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542 85 MARIESTAD 
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www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
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samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

   

 

Länsstyrelsens råd om hantering av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen s.k. LIS-
områden i översiktsplaner 
 
 
 
 
Den nya strandskyddslagstiftningen ger från och med den 1 februari 2010 
ökade möjligheter för kommunerna att satsa på landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inför det kommande arbetet med 
att peka ut sådana områden i kommunens översiktsplan har Länsstyrelsen 
tagit fram detta PM med råd och synpunkter på förhållningssätt och tillvä-
gagångssätt. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Göran Bengtsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuella frågor kan ställas till: 
Eva Olsen naturvårdsenheten  0501-605392 eller 
Jens Rasmussen samhällsbyggnadsenheten  0501-605412 
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INLEDNING 
Det är en ny och komplex lagstiftning som nu införts där tolkningen inte 
alltid är given på förhand. Både externt och internt har det funnits ett stort 
behov av att ta fram detta PM. 
 
LIS-områden får pekas ut i hela Sverige om de bidrar till positiva sysselsätt-
ningseffekter och tillgången till strandområden tillgodoses långsiktigt.  
 
I 7 kap 18 e § sägs ”Med område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som  
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyd-
dets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften 
 i eller i närheten av tätorter, eller vid Vänern, Vättern om det råder stor ef-
terfrågan på mark för bebyggelse i området, och inte är ett kust- eller kust-
skärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark.” 
För Vänern och Vättern gäller särskilda förutsättningar. Sjöarna är redan 
hårt exploaterade och kraven måste ställas extra högt på motiv och redovis-
ning, ett särskilt policydokument har upprättats för Vättern policy 
LIS_100311.doc och även för Vänern planeras ett policydokument. 
 
Kommunen har ett stort ansvar för att långsiktigt förvalta strandområden 
inklusive det strandnära vattenområdet.  
Kommunerna ska i översiktsplanen redovisa lämpliga områden där ett sär-
skilt skäl för dispens eller upphävande av strandskyddet kan vara en bygg-
nad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. Detta förutsätter att det finns sådana områden inom kommu-
nen.  
 
Det ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för allmänheten 
och förutsättningar för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 
Redovisningen i översiktplanen ska vara vägledande när man prövar dispen-
ser och upphävanden av strandskyddet. 
 

ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
− För alla kommuner är LIS en möjlighet till utveckling liksom ett sätt 

att förhindra tillbakagång. Det är attraktionen i strandnära lägen som 
kommunerna kan saluföra. Turism och boende kommer troligen att 
stå i fokus.  

− Se inte enbart till stränder i den egna kommunen utan sätt in fråge-
ställningen i ett bredare perspektiv där även grannkommunerna in-
går. En idé kan vara att använda utvecklingsstrategier och andra ge-
mensamma policydokument. Det är viktigt att samråda med andra 
berörda kommuner kring översiktsplanen. Varje region kommer att 
få sina egna lösningar.  
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− Det är viktigt att stor tyngd läggs på själva ÖP-processen. Kommu-
nen måste satsa på process och dialog så att förslagen får en bred 
förankring i kommunen och hos medborgarna. Se områdena som 
guldägg som man inte får slarva med, höga kvalitetskrav måste stäl-
las. Orörda strand- och vattenområden är, och kommer förmodligen i 
framtiden ännu mer att vara, en stark attraktionskraft för en kom-
mun. Exploatering i sådana områden bör därför föregås av noggrann 
planering. 

− LIS-områden ska behandlas i kommunomfattande översiktsplaner el-
ler i ett tematiskt tillägg för hela kommunen. Det är alltså inte lämp-
ligt att enbart göra en fördjupning för ett avgränsat område utan att 
ha helhetsbilden klar för sig. 

− Det är viktigt att i arbetet med både översiktsplanen som helhet och 
de delar som rör LIS-områden se till användningen av vattenområ-
dena och de värden som finns i och kopplat till dessa miljöer. LIS-
områdena och tänkt användning av dessa måste systematiskt kopplas 
till påverkan på vattenmiljön, inte minst mot bakgrund av att många 
vatten omfattas av miljökvalitetsnormer. 

 

LÄNSSTYRELSENS ROLL 
1. Inför framtagandet av översiktplanen bistår Länsstyrelsen genom 

samhällsbyggnadsenheten med befintligt underlagsmaterial och ger 
rekommendationer om vilket underlag som behöver kompletteras.  

2. Länsstyrelsen ska i dialog med kommunen verka för att LIS är fören-
ligt med kriterierna i 7 kap. 18e§ MB. 

3. Under samrådet tar Länsstyrelsen del av och samordnar synpunkter 
och yttrande från andra berörda länsstyrelser och kommuner kring 
gemensamma sjöar etc.  

