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Inledning
Uppdrag och syfte

Planprocessen

Gullspångs kommun har beslutat att låta utarbeta
ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan där
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden, pekas ut. I detta arbete kal�lar vi handlingen för ”LIS-planen”. Syftet med LISarbetet är att lokalisera och avgränsa attraktiva och
strategiskt intressanta områden i strandnära lägen
för att i översiktsplanen ge stöd och förutsättningar
för fortsatt planprövning/strandskyddsdispens av
en utveckling som främjar en levande landsbygd.

Planprocessen regleras i Plan- och Bygglagen, PBL
(2010:900). LIS-planen är ett tematiskt tillägg till
översiktsplan och följer samma planprocess som en
översiktsplan (3 kap PBL).

Den färdiga LIS-planen utgör sedan, liksom översiktsplanen, ett politiskt styrdokument som visar
kommunens viljeriktning i samhällsutvecklingsfrågor. Landsbygdsutvecklingen avser huvudsakligen
bostäder, verksamheter, friluftsliv, turism och service.
De områden som i detta utställningsskede föreslås
för LIS är:
G1. Norra Askevik
G2. Storön
G3. Otterbäcken
G4. Ålösund
G5. Runnäs
G6. Hjulstanäs och Ribbingsfors

Under det första planskedet, samrådsskedet, ska kommunen samråda med länsstyrelsen och berörda
kommuner. Samråd ska även ske med myndigheter,
organisationer, enskilda och allmänhet som har
särskilt intresse av planen. Under samrådet kan alla
berörda yttra sig kring planförslaget. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse som
sedan ligger till grund för eventuella bearbetningar
och justeringar i förslaget. Den bearbetade planen
ställs därefter ut för granskning. Då finns åter
möjlighet att ge synpunkter på planen, och mindre
justeringar är möjliga utan att planen måste ställas
ut på nytt. Därefter beslutar respektive kommunfullmäktige om ett antagande av planen.
Ett tematiskt tillägg till översiktsplan är, till skillnad från en detaljplan, inte en juridiskt bindande
handling. Det är först i detaljplaneskedet som en
definitiv prövning av ett områdes lämplighet för ett
visst ändamål sker, i och med att detaljplanen vinner lagakraft. LIS-planen kan dock utgöra en viktig
förutsättning för att utveckling inom strandskyddat
område ska få prövas i detaljplan, och att strandskyddet ska kunna upphävas/begränsas.

G7. Delebäck
G8. Otterberget och Hulan
Förslag

G9. Åsebol
Synpunkter

SAMRÅD
Bearbetning
Synpunkter

UTSTÄLLNING
Ev. revidering

ANTAGANDE
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Vad är strandskydd?

Vad är LIS?

Regler kring skyddet av våra stränder infördes redan på 1950-talet och syftet var då att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång
till strandområden. Senare utökades skyddet till
att även avse bevarandet av goda livsvillkor för
djur- och växtliv på land och i vatten, något som
fortfarande gäller. Nuvarande strandskydd från 1
juni 2009 regleras i Miljöbalken 7 kap och omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från
strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag i hela
Sverige. Länsstyrelsen får besluta att utvidga strandskyddet till högst 300 meter från strandlinjen om
det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Nu gällande strandskyddslagstiftning ger kommuner rätt att i sin översiktsplan peka ut områden
i strandnära läge som betydelsefulla för utvecklingen av landsbygden. Inom dessa får kommunen
som särskilt skäl för upphävande av eller dispens
från strandskyddet åberopa dess betydelse för
landsbygdsutvecklingen i kommunen. Tanken är
att landsbygden lättare ska kunna nyttja de konkurrensfördelar ett strandnära läge kan ge. Det
kan handla om ett tillskott på boende som stärker
underlaget för lokal service som skola, butiker
och kollektivtrafik liksom verksamheter vilka ger
arbetstillfällen och därmed stärker kommunens
ekonomi.

Inom ett strandskyddat område får man inte:

För att ett område ska få föreslås för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska området:

-

uppföra nya byggnader

-

ändra byggnader eller byggnaders användning
om detta försvårar för allmänheten att beträda
ett område där den annars skulle ha fått färdas
fritt

-

-

vara lämpligt för utvecklingen av landsbygden

-

vara av sådant slag och ha en så pass begränsad
omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt

utföra andra anläggningar eller anordningar
om det försvårar för allmänheten att beträda
ett område där den annars skulle ha fått färdas
fritt

-

endast ha en liten betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter, eller inom vissa utpekade geografiska områden

-

gräva eller på annat sätt förbereda för sådana
byggnationer

-

utföra andra åtgärder som väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- eller växtarter

Inom ett LIS-område kan exploatering sedan bli
aktuell under förutsättning att denna ej medför att
strandskyddets syften i ett långsiktigt perspektiv
äventyras. Dessutom finns krav på att fri passage
ska säkerställas liksom bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Kommunen får besluta om att upphäva strandskydd
eller ge dispens från skyddet endast om det finns
”särskilda skäl”. Vad som får beaktas som särskilda
skäl anges i Miljöbalken 7 kap §18 och avser endast
ett område som
-

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften

-

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

-

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

-

behövs för att utvidga pågående verksamhet
och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området

-

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området eller

-

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

-

en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden
(LIS-område)
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Metod i LIS-arbetet
Arbetets avgränsning
Då LIS-planen är ett tillägg till kommunens översiktsplan, och skall läsas parallellt med ÖP, görs
analyser och avvägningar på samma översiktliga
nivå som i översiktsplanen avseende såväl studier av
förutsättningar som detaljeringsgrad i förslag. Avsikten är att fortsatt planering under lång tid framöver ska ges stöd i översiktsplanen/LIS-planen,
främst avseende lämplig markanvändning.
Bedömningar och avvägningar i arbetet görs
utifrån befintliga kunskapsunderlag, allmänna
observationer vid platsbesök samt intervjuer med
sakkunniga. Komplettering av kunskapsunderlaget
genom bl. a. djupare naturinventeringar, kulturmiljöutredningar, marinmiljöutredningar och geotekniska undersökningar sker lämpligast i kommande
detaljplanearbete.
Där huvudinriktning ”bostäder” anges för ett LISområde avses också sådan verksamhet som har
anknytning till boendet samt i mindre utsträckning
övrig ej störande verksamhet. Innehållet i LISplanen rymmer i detta hänseende en stor flexibilitet
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avseende framtida tillskott av bostäder och verksamheter. Att kvantifiera LIS-områdenas innehåll
och specificera fördelningen mellan bostadsutveckling respektive verksamhetsutveckling hänskjuts till
detaljplaneskedet. Även ställningstaganden till hur
föreslagna LIS-områden bör ordnas och utformas
avseende till exempel placering av bebyggelse och
bredd på fri passage hänskjuts till detaljplaneskedet.
Sådana ställningstaganden kräver noggrannare studier av respektive områdes specifika förutsättningar
än vad som kan anses rimligt inom ramen för ett
översiktsplanearbete.

Urval av områden
Utgångspunkt för förslagen till LIS-områden är
ett preliminärt urval som kommunen gjort. Under
arbetet med samrådshandlingen har urvalet avvägts
och preciserats genom följande metod:
Alla områden som omfattas av strandskydd synliggörs i karta.
Uppenbart olämpliga områden väljs bort; skyddade
naturmiljöer, dokumenterat höga naturvärden,
känsliga vattenmiljöer avseende MKN, riskområden för ras/skred/översvämning, otillgängliga områden och områden viktiga för närrekreation.
Notering om områden olämpliga för ny bostadsbebyggelse; oexploaterade områden, risk för spridd bebyggelse
– kan dock vara lämpliga för annan utveckling.
Utvärdering av resterande områden har skett dels
utifrån attraktivitet och potential för landsbygdsutveckling, och dels utifrån möjligheten att minimera
negativ påverkan på eller stärka strandskyddets
syften. Förslagens lämplighet värderas även utifrån
förenlighet med nationella miljömål och påverkan
på miljökvalitetsnormer.
I denna handling redovisas endast de områden som
i utvärderingen befunnits lämpliga och strategiska
för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Utvärderingsgrunder
Attraktivitet och potential för landsbygdsutveckling
värderas utifrån bland annat skönhetsvärden i landskapsbild och stadsbild, befintlig turism, närhet till service,
kommunikationer och annan infrastruktur. Ett LISområdes lämplighet motiveras med bland annat
följande principiella resonemang:
-

Attraktiva bostäder kan locka till kvarboende
och inflyttning, vilket kan innebära ett inflöde
av kompetens och skattemedel till kommunen.

-

Landsbygdsutveckling med turism och verksamheter kan ge fler arbetstillfällen, vilket kan
locka till kvarboende och inflyttning i kommunen.

-

Närhet till goda och kollektiva kommunikationer innebär sannolikt ett minskat bilberoende,
ett enklare vardagsliv samt tillgång till service
och en större arbetsmarknad. God tillgänglig-

het är också viktigt för turism och besöksnäring, varför föreslagna LIS-områden med god
kollektivtrafik huvudsakligen bör prioriteras
för utveckling. För att ge bästa förutsättningar
för kommunen att växa genom utveckling av
landsbygden accepteras dock även LIS-områden där god traditionell kollektivtrafik idag ej
kan erbjudas, men där landsbygdsutvecklingen
kan gagnas av att området blir utpekat för LIS.
-

Möjlighet att ansluta befintliga och nya
bebyggda områden till gemensamma VAlösningar innebär bättre förutsättningar för
helårsboende, samt en minskad risk för negativ
miljöpåverkan på vattenmiljöer. Fler enheter
att ansluta innebär förbättrade ekonomiska
förutsättningar för utbyggnad av miljösäkra
och robusta VA-lösningar, i första hand i kommunal regi. Dock kan lokala, miljömässigt
robusta lösningar vara ett fullgott alternativ i
de fall landsbygdsutvecklingen gagnas, och en
sammanvägning av ekologiska, ekonomiska
och sociala konsekvenser pekar mot en hållbar
utveckling.

Påverkan på strandskyddets syften värderas utifrån tillgången till oexploaterade stränder lokalt och i hela
kommunen, möjlighet att ordna fri passage, påverkan på
växt- och djurliv, friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet. Påverkan på strandskyddets syften redovisas i
avsnittet om miljökonsekvenser under respektive
föreslaget LIS-område samt i avsnitt om samlade
miljökonsekvenser.

Konsekvensbeskrivning
Under arbetet med LIS-planen har en miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap och ”Förordning
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar”
gjorts.
Miljöbedömningen redovisas i LIS-planen dels i ett
avsnitt om miljökonsekvenser under respektive föreslaget LIS-område, och dels i ett avsnitt om samlade
miljökonsekvenser. I miljöbedömningen läggs tyngdpunkten på de miljöaspekter/ämnesområden som
bedöms relevanta i frågan om risk för betydande
miljöpåverkan.
Utöver de samlade miljökonsekvenserna redovisas
även i stora drag de sociala och ekonomiska konsekvenserna av föreslagen utveckling.

Utsikt över Skagern från Otterberget.
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Utgångspunkter
Kunskapsunderlag
Gullspångs översiktsplan är antagen 2011, och
utgör ett aktuellt och värdefullt samlat kunskapsunderlag för LIS-arbetet.
I handlingens sista kapitel ”Underlagsmaterial”
finns en lista på det samlade kunskapsunderlaget
som har använts i arbetet.

Definition av landsbygdsutveckling
Som en del av LIS-arbetet ska berörd kommun
definiera vad de lägger in i begreppet ”landsbygdsutveckling”. Gullspångs kommun befinner sig
idag i en situation med en minskande och åldrande
befolkning. Befolkningen minskar både på grund
av utflyttning och på grund av att det föds få barn.
Kommunen har ett utflöde av såväl köpkraft som
arbetskraft till omgivningen, och bland unga vuxna
är arbetslösheten relativt hög. Att åstadkomma en
mer positiv utvecklingstrend befolkningsmässigt
och ekonomiskt är mycket angeläget för kommunen, inte minst för att kunna upprätthålla god kommunal service.

Gullspångs översiktsplan som antogs 2011

Länsstyrelsen Västra Götalands län har utarbetat
ett ”Landsbygdsprogram för Västra Götalands län
2007-2013”, senast reviderat i juni 2011. Visionen i
landsbygdsprogrammet lyder ”en levande landsbygd
i hela länet”. För att åstadkomma en levande landsbygd i Gullspång behöver de på bästa sätt nyttja alla
de möjligheter som finns för att skapa attraktivitet
och livskraft i olika delar av kommunerna, såväl
i tätorterna och småorterna som i de rena landsbygdsområdena.

