRIVATPERSON 1

KOMMENTARER

YTTRANDEN

PRIVATPERSON 1

KOMMENTARER