4. Under utställningsfasen avger Länsstyrelsen ett granskningsyttrande 
där det tydligt framgår om kommunens redovisning av LIS är fören-
ligt med 7 kap. 18e § MB eller inte. 

 

METOD 
ALLMÄNNA SYNPUNKTER 

1. För att styra användningen av LIS-områdena är det viktigt att det 
framgår av översiktsplanen vilken inriktning markanvändningen ska 
ha. Vissa områden kan t ex vara lämpliga för utveckling av turism 
och friluftsliv men det kan motverka strandskyddets syften om de 
bebyggs med bostäder. Markanvändning med kvalité ska eftersträ-
vas. 

2. Metod, analys och ställningstaganden måste beskrivas och redovisas.  
3. Motiven till varför varje separat LIS-område pekas ut ska tydligt 

framgå av beskrivningen (jfr t ex områdesbeskrivningar för vindpla-
ner). En tydlig och detaljerad geografisk redovisning av områdenas 
utbredning krävs också.  

4. För flertalet av LIS-områdena bör detaljplanekrav ställas, det gäller 
särskilt områden för bostäder, där planering för service, vägar, långa 
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ledningar för vatten, avlopp och el mm behöver lösas på ett samlat 
sätt. 

5. Det är viktigt med en redovisning av hur kravet på fri passage (7 
kap. 18f § MB) tillgodoses för respektive delområde.  

6. Synen på LIS kommer att förändras över tid och mellan mandatperi-
oderna. Ansvaret att se tillgången till strandområden ligger både på 
kommun och på Länsstyrelsen. Det är därför bättre att peka ut ett li-
tet antal till en början, områdena kan ju alltid kompletteras senare.  

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
1. Man bör börja med att definiera landsbygdsutvecklingsområden i 

hela kommunen för att därefter se till de områden som ligger 
strandnära.  Områdets förutsättningar för exempelvis handel, 
service, turism, bostäder kollektivtrafiknätet, befintliga vägar och 
VA-nät är viktiga utgångspunkter. LIS kan också stödja mindre 
tätorter. Det är viktigt att redovisa hur bebyggelsestrycket ser ut i 
kommunen och i de aktuella områdena. Fokusera på utveck-
lingsplaneringen i ett första skede, inte olika risker. 

2. Hänsyn ska tas till skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken 
och områden med dokumenterat höga natur- eller kulturvärden, 
se lämpliga och olämpliga områden nedan. 

3. LIS ska medverka till att nå miljömålen. LIS får inte motverka 
miljömålen. Det gäller t ex miljömålet ingen övergödning och att 
VA måste kunna lösas på ett bra sätt och gärna medverka till att 
förbättra förutsättningarna i området. Hänsyn ska tas till grund-
vattenförsörjningen för att uppnå miljömålet grundvatten av god 
kvalitet. Hänsyn ska tas till om utpekande av LIS-områden kan 
förväntas ge en ökad efterfrågan på båtplatser och ökad motor-
båtstrafik. Planera för att miljömålen levande sjöar och vatten-
drag samt god bebyggd miljö (buller) inte motverkas. Genom att 
planera för LIS på förorenad mark och sanera området kan mil-
jömålet giftfri miljö tillgodoses. Hänsyn ska också tas till områ-
den med höga naturvärden så att inte miljömålen levande skogar 
(t ex lövskogsinventeringen), myllrande våtmarker (t ex myr-
skyddsplanen) och ett rikt växt- och djurliv (biotopskydd, ängs- 
och betesmarker etc) motverkas. 

4. I så väl översiktsplan som i tematiska tillägg till översiktsplanen 
ska det framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökva-
litetsnormer (MKN). Sedan december 2009 har alla vatten, både 
yt- och grundvatten, som är vattenförekomster två för vattenfö-
rekomsten specifika miljökvalitetsnormer. Normerna regleras av 
5 kap. miljöbalken, Förordning (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön samt Länsstyrelsen Västra Götalands 
läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster (14 FS 
2009:533). 

5. Skala bort områden olämpliga på grund av olika andra orsaker, 
t.ex. översvämningar, skred m m. 



 

  
PM 
2010-09-20 

 
 

 
Sida 

5(10) 

 

6. Återstående områden bör inventeras översiktligt med avseende 
på arter skyddade enligt artskyddsförordningen och biotopskyd-
dade objekt. Hänsyn ska också tas till korridorer mellan skydda-
de områden. Eventuella exploateringar får inte motverka miljö-
målen ett rikt växt- och djurliv eller ett rikt odlingslandskap.  