Landsbygdsprogram för Sverige
år 2007‐2013
Genomförandestrategi för Västra Götalands län
‐ reviderad i juni 2011

Enligt Länsstyrelsens i Västra Götalands län PM
2012-09-20 om hantering av LIS-områden i översiktsplaner, kan det inom orter med vikande befolkningsutveckling och sett till syftet med LIS vara en
fördel att åberopa ”landsbygdsutveckling” istället
för att använda ”tätortsutveckling” som särskilt
skäl för upphävande av strandskydd/strandskyddsdispens. I detta arbete väljer kommunen därför
att betrakta hela kommunen som landsbygd, i den
meningen att områden såväl inom och i anslutning
till tätort som utanför tätort kan bli utpekade som
LIS-områden.
Rapport 2011:48

Landsbygdsprogram utgivet av Länsstyrelsen
Västra Götalands län
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Regionalt perspektiv
Norra Skaraborg
Gullspångs kommun ligger i norra Skaraborg i
nordöstra delen av Västra Götalands län. Denna
regiondel är kopplad till regioncentrum Göteborg
främst via E20 och Västra Stambanan. Kommunen
gränsar mot Töreboda och Mariestads kommuner
i söder och mot Värmlands och Örebro län i norr
och öster. Historiskt och geografiskt har detta område alltid varit ett gränsland mellan väst- och mellansverige och mellan Göta- och Svealand, vilket
präglar Gullspångs identitet i regionen. Närmaste
större orter för arbetspendling och inköpsresor är
Mariestad och Kristinehamn.

MTG-kommunerna har nyligen utarbetat en gemensam Vindbruksplan, antagen i juni 2010 i Mariestad och Töreboda och i april 2011 i Gullspång.
Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till kommunernas översiktsplaner, på samma vis som LISplanen för Gullspångs avses bli.

Delregionalt tillväxtprogram
Gullspång ingår i Skaraborgs kommunalförbund
som är intresse- och samverkansorganisation för
Skaraborgs 15 kommuner. I ”Delregionalt tillväxtprogram för Skaraborg 2008-2013” tecknas följande målbilder för regiondelens utveckling:
”En attraktiv och synlig region
En konkurrenskraftig region präglad av hållbar tillväxt,
innovation och förnyelse
En region med en långsiktigt hållbar infrastruktur”
Programmet syftar till att åstadkomma en långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
tillväxt i regiondelen som helhet. För att Gullspång,
som är en liten kommun med negativ befolkningsutveckling och begränsade ekonomier, ska kunna
bidra till en sådan utveckling krävs bland annat
samverkan kring service och utbildning med andra
kommuner, goda kommunikationer som ger tillgång till den regionala arbetsmarknaden, stärkning
av det lokala näringslivet genom förmågan att attrahera företagsetableringar, kompetent arbetskraft
och fler kommuninvånare. I programmet nämns
fyra målgrupper som särskilt viktiga att attrahera;
studenter, entreprenörer, de ”nya” pensionärerna
och turister.

Tillväxtprogram för att åstadkomma långsiktigt
hållbar tillväxt

I detta perspektiv bedöms ett utbud av attraktiva
bostäder i strandnära lägen kunna locka till bosättning, och därigenom kunna stärka regionens och
kommunens utveckling. Ökade möjligheter att
utveckla besöksnäringen i strandnära lägen bedöms
kunna stärka det lokala näringslivet och därmed
också bidra till regionens attraktivitet.

Kommunsamarbete
Gullspång har ihop med Mariestad och Töreboda
(MTG) byggt upp ett omfattande samarbete i en
rad viktiga kommunala förvaltningsfrågor; energirådgivning, IT-frågor, miljö- och byggnadsfrågor,
säkerhetssamordning, teknisk förvaltning och barnoch ungdomskultur. Gemensamma nämnder och
förvaltningar både minskar kommunernas sårbarhet och ger en högre effektivitet.
LIS i Gullspång - Antagandehandling
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Om Gullspångs kommun
Framtidsvisioner
Framtidsvisionerna för Gullspångs kommun finns
samlade i gällande översiktsplan från 2011, ”Vision
2020”. I handlingens kapitel 3 redovisas visioner
och mål under följande portalparagraf:
”Gullspångs kommun skall vara välmående, attraktiv och
nyskapande med ett blomstrande näringsliv och goda kommunikationer.”
Fyra strategiska områden för utveckling lyfts fram
och konkretiseras; arbete och entreprenörskap, service, boende och infrastruktur. Vidare beskrivs ett
antal tvärsektoriella mål som kultur, ekonomi, miljö
och folkhälsa. Utvecklingsmålen ligger i linje med
den landsbygdsutveckling som LIS-planen avses
bidra till avseende ökad attraktivitet för bosättning
och verksamhetsetablering i kommunen, ett inflöde
av kompetent arbetskraft och ett stärkt lokalt näringsliv.

Befolkning och näringsliv
Kommunen har idag ca 5300 invånare (2010), varav
ca 1170 bor i centralorten Gullspång och ca 1290
bor i Hova som är säte för kommunstyrelsen. I
kommunen finns också tätorterna Otterbäcken och
Skagersvik med ca 720 respektive 250 invånare.
Utöver tätorterna finns ett fåtal mindre orter samt
en stor andel landsbygd med glesare, spridd bebyggelse.

I skriften ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg” definieras målet 50 % ökat kollektivresande.
Två av de viktiga stråken att utveckla för att uppnå
målet korsar kommunen genom Gullspång (Karlstad-Jönköping) och Hova (Göteborg-Örebro).
Förtätning utmed stråken och möjlighet för boende
i övriga kommunen att nå stråken med kollektiva
färdmedel är viktiga led i utvecklingen. Idag går
busslinjerna 502 och 503 längs väg 26 mot Mariestad respektive Kristinehamn, 520 längs väg 200
och 512 längs E20 mot Mariestad. I Hova stannar
fjärbussar mellan Göteborg och Örebro, och i Gullspång och Otterbäcken stannar fjärrbussar mellan
Jönköping och Karlstad. I resten av kommunen
finns anropsstyrd s.k. närtrafik och skolskjuts.
Kommunal och kommersiell service finns huvudsakligen i Gullspång och Hova. I Otterbäcken finns
förskola och kommunal vuxenskola.

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i Gullspång,
Skagersvik, Otterbäcken, Hova och i Gårdsjö.
Dock finns problemområden inom kommunen där
befintliga VA-lösningar inte har tillräcklig standard.
Arbete pågår i syfte att finna hållbara VA-lösningar,
inte minst lokala sådana. Utredningar får visa vilka
lösningar som är mest lämpade med avseende på
LIS-områdenas förutsättningar.

Kommunens näringsliv utgörs huvudsakligen av
verkstadsindustri, träbearbetande industri, tillverkningsindustri inom bl.a. produktion av rostfria
produkter till slakt- och livsmedelsindustrin och
plastprodukter för kontorsbruk. Besöksnäringen är
en gren av näringslivet som ökar i betydelse. Under
sommarhalvåret lockas besökare av bad, camping,
båtliv, festivaler som Hova Riddarvecka och kulturhistoriska sevärdheter som dressinåkning, vilket
bidrar till arbetstillfällen. De stora sjöarna Vänern
och Skagern har stor attraktionskraft med möjlighet
till fiske och friluftsliv.
Gullspångs kommun med förvaltningar och institutioner är den största arbetsgivaren sett till antalet
anställda.

Kommunikationer och service
De mest betydelsefulla kommunikationsstråken i
kommunen är E20 i öst-västlig riktning samt väg
26, väg 200 och Kinnekullebanan i öst-västlig riktning. E20 möjliggör goda kommunikationsmöjligheter såväl kollektivt med fjärrbuss som med bil
mot Stockholm, Göteborg och Örebro, medan väg
26 skapar kopplingar mot Skövde och Karlstad.
Väg 200 löper mellan kommunens större tätorter
Gullspång och Hova. Kinnekullebanan har tågstopp i Hova och Gårdsjö.
Utsikt mot Skagern från Ribbingsfors.
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Strandskyddade områden
I Gullspång finns totalt 349 km strand. Detta
innebär en strandlängd per capita på ca 66 meter,
vilket är över riksgenomsnittet. Av strandlinjen är
ca 20 % bebyggd eller påverkad av bebyggelse (SCB
2011). För Skagern, Unden, Gårdsjön, Vallsjön och
Narven gäller utökat strandskydd till 200 m. För
Vänern gäller utökat strandskydd till 300 m. Utmed
Gullspångsälven gäller 100 m strandskydd.
Längs ca 10 km strand, där det finns gällande detaljplaner, är strandskyddet helt eller delvis upphävt.
Av dessa sträckor upptar Delebäck och Otterbäcken
ca hälften. Utpekade LIS-områden upptar sammantaget ca 19 km strand, vilket motsvarar ca 5 % av
kommunens totala strandlängd.
Vid omprövningen av strandskyddet inför 1 januari
2015, då rådande utökade strandskydd upphör att
gälla, anser kommunen att en differentiering av
strandskyddet bör studeras så att strandskyddszonen kan ges olika bredd beroende på platsspecifika
förutsättningar. Arbetet med översynen av det
utvidgade strandskyddet pågår inom Länsstyrelsen. Länsstyrelsens preliminära bedömning för
Gullspångs kommun är att sjöarna Vänern, Gårdsjön, Narven, Unden samt två mindre områden vid
Skagern (Gudhammarsviken och Otterberget) bör
ha kvar sitt utvidgade strandskydd, medan strandskyddsområdet kring Vallsjön och större delen av
Skagern kan minska till 100 m (generellt strandskydd).

Vänern, Skagern, Unden och Gullspångsälven
De strandskyddade områden inom kommunen som
pekas ut i LIS-planen ligger vid de stora sjöarna
Vänern, Skagern och Unden, samt vid Gullspångsälven. Aktuell del av Vänern är riksintresse för friluftsliv och för yrkesfiske, och Unden är riksintresse
för naturvård och friluftsliv. Motivet för riksintresse för yrkesfisket i Vänern är att Vänern är lek- och
uppväxtområde för gös samt utgör fångstområde.
Ett aktuellt LIS-område vid Skagern (Ribbingsfors)
gränsar till ett Natura 2000-område.
Vänern och Unden omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB – ”Vänern
med öar och strandområden” respektive ”Tiveden
med områdena vid sjön Unden och sjön Viken samt
området utmed Göta kanal mellan Karlsborg och
Sjötorp”. Inom områdena skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Vänern är också ett av de vatten i Sverige där kommunerna enligt strandskyddslagstiftningen ska vara
restriktiva med att ge lättnader från strandskyddet.
LIS-områden får bara tillåtas här om det har liten
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften
och det råder stor efterfrågan på mark för bebyg-

gelse i området. Tre av de områden som föreslås för
LIS i Gullspång ligger vid Vänern – Ålösund, Otterbäcken och Norra Askevik.
Vänerns vattenvårdsförbund har tagit fram en vattenvårdsplan. Denna är en kunskapsöversikt med
gemensamma mål för Vänern och med åtgärdsförslag som underlag vid framtida undersökningar,
utvärdering, planering etc.

Hälsa och säkerhet
Längs Vänerns stränder finns risk för översvämning eftersom vattennivån i Vänern är svår att reglera. I SMHI:s ”Rapport nr 2010-85: Fördjupad studie
rörande översvämningsriskerna för Vänern – slutrapport”
sammanfattas dimensionerande nivå enligt följande:
”Den dimensionerande nivå för Vänern utan hänsyn tagen
till vind och klimatförändring har beräknats till 46,08 m
(RH00) med den regleringsstrategi som tillämpas sedan
hösten 2008. Värdet blir 46,16 om tidigare tappningspraxis
tillämpas. Effekten av de hydrologiska prognoser som styr
den nya tappningsstrategin kan uppskattas till ytterligare någon decimeters sänkning. Det kan övervägas om denna effekt
skall medräknas eller ej. Det dimensionerande vindpåslaget
på vattennivåerna är individuellt för olika platser och kan
hämtas från figur 3.1 (för Otterbäcken 0,3 m). Värdet
bör ökas med minst 50 % för att ta hänsyn till temporära
effekter. Effekten av ett förändrat klimat bör tills vidare
beaktas genom ett tillägg på 20-40 cm på den dimensionerande nivån. Detta avser förhållandena mot slutet av detta
århundrade.”
Räddningsverkets översiktliga stabilitetskartering
för Gullspångs kommun från 2008 omfattar LISområdet i Otterbäcken. Enligt karteringen är markstabiliteten god inom området. Inga övriga kända
risker för ras och erosion finns inom berörda delar
av kommunen.
Förekomsten av markradon i kommunen är ej kartlagd.