7. Om det fortfarande finns många områden kvar väljs de områden 
som påverkar strandskyddets syften minst. 

 

LÄMPLIGA OMRÅDEN FÖR LIS 
1. Områdena bör vara sådana som helt eller delvis redan är ianspråk-

tagna. 
2. I oexploaterade områden kan LIS pekas ut för åtgärder som stärker 

det rörliga friluftslivet. 
3. För verksamheter med inriktning på turism kan med fördel områden 

väljas där det finns befintliga etablerade turismverksamheter. 
4. I odlingslandskapet är LIS särskilt lämpligt för naturturismsatsningar 

som gynnar en fortsatt djurhållning för att medverka till miljömålet 
ett rikt odlingslandskap. 

5. I områden i anslutning till mindre tätorter och bebyggelseansamling-
ar som redan har service kan LIS pekas ut med inriktning på bostä-
der med målet att kunna stärka och utöka servicen. Sådan service 
kan vara skola, affär och kollektivtrafik. Utgå från miljömålen be-
gränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö som alla 
manar till ökad kollektivtrafik och minskad mängd transporter. I be-
dömningen bör även hänsyn tas till om det är områden där det finns 
infrastruktur och VA eller om det kan ordnas på ett ekonomiskt och 
bra sätt. Utgå från komplettering av exploateringar gärna kopplat till 
infrastrukturen som förstärker en allsidig och robust struktur. Beakta 
behovet av närrekreationsområden. 

 

OLÄMPLIGA OMRÅDEN FÖR LIS 
1. Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken och områden med do-

kumenterat höga naturvärden enligt olika inventeringar är i regel inte 
lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Undantag kan 
finnas för vattenskyddsområden där lämpligheten beror på vilken in-
riktning LIS-området ska ha och hur skyddsföreskrifterna ser ut.  

2. Uteslut eller undvik riksintresseområden för framförallt naturvård 
och friluftsliv enligt 3 kap. MB när det finns en koppling till vatten-
miljöer i värdebeskrivningen. 

3. Ianspråktagande av strandnära land- och vattenområden kan medföra 
bland annat kemisk och fysisk påverkan på vattenmiljön. I exempel-
vis ett kraftigt exploaterat område kan vattenmiljön vara utsatt för 
hård belastning och ytterligare ianspråktagande kan då medföra 
överträdelse av kvalitetskraven (MKN) för berört vatten. Men även i 
ett sedan tidigare mindre påverkat vattenområde kan ökat eller änd-
rat nyttjande av land- och vattenområden medföra att MKN inte kan 
nås på grund av vattenförekomstens känslighet. Detta måste beaktas. 
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4. Områden som kan drabbas av skred, ras eller översvämning ska i 
princip inte pekas ut.  

5. Strandområden som är viktiga närrekreationsområden eller utgör 
viktiga stråk/passager i naturen för växt- och djurliv. 

6. Ny bostadsbebyggelse får inte lokaliseras till oexploaterade områden 
eftersom det i regel påverkar strandskyddets syften för mycket.  

7. Ny bostadsbebyggelse ska inte lokaliseras så att det bildas en spridd 
gles bebyggelse i strandnära områden.  

8. Bedömningen om vad som är landsbygd och vad som är landsbygd-
utveckling är enligt propositionen och vägledningen en fråga som 
kommunen har stort utrymme att tolka, det ges inga tydliga riktlin-
jer. Frågeställningen har regionala skillnader och många komplex 
samband. Det är därmed en viktig fråga för kommunen att beskriva 
och analysera i samband med sin översiktsplanering. Länsstyrelsen 
bedömer att strandområden i och i anslutning till region- och delre-
gionala centra samt större kommuncentra som också är orter med en 
stadig positiv befolkningsutveckling inte skall anses som lands-
bygdsområden. För utveckling av dessa orter är det lämpligt att an-
vända det särskilda skälet ”angeläget allmänt intresse (= tätortsut-
veckling)” i de fall det är tillämpbart. Tätortsutveckling kan bara an-
vändas om det inte finns andra alternativ. I orter med vikande be-
folkningsmängd kan dock LIS vara en fördel. Den tätortsnära 
strandzonen är extra viktig och måste tillmätas stort värde. Central-
orterna i följande kommuner bedömer länsstyrelsen inte är lands-
bygd: 
 
 
Göteborg regionen: 
Ale  
Alingsås  
Göteborg  
Kungälv  
Lerum 
Mölndal  
Partille  
 

Delreionala centra: 
Borås  
Skövde  
Trollhättan  
 
Större orter vid Vänern: 
Lidköping  
Mariestad  
Vänersborg  

Om kommunen vill frångå denna lista kommer länsstyrelsen att stäl-
ler krav på en extra tydlig motivering från kommunen. 
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 UNDERLAGSMATERIAL 
 

1. Länsstyrelsens GIS-underlag:http://www.gis.lst.se/ 
2. Databasen VISS (www.viss.lst.se) och karthandläggarstöder vatten-

kartan (www.vattenkartan.se) innehåller information om kvalitets-
kraven för vattenförekomsterna (MKN för vatten) inklusive under-
lagsmaterial. 