Slutsatser
Vid huvudsakligen Vänerns och Skagerns stränder finns attraktiva boendemiljöer och potential
för ökad turism och ökat kultur- och friluftsliv.
Tillgången på oexploaterade stränder i kommunen
är god vilket ger gynnsamma förutsättningar för
landsbygdsutveckling.
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LIS-områden
G1. Norra Askevik
Förutsättningar
Norra Askevik i Gullspångs kommun hänger
samman med Askevik i Mariestads kommun i ett
samlat stråk med huvudsakligen fritidshusbebyggelse längs Vänerns strand. Tillgänglighet sker via
avfarter från väg 26 till en mindre parallellväg. På
Mariestadssidan finns en stugby med ca 65 enheter
i två delområden på ömse sidor om en camping.
Utredningsområdet på Gullspångssidan omfattar
ca 1,5 km av strandzonen från gränsen mot Mariestad. Längst i söder finns sju bostadsfastigheter med
strandtomt, dvs. fastigheterna når ända till vattnet
och stranden är privat. Längre norrut finns ytterligare några enskilda fastigheter för bostadsändamål
eller lantbruk, även de med privat strand. Längst i
norr ligger Kvarntorpet.
Service finns närmast i Otterbäcken och Sjötorp.
Regelbunden kollektivtrafik med buss finns på väg
26. Väg 26 är riksintresse för kommunikation.
Terrängen utgörs huvudsakligen av skogsmark med
mindre ytor av öppen mark i anslutning till bebyg-

Fritidshus vid Norra Askevik.

gelsen. Söder om Kvarntorpet finns ett låglänt och
sankt område som ej omfattas av föreslaget LISområde. Inga höga naturvärden finns dokumenterade. Strandskyddszonen är 300 meter vid Vänern.
Aktuellt vattenområde och strandsträcka berörs av
riksintresse för yrkesfiske och för friluftsliv. Hela
utredningsområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för Vänern.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Attraktiv och naturskön plats för boende och turism.

Riksintressen för friluftsliv och yrkesfiske innebär
eventuell känslighet.

Etablerad plats för fritidsboende, bebyggelsestruktur att knyta an till. Området anknyter till LISområde i Mariestads kommun.

Restriktivitet gällande lättnad på strandskyddet
vid Vänern.

Närhet till fungerande turism, småbåtshamn,
camping, badplats.
Relativt goda kommunikationer.
Liten betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften vid och i Vänern.

Buller och farligt gods på väg 26.
Översvämningsrisk vid Vänern.
Kommunalt VA saknas idag. Medellåg status hos
befintliga anläggningar.

Hög efterfrågan på mark för bebyggelse.
Utbyggnad av kommunalt VA kan vara möjlig.

Utvärdering
Området är attraktivt, tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende. Det
ligger i anslutning till befintlig turismverksamhet.
Kommunens bedömning är att området är lämpligt
för fortsatt utveckling med boende och turismverksamhet, och på så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Bebyggelse öster om väg 26 förutsätter
att trafiksäker passage kan ordnas.
12
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Teckenförklaring
Utredningsområde
Föreslaget LIS-område
Strandskyddsområde
Riksintresse friluftsliv

Kvarntorpet

Hela utredningsområdet berörs
av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap.
Vänern omfattas av riksintresse
för yrkesfiske.

REVIDERAD 2013-10-28

Område lämpligt för
utveckling av
huvudsakligen bostäder.

Vänern
Spårsjömysten
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Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Föreslagna LIS-områden omfattar strandzon och
en del av vattenområdet, och ger förutsättningar för
utveckling av bryggor och båtliv, vilket kan antas
innebära en positiv påverkan för riksintresset för
friluftsliv. Detta förutsatt att föreslagen bostadsutveckling sker utan att fler stränder privatiseras,
och att allmän tillgänglighet till vattnet ordnas och
upprätthålls.
Motivet för riksintresse för yrkesfisket i Vänern är
att Vänern är lek- och uppväxtområde för gös samt
utgör fångstområde. Bedömningen är att föreslagen
möjlig utveckling av bryggor och båtliv kan antas
påverka riksintresset positivt genom att tillgängligheten för båttrafik i sjön främjas. Detta förutsätter
dock att bryggor och andra anläggningar i vattnet
utformas så att eventuella grunda och mjuka sjöbottnar som fungerar som lek- och uppväxtområden för fisk inte utsätts för negativ påverkan.
Förutsatt att inga nya utfarter skapas mot väg 26
bedöms riskintresset för kommunikation inte
påverkas mer än mycket marginellt av föreslagen
utveckling.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms påverkas positivt av en
utveckling av turismanknuten verksamhet och
bryggor/båtliv i området. Utvecklingen kan i viss
mån antas stärka hela Askeviksområdet som frilufts/campingattraktion, och därmed främja och
berika turism och rörligt friluftsliv kring Vänern
och i regionen.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten i Vänern:
Ekologisk status - God 2009, god 2015

Strandskydd
I Norra Askevik är delar av stranden idag privat
och/eller privatiserad. Förutsatt att etablering av
ytterligare bebyggelse sker så att ytterligare stränder
ej privatiseras samt att möjligheten att öka allmänhetens tillgänglighet till vattnet ses över i samband
med utvecklingen, bedöms föreslagen utveckling
inte långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende allemansrättslig tillgänglighet. Sett till mängden oexploaterade stränder kring Vänern och till
naturmarkskaraktären inom befintliga tomter bedöms inte föreslagen utveckling långsiktigt äventyra
strandskyddets syften avseende växt- och djurliv.

Fortsatt arbete
Utveckling inom området bör kunna prövas i ny
detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:
-

att friluftsliv och turism främjas

-

att fri passage för växter, djur och människor
längs sjöstranden, samt mellan bebyggelsen ned
till stranden, ordnas och upprätthålls

-

att grunda mjuka sjöbottnar identifieras och
skyddas från negativ påverkan samt uppdateras
med avseende på miljökvalitetsnormer för fisk
och musselvatten

-

att åtgärder vidtas för att skydda området från
bullerpåverkan och risker från väg 26

-

att hänsyn tas till riksintersset för kommunikation på väg 26

-

att trafiksäker passage över/under väg 26 ordnas vid byggnation öster om vägen

-

att ny bebyggelse ej placeras inom strandzon
med översvämningsrisk

-

att anslutning till kommunalt VA eftersträvas

Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015
Övergödning - Nej
Föreslagen utveckling bedöms inte hota en bibehållen god vattenstatus.
För miljökvalitetsnormer avseende fisk och musselvatten se under ”fortsatt arbete”.
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G2. Storön
Förutsättningar
Utredningsområdet omfattar södra delen av Storön
i Vänern. Öns bebyggelse utgörs främst av fritidshus i sydvästra delen, ca 50 enheter, ursprungligen
en semesterby för anställda vid AB Bofors. Fritidshusen och området som helhet undergår sedan
tidigt 2000-tal en modernisering och hela anläggningen befinner sig i en period av ökande popularitet. I områdets nordöstra del finns även en lantgård.
Storön är bilfri. Tillgänglighet till ön sker med egen
båt eller båttaxi då ingen reguljär färjetrafik finns
utom någon dag i veckan under sommaren. Småbåtshamn finns i områdets sydöstra del.
Terrängen utgörs huvudsakligen av skogsmark
med mindre ytor av öppen mark i anslutning till
bebyggelsen. Inom utredningsområdet finns en fast
fornlämning i form av en bytomt/gårdstomt. Mindre områden med lövrik naturskog finns i områdets
norra del. Hela området berörs av riksintresse för
yrkesfiske och för friluftsliv, samt av särskilda hushållningsbestämmelser för Vänern. Strandskyddet

Storön - fotografi från www.storon.nu.

är 300 meter. Fritidshusbebyggelsen omfattas dock
av en gällande byggnadsplan från 1950-talet, och
inom planlagda delar är strandskyddet upphävt.
Inom utredningsområdets norra del pågår dialog
mellan markägare och Skogsstyrelsen med syftet
att bilda ett naturvårdsavtal. Här råder enligt ÖP
byggförbud.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Mycket attraktiv plats för fritidsboende och turism
– naturskönt, lugnt, stilla.

Riksintressen för friluftsliv och yrkesfiske innebär
eventuell känslighet.

Befintlig fungerande turism och friluftsliv, småbåtshamn, badplats.

Restriktivitet gällande lättnad på strandskyddet
vid Vänern.

Etablerad bebyggelsestruktur att knyta an till.

Långt avstånd till service och kommunikationer.

Hög efterfrågan på mark för bebyggelse.

Översvämningsrisk vid Vänern.

Liten betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften i Vänern.

Kommunalt VA saknas. Dock finns i Otterbäcken
en anslutningspunkt för spillvatten från Storön.

God lokal tillgång på oexploaterade stränder.

Problem med enskilda VA-lösningar vid översvämning.

Etablerad gångstig och väg för fri passage.

Utvärdering
Området har en stark attraktivitet och tradition
som sjönära semesteranläggning.
Kommunens bedömning är att området är lämpligt
för fortsatt utveckling med fritidsboende, turism/
småföretagande och friluftslivsanknuten verksamhet i form av allmänt tillgänglig/a småbåtshamn/ar,
och på så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen.
Utvecklingens omfattning får vägas mot möjligheterna att ordna hållbara lösningar för VA och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafiken inom
ramen för kommande detaljplanering.
LIS i Gullspång - Antagandehandling
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Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Förutsatt att föreslagen bostadsutveckling sker utan
att stränder privatiseras i området bedöms riksintresset för friluftsliv inte påverkas negativt. Eventuell utveckling av allmänt tillgänglig småbåtshamn
bedöms påverka riksintresset för friluftsliv positivt.

utveckling långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende växt- och djurliv.

Fortsatt arbete
Utveckling inom området bör kunna prövas i ny
detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:
-

att friluftsliv och turism främjas

-

att fri passage för växter, djur och människor
längs sjöstranden, samt mellan bebyggelsen ned
till stranden, ordnas och upprätthålls

-

att fast fornlämning skyddas från negativ påverkan

-

att området inventeras med avseende på förekomst av rödlistade arter enligt artdatabasen
samt att de ges erforderligt skydd

LIS-områdena är avgränsade för att inte påverka
utpekade naturvärden kopplade till lövskogsförekomst.

-

att grunda mjuka sjöbottnar identifieras och
skyddas från negativ påverkan samt uppdateras
med avseende på miljökvalitetsnormer för fisk
och musselvatten

Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms påverkas positivt av en
utveckling av turism- och friluftslivsanknuten verksamhet och bryggor/båtliv i området. Utvecklingen
kan antas stärka Storön som frilufts/utflyktsattraktion, och därmed främja och berika turism och rörligt friluftsliv kring Vänern.

-

att ny bebyggelse ej placeras inom strandzon
med översvämningsrisk

-

att förbättrad kollektivtrafik eftersträvas

-

att skapa hållbara och miljösäkra VA-lösningar

Motivet för riksintresse för yrkesfisket i Vänern är
att Vänern är lek- och uppväxtområde för gös samt
utgör fångstområde. Möjlig utveckling av allmän
småbåtshamn kan antas påverka riksintresset positivt genom att tillgängligheten för båttrafik i sjön
främjas. Detta förutsätter dock att bryggor och andra anläggningar i vattnet utformas så att eventuella
grunda och mjuka sjöbottnar som fungerar som
lek- och uppväxtområden för fisk inte utsätts för
negativ påverkan.

Observeras att vattendomsförfarande kan bli
aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten i Vänern:
Ekologisk status - God 2009, god 2015
Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015
Övergödning - Nej
Föreslagen utveckling bedöms inte hota en bibehållen god vattenstatus. Gemensamma lokala VA-anläggningar är att föredra framför enskilda avloppslösningar, för att minimera risken för övergödning.
För miljökvalitetsnormer avseende fisk och musselvatten se under ”fortsatt arbete”.
Strandskydd
På Storön är stranden privatiserad endast i liten
utsträckning. Förutsatt att etablering av ytterligare
bebyggelse sker så att stränder ej privatiseras, bedöms föreslagen utveckling inte långsiktigt äventyra
strandskyddets syften avseende allemansrättslig
tillgänglighet. Sett till mängden oexploaterade
stränder kring Vänern och till naturmarkskaraktären inom befintliga tomter bedöms inte föreslagen
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Teckenförklaring
Utredningsområde

Vänern

Föreslaget LIS-område
Strandskyddsområde

#
*

Forn- eller kulturlämning
Forn- eller kulturlämning

Stenviken

Naturvärdesobjekt
Nyckelbiotoper
Hela utredningsområdet berörs
av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap.

Område lämpligt för utveckling
av fritidsboende.

Vänern omfattas av riksintresse för
yrkesfiske.

Storön
#
*

Gåseskär

#
*
Områden lämpliga för
utveckling av allmän
småbåtshamn.

Sandviken

Väster om befintlig
bebyggelse bör marken lämnas
oexploaterad.
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G3. Otterbäcken
Förutsättningar
Utredningsområdet omfattar Otterbäcken vid Vänerns strand i höjd med Storön, ett område söder
om tätorten som är glesare bebyggt, främst med
fritidshus, samt ett område norrut i anslutning till
företaget Moelven Vänerply. Tillfart sker från flera
punkter på väg 26. Väg 26 är riksintresse för kommunikation. Området omgärdas av skogsmark och
högre terräng åt öster vid väg 26. I områdets södra
del finns naturvärden i form av lövskog och nyckelbiotoper i form av sekundär lövnaturskog utpekade
inom mindre områden.
Otterbäcken är kommunens tredje största tätort och
rymmer bostäder, fritidsboende, blandade verksamheter och service. Här bedrivs kommunal vuxenutbildning. Turismverksamhet finns bland annat i
form av en centralt belägen småbåtshamn och en
campingplats i ortens södra del. I Otterbäckens
norra del finns en industrihamn. Regelbunden kollektivtrafik finns i centrala Otterbäcken.
Aktuellt vattenområde och strandsträcka berörs av
riksintresse för yrkesfiske och för friluftsliv. Hela

Flygfoto över norra delen av utredningsområdet.

utredningsområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för Vänern. Hamnen med
anslutande vattenområde och tillfartsväg är riksintresse för hamnverksamhet. Farleden utanför hamnen är också av riksintresse. Strandskyddszonen
vid Vänern är 300 meter. Inom de delar av tätorten
som är planlagda är strandskyddet upphävt. Inom
området förekommer markföroreningar.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Attraktiv och naturskön plats för boende och turism.

Riksintressen för friluftsliv och yrkesfiske innebär
eventuell känslighet.

Strategiskt beläget för verksamheter vid hamnen
och nära väg 26.

Restriktivitet gällande lättnad på strandskyddet
vid Vänern.

Tätort, stadsbild som tål komplettering.

Buller och farligt gods på väg 26.

Tillgång till allmän service och goda kommunikationer.

Hamnanknuten verksamhet kan innebära störningar för bostäder.

Fungerande turism, småbåtshamn, camping, badplats.

Översvämningsrisk vid Vänern.

Hög efterfrågan på mark för bebyggelse.
Liten betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften vid och i Vänern.
Kommunalt VA finns.

Utvärdering
Otterbäcken har ett attraktivt och tillgängligt läge
vid Vänern, med boende samt etablerad service,
turism och hamnverksamhet.
Kommunens bedömning är att området är lämpligt
för fortsatt tätortsutveckling med boende, service,
turism, småföretagande och hamnanknuten verksamhet, och på så vis kan bidra till landsbygdsut18

Otterbäcken

vecklingen i hela kommunen. Området i anslutning
till Moelven Vänerply är till viss del redan ianspråktaget och kommunen bedömer att det lämpar sig
väl för utveckling av industri. Det är viktigt för
hamnverksamheten i Otterbäcken att företag i närområdet får goda möjligheter att utvecklas.
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Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Föreslaget LIS-område omfattar strandzon och en
del av vattenområdet, och ger förutsättningar för
utveckling av bryggor och båtliv, vilket kan antas
innebära en positiv påverkan för riksintresset för
friluftsliv. Detta förutsätter att föreslagen bostadsutveckling sker utan att fler stränder privatiseras,
och att allmän tillgänglighet till vattnet ordnas och
upprätthålls.
Motivet för riksintresse för yrkesfisket i Vänern är
att Vänern är lek- och uppväxtområde för gös samt
fångstområde. Bedömningen är att föreslagen möjlig utveckling av bryggor, båtliv och industrihamn
kan antas påverka riksintresset positivt genom att
tillgängligheten för båttrafik i stor och liten skala
främjas. Detta förutsätter dock att nya bryggor,
pirar och andra anläggningar i vattnet utformas så
att eventuella grunda och mjuka sjöbottnar som
fungerar som lek- och uppväxtområden för fisk inte
utsätts för negativ påverkan.

Strandskydd
I Otterbäcken är delar av stranden privat och/eller
privatiserad. Förutsatt att etablering av ytterligare
bebyggelse sker så att ytterligare stränder ej privatiseras samt att möjligheten att öka allmänhetens
tillgänglighet till vattnet ses över i samband med
utvecklingen, bedöms föreslagen utveckling inte
långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende
allemansrättslig tillgänglighet. Sett till mängden
oexploaterade stränder kring Vänern bedöms inte
föreslagen utveckling långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende växt- och djurliv.

Fortsatt arbete
Utveckling inom området bör kunna prövas i ny
detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:
-

att friluftsliv och turism främjas

-

att utveckling av hamnverksamheten främjas

-

att fri passage för växter, djur och människor
längs sjöstranden, samt mellan bebyggelsen ned
till stranden, ordnas och upprätthålls

-

att området inventeras med avseende på förekomst av rödlistade arter enligt artdatabasen
samt att de ges erforderligt skydd

-

att grunda mjuka sjöbottnar identifieras och
skyddas från negativ påverkan samt uppdateras
med avseende på miljökvalitetsnormer för fisk
och musselvatten

-

att åtgärder vidtas för att skydda området från
bullerpåverkan och risker från väg 26

Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms påverkas positivt av en utveckling av turismanknuten verksamhet och bryggor/båtliv i området. Utvecklingen kan antas stärka
Otterbäcken som frilufts/campingdestination, och
därmed främja och berika turism och rörligt friluftsliv kring Vänern och i regionen.

-

att markföroreningar elimineras före byggnation

-

att risk för störningar från hamnanknuten
verksamhet beaktas

-

att hänsyn tas till riksintersset för kommunikation på väg 26

-

att ny bebyggelse ej placeras inom strandzon
med översvämningsrisk

Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten i Vänern:

-

att utpekade naturvärden inom lövskogsområden värnas

Riksintressen för hamnverksamhet och farled bedöms påverkas positivt av möjligheten att planlägga
hamnområdet och säkra hamnens utvecklingsintressen genom att mark- och vattenanvändning och
byggrätter prövas och fastställs i detaljplan.
Förutsatt att inga nya utfarter skapas mot väg 26
bedöms riskintresset för kommunikation inte påverkas mer än marginellt av föreslagen utveckling.
Utveckling bedöms kunna ske utan att utpekade
mindre områden med lövskog påverkas negativt.

Ekologisk status - God 2009, god 2015

Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015
Övergödning - Nej
Föreslagen utveckling bedöms inte hota en bibehållen god vattenstatus.
För miljökvalitetsnormer avseende fisk och musselvatten se under ”fortsatt arbete”.
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G4. Ålösund
Förutsättningar
Ålösund ligger vid Ålösundsviken i Vänern, i nordvästra delen av kommunen rakt väster om Gullspång. Utredningsområdet omfattar den mindre
orten Ålösund samt delar av omgivande skogsmarker och mindre jordbruksmarker. I Ålösund finns
främst bostäder och fritidshus, samt en mindre
fiskehamn. Stranden är längs vissa sträckor privatiserad.
Området nås via flera mindre vägar som ansluter
till väg 26. Kollektivtrafik finns närmast inom 4 km
vid väg 26. Skolbuss trafikerar området. Närmaste
kommunal och kommersiell service finns inom 5
km i Gullspång.
Vänerns strandskyddszon är 300 meter. De tätast
bebyggda delarna av orten omfattas av en äldre
byggnadsplan för fritidsboende. Inom dessa delar
är strandskyddet upphävt. Större delen av området
omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser
för Vänern. Vänern är riksintresse för yrkesfisket.
Utredningsområdets norra del omfattar del av ett
våtmarkskomplex.

Allmän grönyta och väg längs den skyddade Ålösundsviken.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Attraktiv plats vid Ålösundsviken i Vänern, naturskönt och stilla.

Riksintresse för yrkesfiske innebär eventuell känslighet.

Befintlig bebyggelsestruktur att knyta an till.

Avlägsen, mindre god kollektivtrafik samt avlägsen service.

Fungerande mindre fiskehamn.

Kommunalt VA saknas. Utbyggnad ej aktuell. Låg
status hos befintliga anläggningar.
Översvämningsrisk vid Vänern.

Utvärdering
Området har ett attraktivt läge vid Vänern, med
etablerat fritidsboende.
Kommunens bedömning är att området kan vara
lämpligt för fortsatt utveckling med boende, fritidsboende, turism/friluftsliv och småföretagande, och
på så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Det
är önskvärt att luckor mellan befintlig bebyggelse
bevaras, vid planering av ny bebyggelse.

Utvecklingens omfattning är beroende av möjligheterna att ordna hållbara VA-lösningar. Vad gäller
permanentboende och personalintensiv verksamhet
begränsas utvecklingsmöjligheterna även av förutsättningarna för att ordna god kollektivtrafik.
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Ålösund
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Miljökonsekvenser

Fortsatt arbete

Grundläggande hushållningsbestämmelser
Motivet för riksintresse för yrkesfisket i Vänern är
att Vänern är lek- och uppväxtområde för gös samt
fångstområde. Föreslaget LIS-område omfattar
strandzon och en del av vattenområdet, och ger
förutsättningar för utveckling av bryggor och båtliv. Bedömningen är att sådan utveckling kan antas
påverka riksintresset positivt genom att tillgängligheten för båttrafik i Vänern främjas, om än i liten
skala. Detta förutsätter dock att nya bryggor och
andra anläggningar i vattnet utformas så att eventuella grunda och mjuka sjöbottnar som fungerar
som lek- och uppväxtområden för fisk inte utsätts
för negativ påverkan.
LIS-området är avgränsat så att det inte omfattar
angränsande våtmark. I fortsatt planeringsarbete
ska tillses att åtgärder inom LIS-området inte påverkar våtmarkens hydrologi negativt.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms påverkas neutralt till positivt
av en utveckling av turismanknuten verksamhet
och bryggor/båtliv i området.

Utveckling inom området bör kunna prövas i ny
detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:
-

att friluftsliv och turism främjas

-

att fri passage för växter, djur och människor
längs sjöstranden, samt mellan bebyggelsen ned
till stranden, ordnas och upprätthålls

-

att grunda mjuka sjöbottnar identifieras och
skyddas från negativ påverkan samt uppdateras
med avseende på miljökvalitetsnormer för fisk
och musselvatten

-

att angränsande våtmark i norr inte påverkas
negativt av åtgärder inom LIS-området

-

att ny bebyggelse ej placeras inom strandzon
med översvämningsrisk

-

att luckor mellan befintlig bebyggelse bevaras

-

att förbättrad kollektivtrafik eftersträvas

Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten i Vänern:
Ekologisk status - God 2009, god 2015
Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015
Övergödning – Nej
Föreslagen utveckling bedöms inte hota en bibehållen god vattenstatus.
För miljökvalitetsnormer avseende fisk och musselvatten se under ”fortsatt arbete”.
Strandskydd
I Ålösund är delar av stranden privat och/eller
privatiserad. Förutsatt att etablering av ytterligare
bebyggelse sker så att ytterligare stränder ej privatiseras samt att möjligheten att öka allmänhetens
tillgänglighet till vattnet ses över i samband med
utvecklingen, bedöms föreslagen utveckling inte
långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende
allemansrättslig tillgänglighet. Sett till mängden
oexploaterade stränder kring Vänern bedöms inte
föreslagen utveckling långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende växt- och djurliv.
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Ålösund

Mindre fiskehamn i Lugnås/Ålösund.
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G5. Runnäs
Förutsättningar
Utredningsområdet ligger längst norrut i kommunen vid Edsviken i Skagern, i gränslandet till
Värmlands län. Landskapet utgörs av omväxlande
skogs- och jordbrukslandskap med utblickar mot
Skagern. Strandlinjen växlar markant mellan uddar
och vikar med mindre klungor av samlad bebyggelse i form av dels äldre jordbruksbebyggelse och
dels fritidshus. Norra Runnäs är ett etablerat fritidshusområde med badplats. I Mon finns ett mindre
antal fritidshus. Vid Linhult och Kronkärr finns
tydliga bystrukturer och fungerande småbruk. I
Södra Runnäs finns ett snickeri.
Tillfart sker längs mindre vägar från Stora Råda
i söder eller Bjurvik (Kristinehamns kommun) i
norr. Kollektivtrafik finns närmast vid väg 26, inom
4 km. Kommunal och kommersiell service finns i
Gullspång inom 7 km.

Badplats i Norra Runnäs.

Utredningsområdet omfattar ett mindre område
med hällmarksskog utpekad som nyckelbiotop bestående av en ängs- och betesmark och två våtmarker. Strandskyddet vid Skagern är 200 meter.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Vackert småbrutet landskap, attraktiv miljö vid Skagern.

Långt avstånd till service, kommunikationer och
samhällsliv.

Etablerade boendemiljöer och tydliga bebyggelsestrukturer att knyta an till.

Kommunalt VA saknas. Utbyggnad ej aktuell.
Okänd status hos befintliga anläggningar.

Etablerade småskaliga verksamheter.

Utvärdering
Området har ett attraktivt läge vid Skagern, med
etablerat fritidsboende.
Kommunens bedömning är att området är lämpligt
för utveckling med boende, fritidsboende, småföretagande och lantbruk, och på så vis kan bidra till
landsbygdsutvecklingen. Utvecklingens omfattning
vad gäller permanentboende och personalintensiv
verksamhet får i fortsatt planarbete vägas mot tillgången till kollektivtrafik.
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Miljökonsekvenser

Fortsatt arbete

Grundläggande hushållningsbestämmelser
Området berörs inte av riksintressen.