3. Landsbygdsprogram: Landsbygdsprogram - Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 

4. Leaderområden och kaggrupperna 
5. Regionala utvecklingsprogram: 

o Vänern som maritimt område 
o De fem Bohuskommunernas ÖP-arbete 
o Biosfärområden Vänerskärgården med Kinnekulle: 

http://www.vanerkulle.org/ 
o Fegen arbetet 
o RUP, RUFS, Kommunalförbundens utvecklingsstrategier  

6. Kommunala utvecklingsprogram 
 
Planeringsunderlag om friluftsliv saknas och behöver tas med i kommunens 
arbete. Undersökning av friluftsvärden kan ske genom t ex intervjuer och 
enkäter och ska leda till att geografiska områden kan preciseras på karta. 
Exempel på uppgifter som man vill fånga upp är: 
− Badplatser 
− Vandringsleder 
− Strövområden 
− Friluftsområden 
− Rekreationsområden 
− Områden för båtsport 
− Frekvent använda områden för paddling 
− Sportfiske 
− Hamnar 
− Fågelskådning 
− Bär- och svampplockning 
− Skridskoåkning 
− Skidor 
 

 

AKTUELLT LAGRUM 

Följande lagrum är aktuella när det gäller utpekande av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen: 

7 kap Miljöbalken  
Strandskyddsområde 
13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
   Strandskyddet syftar till att långsiktigt  
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 
och 
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2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag 
(2009:532). 
 
15 § Inom ett strandskyddsområde får inte  
1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växt-
arter. Lag (2009:532). 
 
18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av 
eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en bygg-
nad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av lands-
bygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller 
tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får 
man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till 
ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532). 
 
18 e § /Upphör att gälla U:2011-05-02/ Med område för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som  
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyd-
dets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften 
a) i eller i närheten av tätorter, 
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Veda vid Storfjär-
den i Ångermanland eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot 
Finland, 
c) på Gotland, eller 
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller 
Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse i området, och 
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till 
Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Veda vid Storfjär-
den till Skataudden vid Näskefjärden. 
 
   En översiktsplan enligt 4 kap. 1 § och  3 kap. 1 § plan- och bygglagen 
(1987:10) ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett 
sådant område som avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande 
för myndigheter och enskilda. Lag (2009:532). 
 
18 f § Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte 
omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna 
eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning 
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av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade 
byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 
   I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i an-
språk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Lag 
(2009:532). 
 
Med åtgärder som främjar landsbygdsutveckling avses bl.a. sådana åtgärder 
som långsiktigt kan ge positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra 
till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygder. (Prop. 2008/09:119: 
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden s. 64) 
 
 
 
UTGÅNGSPUNKTER FRÅN PROPOSITIONEN  
(Prop. 2008/09:119 s. 109-110): 

1. Alla kriterier i 7 kap. 18e § ska vara uppfyllda. 
2. Bör ej vara områden som omfattas av annat områdesskydd om det t 

ex inte är förenligt med reservatets syfte. 
3. Främst områden med god tillgång på orörda stränder. 
4. Lämpligt för landsbygdsutveckling och vilken effekt det kan få på 

landsbygdsutvecklingen. 
5. Område av sådant slag och så begränsad omfattning att strandskyd-

dets syften tillgodoses långsiktigt. 
6. Begränsning både vad det gäller kvalité och kvantitet på områden. 
7. Effekter ska vägas på lång sikt. 
8. Väg strandskyddsområdenas karaktär och utbredning i kommunen 

och beakta angränsande kommuner. 
9. Får endast utgöra en begränsad del av kommunens totala strand-

skyddsområden med hänsyn både till friluftsliv och växt- och djur-
liv. 

10. Får ej vara allmänna stora områden utan måste preciseras, gäller 
även om det finns mycket god tillgång på stränder i kommunen. 

11. Väl avvägda begränsade områden. 
12. Hänsyn ska tas till kända naturvärden 
13. Hänsyn ska tas till hur stor del av stränderna som redan är bebyggda. 
14. Hänsyn ska tas till terrängförhållanden. 
15. Hänsyn ska tas till hur stor negativ påverkan det kan få på strand-

skyddets syften. 
16. Om flera områden i en kommun är lämpliga för landsbygdsutveck-

ling ska de områden som ger minst påverkan på strandskyddets syf-
ten väljas. 

17. För stränder inom restriktionsområden ska dessa stränder vägas för 
sig och inte ses tillsammans med övriga stränder i kommunen. 

18. I tätorter ska hänsyn tas till att strändernas värde är särskilt höga. 
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Mer information 
Miljöbalken (1998:808) 
Plan- och bygglagen (1987:10) 
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden Prop. 2008/09:119 
Strandskydd – en vägledning för planering och prövning Handbok 
2009:4, Naturvårdsverket och Boverket 
Hemsida 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 

 

 