Utveckling inom området bör kunna prövas i ny
detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:

LIS-områdena är avgränsade för att inte omfatta
våtmarker, hällmarksskog och ängs- och betesmark.
I fortsatt planeringsarbete ska tillses att åtgärder
inom LIS-områden inte påverkar våtmarkernas
hydrologi negativt.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Området berörs inte av särskilda hushållningsbestämmelser.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten i Skagern:
Ekologisk status - Måttlig 2009, god 2021
Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015

-

att fri passage för växter, djur och människor
längs sjöstranden, samt mellan bebyggelsen ned
till stranden, ordnas och upprätthålls

-

att förbättrad kollektivtrafik eftersträvas

-

att angränsande våtmarker inte påverkas negativt av åtgärder inom LIS-områden

-

att nyckelbiotop vid Kronkärr inte påverkas
negativt av åtgärder inom LIS-områden

-

att ny bebyggelse anpassas till landskapsbild
och befintlig bebyggelse

-

att grunda mjuka sjöbottnar identifieras och
skyddas från negativ påverkan samt uppdateras
med avseende på miljökvalitetsnormer för fisk
och musselvatten

Övergödning – Nej
Skälet till att Skagerns ekologiska status klassats
som måttlig, och att den inte förväntas uppnå god
status förrän 2021 är att sjön regleras på ett sätt
som riskerar att ge skador på strandens ekosystem.
Risken är kopplad till morfologiska förändringar/
kontinuitetsförändringar/flödesförändringar. Föreslagna LIS-områden inkluderar inte vattenområden
och antas därmed inte påverka Skagerns ekologiska
status. Föreslagen utveckling bedöms inte heller
i övrigt hota uppnåendet och bibehållandet av en
god vattenstatus.
För miljökvalitetsnormer avseende fisk och musselvatten se under ”fortsatt arbete”.
Strandskydd
I Runnäs är stranden privatiserad i liten utsträckning. Förutsatt att etablering av ytterligare bebyggelse sker så att stränder ej privatiseras, bedöms
föreslagen utveckling inte långsiktigt äventyra
strandskyddets syften avseende allemansrättslig
tillgänglighet. Sett till mängden oexploaterade
stränder kring Skagern bedöms inte föreslagen utveckling långsiktigt äventyra strandskyddets syften
avseende växt- och djurliv.
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Fritidsstuga i Mon.
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G6. Hjulstanäs och Ribbingsfors
Förutsättningar
Utredningsområdet ligger strax söder om tätorten
Gullspång, vid Skagersvik och mötet mellan Lilla
Skagern och Noret. Hjulstanäs är en landtunga
mellan Lilla Skagern och Gullspångsälven, med huvudsakligen skogsmark omväxlande med småskalig
öppen jordbruksmark och ett fåtal mindre gårdar/
torp. Tillfart sker via mindre landsväg från Rådavägen. Intresse finns för komplettering med bostäder
nära centrala Gullspång. Strandskyddszonen längs
Lilla Skagern och Noret är 200 meter och längs
Gullspångsälven 100 meter.
Ribbingsfors är en herrgårdsmiljö omgärdad av
två öppna landskapsrum, Ribbingsfors golfbana i
väster och ängsmark i öster, mellan en slingrande
landsväg och stranden mot Lilla Skagern och Noret. Landskapsrummen är tydligt avgränsade av
omgivande skogsbryn och skiftande ridåvegetation
ut mot sjön. I mitten ligger herrgårdsbebyggelse
och lantbruksbyggnader i en lummig dunge. Tillfart sker från Skagersviksvägen via mindre vägar.
Kollektivtrafik finns inom 1 km i Skagersvik. Det
västra landskapsrummet gränsar till ett Natura
2000-område. Intresse finns för att utveckla herrgårdsmiljön till hotell- och konferensverksamhet
samt att utveckla golfanläggningen.

Öppet landskapsrum vid Ribbingsfors.

Området vid Ribbingsfors omfattas av en detaljplan
med q-bestämmelser.
Utredningsområdet omfattar utöver del av Natura
2000-området, flera nyckelbiotoper, naturvärdesområden och -objekt kopplade till lövskog och
ängs- och betesmarker. Den södra delen kring Ribbingsfors är utpekad som bevarandevärt odlingslandskap.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Attraktiva miljöer med vackra utblickar mot Lilla
Skagern och Noret.

Delvis känslig naturmiljö – utpekade höga naturvärden, bevarandevärt odlingslandskap, Natura
2000-område.

Nära till service, kollektivtrafik och samhällsliv i
Skagersvik och Gullspång.
Tätortsbebyggelse att knyta an till i Hjulstanäs.
Fungerande turism och golf i Ribbingsfors.
Kommunalt vatten finns i Ribbingsfors, och kommunalt VA finns nära Hjulstanäs i Älvgatan.

Utvärdering
Området har ett attraktivt läge vid Lilla Skagern,
Noret och Gullspångsälven, nära service och kommunikationer.
Kommunens bedömning är att Hjulstanäs är
lämpligt för utveckling av Gullspångs tätort med
bostäder och verksamheter, och på så vis kan bidra
till landsbygdsutvecklingen i hela kommunen. Ribbingsfors bedöms lämpligt för fortsatt utveckling
med turism och verksamheter som golf, hotell,
konferens, båtliv och bastubrygga, och kan på så vis
bidra till landsbygdsutvecklingen.
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Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Området omfattas inte av riksintressen.
LIS-områden inom Hjulstanäs är avgränsade med
hänsyn till nyckelbiotoper och betesmarker. Bedömningen är att utveckling inom dessa områden
kan ske utan att utpekade naturvärden påverkas
negativt.
LIS-området vid Ribbingsfors är avgränsat så att
Natura 2000 inte omfattas, men omfattar del av en
ekhage, flera skyddsvärda träd samt ingår som en
del i ett bevarandevärt odlingslandskap. Föreslagen
utveckling inom detta område kan främst antas
innebära viss negativ påverkan på odlingslandskapet och ekhagen, då delar av dessa eventuellt kan
komma att tas i anspråk för bebyggelse. Dock ska
inriktningen vara att framtida LIS-utveckling sker
med stor hänsyn till och respekt för befintliga värden och landskapskvaliteter, samt att åtgärder vidtas
för att minimera eventuell negativ påverkan, varför
den inte befaras bli betydande.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Området omfattas inte av särskilda hushållningsbestämmelser.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft.
Miljökvalitetsnormer för vatten i Skagern:
Ekologisk status - Måttlig 2009, god 2021
Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015
Övergödning – Nej
Skälet till att Skagerns ekologiska status klassats
som måttlig, och att den inte förväntas uppnå god
status förrän 2021 är att sjön regleras på ett sätt
som riskerar att ge skador på strandens ekosystem.
Risken är kopplad till morfologiska förändringar/
kontinuitetsförändringar/flödesförändringar. Vid
eventuell utveckling av anläggningar i vattnet inom
LIS-området Ribbingsfors ska särskilda hänsyn tas
för att inte orsaka negativ påverkan på Skagerns
ekologiska status. Föreslagen utveckling bedöms
inte i övrigt hota uppnåendet och bibehållandet av
en god vattenstatus.

I denna vattenförekomst har morfologiska förändringar/ kontinuitetsförändringar/ flödesförändringar konstaterats som en orsak till att god ekologisk
status eventuellt ej kan nås till 2015. LIS-området
Hjulstanäs vid Gullspångsälven är avgränsat så att
det inte omfattar vattenområde, och bedöms därmed inte påverka älvens vattenstatus.
Strandskydd
Områdets stränder är idag ej tydligt privatiserade,
men i huvudsak svårtillgängliga med anledning av
vegetation och befintlig infrastruktur. Förutsatt att
etablering av bebyggelse och andra anläggningar
sker så att stränder ej privatiseras, bedöms föreslagen utveckling främja strandskyddets syften avseende allemansrättslig tillgänglighet. Sett till mängden
oexploaterade stränder kring Skagern bedöms inte
föreslagen utveckling långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende växt- och djurliv.

Fortsatt arbete
Utveckling inom området bör kunna prövas i ny
detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:
-

att fri passage för växter, djur och människor
längs sjöstranden, samt mellan bebyggelsen ned
till stranden, ordnas och upprätthålls

-

att hänsyn tas till utpekade natur-, kultur- och
landskapsvärden inom och i angränsning till
LIS-områdena, och att åtgärder vidtas för att
minimera negativ påverkan på dessa värden

-

att ny bebyggelse anpassas till landskapsbild
och befintlig bebyggelse

-

att hänsyn tas till Skagerns känslighet avseende
ekologisk status

-

att fasta fornlämningar skyddas från negativ
påverkan

Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Miljökvalitetsnormer för vatten i Gullspångsälven:
Ekologisk potential - måttlig 2009, god 2021
Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015
Övergödning – Nej
Ekonomibyggnad vid herrgården.
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G7. Delebäck
Förutsättningar
Utvecklingsområdet ligger i österläge längs Skagerns strand, med goda utsiktsförhållanden mot
vattnet. Området utgörs huvudsakligen av omväxlande tät granskog, samlad fritidshusbebyggelse och
öppet jordbrukslandskap med större och mindre
lantgårdar. Tillfart sker från söder eller väster via
mindre landsvägar som ansluter till väg 200. Terrängen är något kuperad med flackt öppet landskap
och brantare skogsslänter mot sjön.
Kollektivtrafik finns närmast inom 8 km i Bjärke
och Skagersvik. Kommunal och kommersiell service finns närmast i Gullspång, inom 9 km.
Strandskyddszonen läng Skagern är 200 meter.
Delar av utredningsområdet är planlagda för fritidshus, och dessa områden är delvis utbyggda.
Inom planlagda områden är strandskyddet upphävt.
Intresse finns för att fullfölja utbyggnaden med
fritidshus, samt utveckla befintliga bebyggda områden.

Småbåtshamn i Delebäck.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Attraktiv naturskön miljö, delvis utsikt över Skagern.

Långt avstånd till service, kollektivtrafik och samhällsliv.

Befintliga och planlagda bebyggelsestrukturer att
knyta an till.

Kommunalt VA saknas idag. Låg status hos befintliga anläggningar.

Fungerande frilufts- och båtliv, småbåtshamnar
finns.
Utbyggnad av kommunalt VA kan vara möjlig.

Utvärdering
Området har ett attraktivt läge för fritidsboende
och friluftsliv vid Skagern.
Kommunens bedömning är att området är lämpligt för fortsatt utveckling med fritidsboende och
friluftsliv, och på så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Lämpligheten av att utveckla området
för bl.a. permanentboende får i fortsatt planarbete
vägas mot möjlig tillgänglighet till kollektivtrafik.
Utvecklingens omfattning är beroende av möjligheten att ordna hållbara VA-lösningar.
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Miljökonsekvenser

Fortsatt arbete

Grundläggande hushållningsbestämmelser
Området omfattas inte av riksintressen.

Utveckling inom området bedöms kunna prövas i
ny detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska
särskild vikt läggas vid:
-

att fri passage för växter, djur och människor
längs sjöstranden, samt mellan bebyggelsen ned
till stranden, ordnas och upprätthålls

-

att hänsyn tas till Skagerns känslighet avseende
ekologisk status

-

att ny bebyggelse anpassas väl till landskapsbild
och befintlig bebyggelse

-

att fornlämningar vid norra LIS-området skyddas från negativ påverkan

Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015

-

att förbättrad kollektivtrafik eftersträvas

Övergödning – Nej

Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Området omfattas inte av särskilda hushållningsbestämmelser.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten i Skagern:
Ekologisk status - Måttlig 2009, god 2021

Skälet till att Skagerns ekologiska status klassats
som måttlig, och att den inte förväntas uppnå god
status förrän 2021 är att sjön regleras på ett sätt
som riskerar att ge skador på strandens ekosystem.
Risken är kopplad till morfologiska förändringar/
kontinuitetsförändringar/flödesförändringar. Vid
eventuell utveckling av anläggningar i vattnet ska
särskilda hänsyn tas för att inte orsaka negativ påverkan på Skagerns ekologiska status. Föreslagen
utveckling bedöms inte i övrigt hota uppnåendet
och bibehållandet av en god vattenstatus.
Strandskydd
I Delebäck är stranden privatiserad i liten utsträckning. På ett par ställen finns ordnade allmänningar
vid vattnet vilket gör att stranden känns tillgänglig.
Förutsatt att etablering av ytterligare bebyggelse
sker så att stränder ej privatiseras, bedöms föreslagen utveckling inte långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende allemansrättslig tillgänglighet.
Sett till mängden oexploaterade stränder kring Skagern bedöms inte föreslagen utveckling långsiktigt
äventyra strandskyddets syften avseende växt- och
djurliv.
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G8. Otterberget och Hulan
Förutsättningar
Utredningsområdet ligger vid Skagerns strand, och
omfattar byarna/fritidshusområdena Otterberget
och Hulan i väster samt en obebyggd men planlagd
skogslänt väster om Hulan. Tillfart sker via mindre
vägar efter avfart från E20 öster om Hova. Byarnas
bebyggelse utgörs av småskalig och brokig fritidshusbebyggelse med få inslag av permanentboende,
huvudsakligen från 1900-talets senare hälft, placerad i sluttande terräng med goda utsiktsförhållanden mot sjön. Omgivande natur är huvudsakligen
skogsmark. Centralt i området mellan byarna finns
öppen jordbruksmark och gårdsmiljöer. Här finns
även ett sumpskogsområde.
Vid Otterberget finns en campingplats. Kollektivtrafik finns vid E20 inom 3,5 km. Kommunal och
kommersiell service finns i Hova inom 8 km.
Skagerns strandskyddszon är 200 meter. De bebyggda områdena samt en del av det obebyggda
området väster om Hulan är planlagda för fritidshusbebyggelse. Inom planlagda områden är strandskyddet upphävt. Stränderna är i viss utsträckning
privata/privatiserade, främst i Hulan.
Intresse finns för att utveckla området för ytterligare fritidsboende och turism.

Småbåtshamn och väg längs vattnet i Otterberget.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Attraktiv naturskön miljö, utsikt över Skagern.

Långt avstånd till service, kollektivtrafik och samhällsliv.

Tydliga bebyggelsestrukturer att knyta an till.
Befintlig fungerande turism och friluftsliv; camping, småbåtshamn.

Kommunalt VA saknas idag. Låg status hos befintliga anläggningar.

Utbyggnad av kommunalt VA kan vara möjlig.

Utvärdering
Området har ett attraktivt läge för fritidsboende,
friluftsliv, turism och småföretagande vid Skagern.
Kommunens bedömning är att området är lämpligt
för fortsatt utveckling med fritidsboende, friluftsliv, turism och småföretagande, och på så vis kan
bidra till landsbygdsutvecklingen. Lämpligheten
att utveckla området även för permanentboende
får vägas mot framtida möjligheter att ordna goda
kollektiva transporter. Utvecklingens omfattning är
beroende av om det blir möjligt att ordna hållbara
VA-lösningar.
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Miljökonsekvenser

Fortsatt arbete

Grundläggande hushållningsbestämmelser
Området omfattas inte av riksintressen.

Utveckling inom området bör kunna prövas i ny
detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:

Vid utveckling inom det östra LIS-området kan
viss negativ påverkan på befintlig sumpskog befaras. Dock ska inriktningen vara att framtida LISutveckling sker med stor hänsyn till och respekt för
befintliga naturvärden, samt att åtgärder vidtas för
att minimera eventuell negativ påverkan, varför den
inte befaras bli betydande.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Området omfattas inte av särskilda hushållningsbestämmelser.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten i Skagern:

-

att fri passage för växter, djur och människor
längs sjöstranden, samt mellan bebyggelsen ned
till stranden, ordnas och upprätthålls

-

att hänsyn tas till Skagerns känslighet avseende
ekologisk status

-

att hänsyn tas till sumpskog inom området,
och att åtgärder vidtas för att minimera negativ
påverkan på dess naturvärden

-

att ny bebyggelse anpassas till landskapsbild
och befintlig bebyggelse

-

att förbättrad kollektivtrafik eftersträvas

Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Ekologisk status - Måttlig 2009, god 2021
Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015
Övergödning – Nej
Skälet till att Skagerns ekologiska status klassats
som måttlig, och att den inte förväntas uppnå god
status förrän 2021 är att sjön regleras på ett sätt
som riskerar att ge skador på strandens ekosystem.
Risken är kopplad till morfologiska förändringar/
kontinuitetsförändringar/flödesförändringar. Vid
eventuell utveckling av anläggningar i vattnet ska
särskilda hänsyn tas för att inte orsaka negativ påverkan på Skagerns ekologiska status. Föreslagen
utveckling bedöms inte i övrigt hota uppnåendet
och bibehållandet av en god vattenstatus.
Strandskydd
I området är delar av stranden privat och/eller privatiserad. På ett par ställen finns dock ordnade allmänningar vid vattnet vilket gör att stranden känns
tillgänglig. Förutsatt att etablering av ytterligare
bebyggelse sker så att ytterligare stränder ej privatiseras samt att möjligheten att öka allmänhetens
tillgänglighet till vattnet ses över i samband med
utvecklingen, bedöms föreslagen utveckling inte
långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende
allemansrättslig tillgänglighet. Sett till mängden
oexploaterade stränder kring Skagern bedöms inte
föreslagen utveckling långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende växt- och djurliv.
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G9. Åsebol
Förutsättningar
Utredningsområdet omfattar kommunens strandzon mot sjön Unden i sydost. Tillfart sker via mindre skogsvägar från Gårdsjö och Älgarås. Strandzonen utgörs huvudsakligen av oexploaterad och
otillgänglig kuperad skogsmark. I områdets västra
del når en dalgång med öppen jordbruksmark ned
till sjön. En mindre väg kantad av gårdsbebyggelse
följer dalgången i nord-sydlig riktning. I närområdet finns turismanknuten verksamhet i form av
”bo-på-lantgård”-koncept samt övernattningsstugor i anslutning till passerande vandrings- och
ridleder. Närmast sjön finns en privat jordbruksfastighet, dock med en allmänning med sjöbodar vid
stranden.
Kollektivtrafik finns närmast i Gårdsjö inom 6 km,
och service finns i Hova inom 13 km.
Undens strandskyddszon är 200 meter. Hela utredningsområdet omfattas av riksintresse för natur.
Inom utredningsområdet finns en nyckelbiotop och
utpekade naturvärden i form av en naturlig skogsbäck respektive ängsmarker. Området utgör del i ett
större utpekat bevarandevärt odlingslandskap. Större delen av området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för Unden, samt av riksintresse
för friluftsliv. Unden utgör miljöskyddsområde.

Allmänning med sjöbodar i Åsebol.

Intresse finns för att inom området utveckla fisketurism och möjlighet att gå ut med båt från brygga
i Unden.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Mycket attraktiv miljö vid Unden - naturskönt,
lugnt, stilla.

Känslig miljö – höga natur- och friluftsvärden,
stort opåverkat område.
Långt avstånd till kollektivtrafik och service.

Utvärdering
Området har ett attraktivt läge för friluftsliv och
naturturism vid Unden.
Kommunens bedömning är att området är lämpligt
för försiktig utveckling av fisketurism och småföretagande inom friluftsliv och naturturism, och
på så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen. I
gällande översiktsplan är hela Undens strand inom
Gullspångs kommun markerat som område där
etablering av bebyggelse ej bör tillåtas. I LIS-planen
görs bedömningen att enstaka sjöbodar/båthus för
verksamhet inom frilufts- och turismändamål bör
kunna prövas.
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Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Områdets värden för friluftslivet bedöms vara i
stor utsträckning kopplade till dess naturvärden
och det faktum att området är oexploaterat, och
därmed kan erbjuda upplevelser av relativt orörd
natur. I denna del av Unden förekommer nästan
ingen exploatering nära stranden, vilket innebär att
utredningsområdet ingår i ett större sammanhang
av relativt orörd natur. Föreslaget LIS-område omfattar strandzon och en del vattenområde, och ger
i anslutning till befintliga sjöbodar förutsättningar
för utveckling av bryggor och båtliv för fiske. Detta
kan antas innebära en positiv påverkan för riksintresset för friluftsliv, förutsatt att det inte innebär
privatisering av stranden. Ytterligare bebyggelse är
inte lämpligt i området.
För att riksintresset för natur inte ska påverkas negativt av föreslagen utveckling måste utbyggnad av
bryggor och andra åtgärder ske med stor försiktighet. Områdets naturvärden kan påverkas negativt
av bland annat muddring och byggnation i vattnet.
Väsentligt för riksintresset för natur är även att karaktären av oexploaterad natur bevaras inom riksintresseområdet som helhet. Sett till mängden oexploaterade naturmiljöer kring Unden kan föreslaget
LIS-område antas innebära marginell påverkan.
Bedömningen är att en utveckling inom området
kan ske utan att utpekade natur- och landskapsvärden i form av skogsbäck, ängsmark och odlingslandskap påverkas negativt.

Strandskydd
I området är stranden privatiserad i liten utsträckning. En ordnad allmänning vid vattnet gör att
stranden känns tillgänglig. Förutsatt att etablering
av bryggor sker så att dessa och stranden ej privatiseras, bedöms föreslagen utveckling inte långsiktigt
äventyra strandskyddets syften avseende allemansrättslig tillgänglighet. Förutsatt att hänsyn tas till
områdets höga naturvärden och sett till mängden
oexploaterade stränder kring Unden bedöms inte
föreslagen utveckling långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende växt- och djurliv.

Fortsatt arbete
Utveckling inom området kan förutsätta att nya
detaljplaner upprättas. I det fortsatta bygglov- och
planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:
-

att hänsyn tas till riksintresse för natur och
friluftsliv

-

att friluftsliv och turism främjas

-

att fri passage för växter, djur och människor
längs sjöstranden, samt mellan bebyggelsen ned
till stranden, ordnas och upprätthålls

-

att ytterligare bebyggelse undviks utöver enstaka sjöbodar knutna till verksamheter

Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms påverkas positivt av en
utveckling av frilufts- och turismanknuten verksamhet och bryggor/båtliv i området.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten i Unden:
Ekologisk status - God 2009, god 2015
Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015
Övergödning – Nej
Föreslagen utveckling bedöms inte hota bibehållandet av en god vattenstatus.
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Konsekvenser
Sammanfattning

Ekonomiska konsekvenser

Miljökonsekvenser
Föreslagna LIS-områden är huvudsakligen lokaliserade i anslutning till samlad bebyggelse och
avgränsade så att de ej berör höga naturvärden
och känsliga miljöer. Den markanvändning som
huvudsakligen föreslås inom LIS-områdena är
bostäder, bostads- och turismanknuten verksamhet och friluftsliv. Utifrån rådande marknadsläge
förväntas den tänkta bebyggelseutvecklingen inom
LIS-områdena ske i små etapper under lång tid.
Småskalig utveckling minskar risken för betydande
negativ miljöpåverkan, och lång utvecklingstid ger
rådrum för uppföljning och minimering av eventuella negativa effekter. Den samlade bedömningen
är att LIS-utvecklingen i Gullspång kan ske med
viss negativ miljöpåverkan, dock ej betydande, och
att de positiva förväntade effekterna överväger de
negativa.
Det problemområde som kan identifieras är delvis
bristande kollektivtrafikförsörjning, vilket kan leda
till ett ökat eller fortsatt högt bilberoende inom
kommunen. Detta i sin tur är inte i linje med miljömålen om begränsad klimatpåverkan och god
bebyggd miljö. Dock kan inte uteslutas att teknisk
utveckling på sikt kan medföra betydligt minskad
miljöpåverkan från biltrafik.

Sociala konsekvenser
LIS-planeringens utgångspunkt är att främja utvecklingen mot en levande landsbygd, vilket är i
linje med folkhälsomålet om goda ekonomiska och
sociala villkor – att människor ska kunna försörja
sig och upprätthålla en god levnadsstandard. Attraktiva boende- och arbetsmiljöer nära naturen
antas attrahera såväl arbetskraft som arbetstillfällen,
främja fysisk aktivitet och rekreation samt främja
lek och lärande för barn och unga. Eventuella negativa sociala konsekvenser av LIS-planeringen är
förknippade med bristande kollektivtrafik vilket
kan innebära ett ökat transportbehov med bil vid
arbets- och inköpsresor och begränsa barn och
ungdomars rörlighet och självständighet i vardagen.
Risk för negativa effekter för människors hälsa och
säkerhet, förknippad med översvämning, farligt
gods och trafikbuller, bör noteras och beaktas i det
fortsatta planarbetet.
Sammantaget bedöms de positiva sociala konsekvenserna av LIS-utvecklingen överväga eventuella
negativa ekologiska konsekvenser.

LIS-utvecklingen syftar till att ge positiva effekter
för såväl bostads- som arbetsmarknad i Gullspång,
genom att den ger möjlighet till bebyggelseutveckling i attraktiva lägen, etablering av nya bostäder
och verksamheter. Den avsedda effekten kan ses
som en positiv spiral av ökat kvarboende, etablering
av verksamheter, fler arbetstillfällen, inflöde av
kompetens och arbetskraft, stärkt serviceunderlag,
bättre service och ökad attraktivitet, i riktning mot
hållbar ekonomisk tillväxt.

Samlade miljökonsekvenser
Behovsbedömning
LIS-planen är en översiktsplan, och ska därmed
antas innebära betydande miljöpåverkan. Den görs
därför till föremål för miljöbedömning i form av en
miljökonsekvensbeskrivning.

Avgränsning och metod
Avvägning mot miljöbalkens bestämmelser och
kriterier görs med utgångspunkt ifrån de ämnesområden där det kan finnas anledning att befara
betydande miljöpåverkan. De ämnesområden som
inte berörs av föreslagen utveckling inom LISområdena behandlas ej i beskrivningen.
Bedömningar görs utifrån befintliga och tillgängliga kunskapsunderlag. Graden av miljöpåverkan
bedöms utifrån den omfattning och varaktighet
som eventuell skada kan komma att få på miljön.

Alternativ
Nollalternativ – Nollalternativet är att inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
pekas ut i Gullspångs kommun. Konsekvenserna
av detta kan antas bli att det i framtiden kommer
att bli mycket svårt att få lättnader från strandskyddet vid en önskvärd utveckling av befintlig och
ny bebyggelse och verksamhet inom kommunens
strandskyddade områden. Då aktuella LIS-områden
har befunnits attraktiva och lämpliga för landsbygdsutveckling torde nollalternativet innebära att
landsbygdsutvecklingen påtagligt hämmas. Detta
är inte i sig att betrakta som betydande negativ miljöpåverkan, men är inte heller en önskvärd hållbar
utveckling för kommunen.
Bortvalt alternativ – Under utarbetandet av samrådshandlingen har alla kommunens strandskyddade områden studerats utifrån möjligheten att
peka ut dem som LIS-områden. Alla de strandskyddade områden som inte pekas ut som LIS-områden
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i samrådshandlingen har aktivt valts bort då de av
olika skäl befunnits olämpliga för LIS. Läs mer om
bakomliggande skäl i LIS-planens inledande avsnitt
om ”Metod i LIS-arbetet”.
Huvudalternativ – Huvudalternativet utgörs av
denna plan som är föremål för denna miljökonsekvensbeskrivning.

Grundläggande hushållningsbestämmelser
Stora opåverkade mark- och vattenområden – Föreslaget LIS-område i Åsebol gränsar till Unden-Velen-området, vilket är utpekat som ett stort opåverkat mark- och vattenområde. Föreslagen småskalig
utveckling av fisketurism inom LIS-området bedöms kunna ske utan betydande negativa effekter
på Unden-Velen-områdets kvaliteter som opåverkat
område.
Ekologiskt särskilt känsliga områden – Här behandlas eventuell påverkan på befintliga våtmarker.
Övriga områden av ekologiskt särskilt känslig karaktär redovisas under nästa stycke om naturvärden. Avgränsningar för föreslagna LIS-områden
har huvudsakligen valts så att utpekade våtmarker
inte inkluderas. I de fall ett LIS-område omfattar
eller gränsar till en våtmark förutsätts att hänsyn tas
till detta i den fortsatta planeringen, så att åtgärder
inom LIS-området inte får negativa effekter på hydrologiska förhållanden i våtmarken.
Natur-, kultur- och landskapsvärden – Flera föreslagna LIS-områden omfattar eller gränsar till
mindre områden med höga naturvärden i form av
sumpskogar, ängs- och hagmarker, lövskog, olika
nyckelbiotoper etc., samt kulturvärden i form av
fornlämningar. Förutsatt att dessa värden och
objekt uppmärksammas och beaktas i kommande
planering bedöms föreslagen utveckling kunna ske
utan betydande negativ påverkan på natur-, kultur- och landskapsvärden. Inom något område kan
dock marginellt negativ påverkan uppstå. Området
Åsebol omfattas av riksintresse för natur, varför
utvecklingen av detta område kräver extra varsamhet vad gäller naturvärden.
Föreslagna LIS-områden i Ribbingsfors och Åsebol ingår i områden utpekade som bevarandevärt
odlingslandskap. Förutsatt att eventuell tillkommande bebyggelse hålls undan från odlingsmarken
och placeras på impediment eller vid bryn bedöms
föreslagen utveckling inte orsaka betydande negativ
påverkan på odlingslandskapet.
Riksintresse för natur - Området Åsebol omfattas av riksintresse för natur, varför utvecklingen
av detta område kräver extra varsamhet vad gäller
naturvärden. Förutsatt att utpekade naturvärden
och objekt inom området uppmärksammas och
beaktas i kommande planering bedöms föreslagen
småskalig utveckling av fisketurism kunna ske utan
betydande negativ påverkan på riksintresset.
Riksintresse för friluftsliv – Områdena Otter40
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bäcken, Storön och Norra Askevik vid Vänern
samt Åsebol vid Unden omfattas av riksintresse för
friluftsliv. Dessa LIS-områden ger förutsättningar
för utveckling av bryggor, småbåtshamnar och båtliv. Förutsatt att föreslagen utveckling sker utan att
stränder privatiseras, och att allmän tillgänglighet
till vattnet ordnas och upprätthålls kommer sannolikt en positiv påverkan på riksintresset för friluftsliv att kunna förväntas.
Riksintresse för yrkesfisket – Föreslagna LIS-områden vid Vänern berörs mer eller mindre av riksintresse för yrkesfisket. Motivet för riksintresse för
yrkesfisket i Vänern är att Vänern är lek- och uppväxtområde för gös samt utgör fångstområde. LISföreslagen ger förutsättningar för fler bryggor och
båtliv, och därmed främjad tillgänglighet för båttrafik i Vänern, om än i liten skala. Förutsatt att nya
bryggor och andra anläggningar i vattnet utformas
så att eventuella grunda och mjuka sjöbottnar som
fungerar som lek- och uppväxtområden för fisk inte
utsätts för negativ påverkan, är bedömningen att
föreslagen utveckling kan förväntas påverka riksintresset positivt.
Riksintresse för hamn och farled – Otterbäcken
berörs av riksintressen för hamnverksamhet och
farled. LIS-förslaget ger förutsättningar för möjlighet att i detaljplan säkerställa befintligt hamnområde och säkra hamnens utvecklingsintressen, vilket
bedöms som positivt för riksintresset.
Riksintresse för väg – Föreslagna LIS-områden
Norra Askevik och Otterbäcken gränsar till väg 26
som är riksintresse för kommunikation. Föreslagen
utveckling kan förväntas innebära viss ökad trafik
på väg 26, men förutsatt att inga nya utfarter skapas
mot vägen bedöms föreslagen utveckling inte påverka riskintresset mer än marginellt.

Särskilda hushållningsbestämmelser
För Vänern – Fyra LIS-områden pekas ut vid Vänerns strand; Norra Askevik, Otterbäcken, Storön
och Ålösund. Föreslagen utveckling inom dessa
områden bedöms huvudsakligen påverka det nationella intresset för turism och rörligt friluftsliv
kring Vänern positivt. Förslagen ger möjlighet till
en ökad allmän tillgänglighet till vatten och båtliv,
samt för utveckling av turismen och det lokala näringslivet. I Otterbäcken möjliggörs utveckling av
en befintlig tätort.
För Tiveden med områdena vid sjön Unden, etc. –
Föreslaget LIS-område i Åsebol ligger vid Unden.
Utvecklingen av frilufts- och turismanknuten verksamhet och bryggor/båtliv inom området bedöms
påverka det nationella intresset för turism och rörligt friluftsliv kring Unden positivt.

Miljökvalitetsnormer
Luft – Enligt kommunens luftundersökning från
2010 är nivåerna för partiklar och kväveoxid generellt låga inom kommunen. Föreslagen utveckling
är huvudsakligen småskalig, kommer sannolikt att
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ske i mindre etapper under lång tid, och bedöms
inte medföra ett överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. En delvis bristande kollektivtrafikförsörjning kan dock noteras, vilket kan leda till ett
ökat eller fortsatt högt bilberoende inom kommunen och en högre föroreningsbelastning på luften.
Denna kan sannolikt i viss mån begränsas då ett
boende med omedelbar närhet till ett rikt utbud av
fritids/friluftssysselsättning bedöms minska behovet av rekreationsutfärder i vardagslivet.

dets syften. I gällande översiktsplan är hela Undens
strand inom Gullspångs kommun markerat som
område där etablering av bebyggelse ej bör tillåtas.
I LIS-planen görs bedömningen att enstaka sjöbodar/båthus för frilufts- och turismändamål bör
kunna prövas.

Vatten - Miljökvalitetsnormerna för Vänern, Skagern och Unden som berörs av LIS-områden i
Gullspång, visar prognosen god ekologisk och kemisk status 2015. Skagern har måttlig ekologisk status 2009. Dock bedöms föreslagen utveckling inte
motverka positiv utveckling för Skagern mot en
god ekologisk status 2015, och upprätthållande av
god status för Vänern och Unden. Gullspångsälven
har god kemisk status men måttlig ekologisk status
2009, dock med prognosen god ekologisk potential
2021. Föreslagen utveckling på Hjulstanäs bedöms
inte påverka Gullspångsälvens vattenstatus då LISområdet inte omfattar vattenområde, förutsatt att
avlopps- och dagvatten hanteras på ett säkert sätt.

Tidsperspektiv och kumulativa effekter

Miljökvalitetsnormer avseende fisk och musselvatten berör LIS-områdena Askevik, Storön, Otterbäcken, Ålösund och Runnäs. Utvecklingen av
områdena ska ske så att den ej negativt påverkar
normen.

Strandskydd
Vänern – Fyra LIS-områden pekas ut vid Vänerns
stränder; Norra Askevik, Otterbäcken, Storön
och Ålösund. Föreslagen utveckling inom dessa
områden bedöms inte långsiktigt äventyra strandskyddets syften. De LIS-områden som föreslås är
huvudsakligen redan ianspråktagna för bebyggelse,
och har därmed liten betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften vid Vänern. Vidare bedöms
efterfrågan på mark vara förhållandevis hög inom
dessa områden, med huvudsakligen fina väster- och
söderlägen och utsikt över sjön. Dessa attraktiva
lägen utgör en viktig förutsättning för en lyckad
landsbygdsutveckling. I gällande översiktsplan är
stora delar av återstående stränder vid Vänern markerade som områden där etablering av bebyggelse ej
bör tillåtas.
Skagern – Fyra LIS-områden pekas ut vid Skagerns
stränder; Hjulstanäs/Ribbingsfors, Runnäs, Delebäck och Otterberget/Hulan. Föreslagen utveckling inom dessa områden bedöms inte långsiktigt
äventyra strandskyddets syften. De LIS-områden
som föreslås är delvis redan ianspråktagna för bebyggelse. I gällande översiktsplan är stora delar av
återstående stränder vid Skagern markerade som
områden där etablering av bebyggelse ej bör tillåtas.
Unden – Föreslagen småskalig utveckling av frilufts- och turismanknuten verksamhet och allmänt
tillgängliga bryggor inom LIS-området Åsebol vid
Unden bedöms inte långsiktigt äventyra strandskyd-

Kommunens bedömning är att den föreslagna LISutvecklingen inom Gullspång sammantaget inte
långsiktigt äventyrar strandskyddets syften.
Landsbygdsutveckling utanför strandskyddade områden inom kommunen – I egenskap av tillägg till
översiktsplan beskriver LIS-planen ett långsiktigt
utvecklingsperspektiv. Då exploateringstrycket
inom kommunen är lågt sedan flera år, är det rimligt att anta att landsbygdsutvecklingen inom kommunen även framgent kommer att gå långsamt och
ske i små etapper, såväl inom som utanför strandskyddade områden. Bedömningen är att föreslagen
LIS-utveckling tillsammans med övrig landsbygdsutveckling inom kommunen totalt sett kan komma
att ge upphov till en ökad miljöpåverkan på luft, till
följd av ökad biltrafik, dock inte i betydande grad.
Förutsatt att landsbygdsutvecklingen följer samma
takt som utbyggnad av erforderlig infrastruktur för
vatten- och avloppsförsörjning, så finns inte heller
någon betydande negativ miljöpåverkan att befara
avseende vatten.
Ytterligare LIS-områden inom andra kommuner
– Förutsatt att den restriktivitet med exploatering
som ska tillämpas vid Vänern följs även inom
övriga vänerkommuner, är bedömningen att den
totala utvecklingen av LIS-områden runt Vänern inte kommer att innebära betydande negativ
miljöpåverkan och ett långsiktigt äventyrande av
strandskyddets syften. Med nuvarande kunskap om
planerade LIS-områden inom övriga kommuner
kring Skagern och Unden görs bedömningen att
denna utveckling inte heller kommer att innebära
betydande negativ miljöpåverkan eller ett långsiktigt äventyrande av strandskyddets syften.

Sammanvägda miljökonsekvenser
Miljöbedömningen visar på att föreslagen LISutveckling i Gullspång har en positiv miljöpåverkan
på intressen kopplade till friluftsliv, turism, fiske
och hamnverksamhet. Vad gäller natur-, kulturoch landskapsvärden, luft- och vattenkvalitet samt
kumulativa effekter kan totalt sett en huvudsakligen
neutral påverkan vara att vänta. Negativa effekter
förväntas bli marginella, och möjliga att minimera i
samband med kommande planeringsarbete.
Den sammanvägda bedömningen är att de positiva
förväntade effekterna av LIS-utvecklingen i Gullspång överväger de negativa.

LIS i Gullspång - Antagandehandling

Konsekvenser

41

Överensstämmelse med nationella miljömål
Nedan görs en avstämning av total föreslagen LIS-utveckling i Gullspång mot relevanta nationella miljömål.

Motverkar

Neutralt

Kommentar
Verkar för

Miljömål

Begränsad klimatpåverkan

X

Fortsatt bilberoende, avgaser. Motverkar marginellt.

Frisk luft

X

Fortsatt bilberoende, avgaser. Motverkar marginellt.

Bara naturlig försurning

X

Fortsatt bilberoende, avgaser. Motverkar marginellt.

Giftfri miljö

X

Ingen känd påverkan.

Skyddande ozonskikt

X

Ingen känd påverkan.

Säker strålmiljö

X

Ingen känd påverkan.

Ingen övergödning

X

Kommunen är medveten om att det finns problemområden. Dock bedrivs utredningar i syfte att finna
hållbara va-lösningar. Resultatet får utvisa vilken lösning
som bäst lämpar sig inom respektive LIS-område. Fler
bostäder, även med enskilda avlopp, innebär på sikt ett
större underlag för utbyggnad av kommunalt VA.

Levande sjöar och vattendrag

X

Förutsätter hänsyn i fortsatt planering.

Grundvatten av god kvalitet

X

Ingen känd påverkan.

Myllrande våtmarker

X

Förutsätter hänsyn i fortsatt planering.

Levande skogar

X

Förutsätter hänsyn i fortsatt planering.

Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

X
X

Mindre delar odlingsmark tas ev. i anspråk för
bebyggelse. Motverkar marginellt.
Bebyggelseutveckling i lägen med bristande
kollektivtrafik, men på sikt ökat underlag för stärkt
kollektivtrafik. Tillskott av attraktiva boende- och
arbetsmiljöer och besöksmål.

X

Förutsätter hänsyn i fortsatt planering.

De nationella miljömålen. Bild från www.miljomal.nu
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Sociala konsekvenser

Barn och ungas uppväxtvillkor

Folkhälsomålen
LIS-planens sociala konsekvenser bedöms och
beskrivs utifrån de nationella folkhälsomålen. De
målområden som är relevanta för översiktlig fysisk
planering är:
-

Delaktighet och inflytande i samhället

-

Ekonomiska och sociala förutsättningar

-

Barn och ungas uppväxtvillkor

-

Miljöer och produkter (i detta fall livsmiljö)

-

Fysisk aktivitet

Delaktighet och inflytande i samhället
Den fysiska planeringen berör folkhälsomålet om
människors delaktighet och inflytande i samhället
främst via de processer som den bedrivs genom.
LIS-planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplan,
och utarbetas genom en demokratisk planprocess.
Processen omfattar politisk behandling och samråd
med olika berörda parter, såväl myndigheter som
allmänhet. Plan- och bygglagen ger ramar för hur
denna process ska bedrivas; att alla berörda ska ges
möjlighet till inblick i planförslag samt möjlighet att
lämna synpunkter och få sina synpunkter bedömda
och bemötta. LIS-planförslaget har varit föremål
för ett fem veckors samråd, och efter revidering
ställs det nu ut för granskning under minst två
månader, tillgängligt på flera platser i kommunen.
Under utställningstiden ordnas öppna informationsmöten. Detta förfarande borgar för en god
möjlighet för Gullspångsbor och andra berörda att
känna delaktighet och inflytande i samhällsplaneringen. Kommunens avsikt är också att i kommande planeringsskeden ge förutsättningar och arbeta
för ett brett medborgardeltagande.

Viktiga aspekter av barn- och ungdomsperspektivet
i den fysiska planeringen är trygghet och säkerhet
i offentliga miljöer samt tillgång till hälsosamma
miljöer för aktiviteter, lek, lärande och sociala möten. Föreslagen LIS-utveckling ger förutsättningar
för boendemiljöer nära naturen, vilket främjar
aktiviteter som friluftsliv och vissa sporter. Trygga
och bilfria naturmiljöer ger bra möjligheter för
lek och lärande. Utveckling av befintliga boendemiljöer med verksamheter och servicepunkter
berikar uppväxtmiljön för barn och unga, och kan
erbjuda sociala mötesplatser utanför hemmet. God
kollektivtrafik är extra betydelsefull för barn och
unga, då de har begränsade möjligheter till andra
transportalternativ. Vid långa avstånd mellan bostad och skola, och i renodlade bostadsmiljöer med
begränsat utbud av aktiviteter, underhållning och
mötesplatser, kan bristande kollektivtrafik drabba
barn och unga extra hårt, vilket bör beaktas i den
fortsatta planeringen.

Miljöer och produkter (i detta fall livsmiljö)
Detta folkhälsomål berörs av LIS-planeringen
främst avseende utvecklingens miljöpåverkan,
säkerhetsfrågor, hur utvecklingen påverkar människors boende- och arbetsmiljöer och behov av
transporter. Enligt ovanstående samlade miljöbedömning förväntas LIS-planeringen i Gullspång huvudsakligen innebära neutral till positiv
miljöpåverkan. Möjligheten att skapa bostads- och
arbetsmiljöer i attraktiva och natursköna lägen vid
vatten är att se som mycket positivt. Några LISområden omfattas dock av översvämningsrisk, har
låg VA-standard och kan bli utsatta för trafikbuller
samt risk beroende på närheten till farligt godstransporter., vilket kan innebära negativa effekter för

Ekonomiska och sociala förutsättningar
Målet om goda ekonomiska och sociala villkor är
förknippat med begrepp som trygghet, jämlikhet
och rättvisa – att människor ska kunna försörja sig
och upprätthålla en god levnadsstandard. LIS-planeringens utgångspunkt är att främja utvecklingen
mot en levande landsbygd, vilket är i linje med detta
mål. Attraktiva lägen för bostäder och verksamheter antas främja en sund landsbygdsutveckling,
genom att de kan attrahera såväl arbetskraft som
arbetstillfällen, och därmed fler kommuninvånare.
Ett ökat befolkningsunderlag kan ge förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik och service, vilket
i sin tur underlättar vardagslivet för människorna.
Sammantaget förväntas föreslagen utveckling inom
utpekade LIS-områden kunna bidra till att fler blir
engagerade i förvärvslivet vilket ger ett ökat ekonomiskt oberoende på individnivå samtidigt som den
kommunala ekonomin gagnas.
De nationella folkhälsomålen. Bild från www.fhi.se
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människors hälsa och säkerhet. För att genom LISplanen uppnå ett främjande av målet om en god
livsmiljö för människor, ska detta uppmärksammas
och beaktas i den fortsatta planeringen. En annan
tänkbar negativ effekt är att de LIS-områden som
inte ligger i anslutning till god kollektivtrafik antas
generera ett ökat transportbehov med bil för arbetsoch inköpsresor. Å andra sidan kan närhet till natur
och rekreationsmöjlighet i viss mån minska transportbehovet. En strävan efter förbättrade kommunikationer är i alla händelser viktig i den fortsatta
samhällsplaneringen.

Fysisk aktivitet
LIS-förslagen ger förutsättningar för utveckling
av friluftsliv och turism inom kommunen – bad,
båtliv, fiske, vattensport, vandring, vintersport
etc. – samt etablering av bostäder, arbetsplatser och
turistmål i natursköna miljöer och på landsbygden.
Detta kan antas innebära positiva effekter för människors möjligheter att dagligen vistas i naturen och
idka rekreation och fysisk aktivitet.
De bostäder/arbetsplatser/servicepunkter som kan
lokaliseras med inbördes gång- eller cykelavstånd
alternativt god tillgänglighet till kollektivtrafik,
ökar i olika grad människors benägenhet att promenera eller cykla till sin målpunkt eller till bussen
istället för att ta bilen. Regelbunden kollektivtrafik
inom Gullspång är begränsad och når ett fåtal
LIS-områden; Norra Askevik, Otterbäcken och
Hjulstanäs/Ribbingsfors. Arbetsplatser och service
finns främst i Otterbäcken och nära Hjulstanäs/
Ribbingsfors.

Ekonomiska konsekvenser
Regional samverkan och tillväxt
Gullspångs läge i Norra Skaraborg, på gränsen till
Värmlands län och Örebro län, innebär dels en perifer belägenhet i förhållande till tre regioner, men
också en närhet och relation till dessa tre. En liten
landsbygdskommun som Gullspång är i stort beroende av samverkan med andra kommuner, bland
annat för att upprätthålla en god kommunal service. Föreslagen LIS-utveckling syftar till att främja
utvecklingen mot en levande landsbygd. Liknande
planeringsarbete pågår även i angränsande kommuner inom de tre regionerna kring Gullspång.
Bedömningen är att den sammantagna strävan mot
att kunna erbjuda attraktiva lägen för boende och
verksamhetsetablering stärker den lokala ekonomin
i riktning mot hållbar tillväxt.
Möjlig kombinerad LIS- och tätortsutveckling inom
orterna Gullspång och Otterbäcken är positivt för
kommunens regionala konkurrenskraft vad gäller
service- och kulturutbud. En viktig förutsättning
för detta är att förbättrad kollektivtrafik eftersträvas.
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Föreslagna LIS-områden är lokaliserade vid större
sjöar som Gullspång ”delar” med sina grannkommuner – Vänern, Skagern och Unden. Motsvarande
eller kompletterande LIS-utveckling inom övriga
kommuner kring sjöarna antas ge möjlighet till synergieffekter och samverkan inom turism och friluftslivsanknuten verksamhet kring respektive sjö.

Befolkning och bostadsmarknad
Dagens situation med minskande befolkning i
Gullspångs kommun innebär att tillgången på
bostäder generellt är god och att trycket på bostadsmarknaden är lågt. I LIS-planen skapas möjlighet
för etablering av bostäder i särskilt attraktiva lägen
vid vatten. Avsikten är att denna breddning av bostadsutbudet med en kategori av attraktivare bostäder, ska kunna locka till kvarboende och inflyttning
i kommunen. På så vis avser kommunen kunna
bibehålla eller öka sin befolkning och därmed underlaget för service och samhällsliv.

Näringsliv och arbetsmarknad
Kommunens näringsliv bedöms ha utvecklingspotential inom turism- och friluftslivsanknuten
verksamhet samt inom småföretagande och hamnrelaterade verksamheter. I LIS-planen föreslås attraktiva och lämpliga lägen för utveckling av sådana
verksamheter. För att verkligen kunna attrahera
till nyetablering av verksamheter inom kommunen,
och därmed öka antalet arbetstillfällen, krävs bland
annat god planberedskap – att kommunen kan tillhandahålla detaljplanelagda tomter till intressenter.
Detta innebär att LIS-planen måste följas upp med
detaljplanering. En annan viktig förutsättning för
verksamhetsetablering är tillgången till välutbildad
och kompetent arbetskraft. Ett utbud av attraktiva
bostadsmiljöer vid vatten antas vara en god tillgång
för kommunen att locka till sig erforderlig arbetskraft.

Infrastruktur
Inom några av LIS-områdena kan konstateras att
befintliga anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning har låg status och att utvecklingen i viss
mån begränsas av detta. Kommunen bedriver arbete med att undersöka förutsättningar för att på kort
och lång sikt komplettera och utöka kommunala
VA-lösningar, inte minst i form av lokala lösningar i
kommunal regi vilket inkluderar hållbara och miljösäkra VA-lösningar i glesbebyggda områden. Det är
ekonomiskt fördelaktigt att samordna en sådan utbyggnad av infrastruktur för vatten och avlopp med
komplettering med fler bostäder och verksamheter
i ett område, så att kostnaden går att fördela på fler
anslutningar.
LIS-utvecklingen förväntas inte ge upphov till utbyggnad av vägar utanför områdena i någon större
utsträckning. Utvecklingen kan dock komma att
erfordra förstärkning och upprustning av mindre
vägar. Bedömningen är att finansieringen av vägar
kan klaras inom ramen för bebyggelseutvecklingen.
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Kommunalt

Vattenkartan, VISS (GIS-karta på nätet)

Översiktsplan 2011 – vision 2020

Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, genomförandestrategi Västra Götaland, LST O 2011
(rapport)

KF-beslut om start av LIS-arbetet inklusive karta
med preliminärt urval av LIS-områden

Översiktlig stabilitetskartering för Gullspångs kommun, Räddningsverket 2008
Översiktlig översvämningskartering längs Vänern,
Räddningsverket 2000 (rapport)

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun, 2008
KS-beslut om VA-strategi och projektering 2012 för
strategiska områden (2012-05-03)

SMHI:s ”Rapport nr 2010-85: Fördjupad studie
rörande översvämningsriskerna för Vänern – slutrapport”

Kommunalt MTG-kommunerna

Länsstyrelsens GIS-material (kartdata)

Energi- och klimatplan för Mariestads, Töreboda
och Gullspångs kommuner, 2008

Länsstyrelsens PM, Råd för hantering av LIS-områden, LST 2010 (rapport)
Statistik från SCB
Länsstyrelsens policy Riskhatering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods, 2006

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2010

Övrigt
Storöns hemsida http://www.storon.nu/default.
aspx

Länsstyrelsens handbok Stigande vatten, 2012
Klimatanpassning i fysisk planering - vägledning
från länsstyrelserna

Regionalt
Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2010-2014, VGR
2010 (rapport)
Tillväxtprogram för Västra Götaland 2008-2011,
VGR 2008 (rapport)
Delregionalt tillväxtprogram för Skaraborg 20082013, Skaraborgs kommunalförbund 2008 (rapport)
Målbild för kollektivtrafiken 2025 i Skaraborg,
Västtrafik mfl. 2009 (rapport)
Leader Norra Skaraborg (hemsida)
Fastighetskartan för MTG-kommunerna, Metria
Vindbruk – tematiskt tillägg till översiktsplan för
Mariestad, Töreboda och Gullspång, 2010
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