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Syftet med Vårgårdas
LIS-plan

Sedan 1 juli 2009 får kommunerna i
sin översiktsplan peka ut lämpliga
LIS-områden. LIS-byggnation får
endast ske i utpekade områden.

Undersöka och klargöra
möjligheterna för LIS i Vårgårda.

Strandskyddet kan differentieras,
alltså avvikelser från det generella
strandskyddet får göras utan
strandskyddsdispens.

Bidra till uppfyllandet av två av
visionens mål, 12 500 nya
kommunmedborgare och ca 700
nya attraktiva bostäder.
Genom planläggning av strandnära
områden kan den negativa
påverkan på kultur-, natur- och
friluftsvärden minskas.
En LIS-utveckling kan bidra till en
utveckling av landsbygden och
genom ökat underlag kan den
lokala servicen behållas och i
vissa fall utvecklas.

Strandskydd

Syfte
Fri zon

Långsiktigt trygga förutsättningarna
för en allemansrättslig tillgång till
strandområden och att långsiktigt
bevara goda livsvillkor för djuroch växtliv på land och i vatten.
(MB 7 kap 13 §)

Inom strandskyddat området är
det förbjudet att:
bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att
de kan användas till något annat ändamål,
utöka egen privat zon/hemfridszon genom att till
exempel ställa ut utemöbler eller
anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som är
tillgänglig för allmänheten,
gräva eller förbereda byggnationer,
uppföra anläggningar eller anordningar utan
dispens i ett område. Ingreppen får inte förändra
livsvillkoren för djur och växter. Bryggor, pirar,
muddring, vägar och parkeringsplatser, eller fälla
mer än enstaka träd är inte tillåtet.
(MB 7 kap 15 §)

Särskilda skäl
Enligt 7 kap 18 c § MB gäller endast
prövning av dispens för följande
områden:
1. redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för
strandskyddet syften. En campingplats
eller ett industriområde har redan inskränkt
allemansrätten,

2. genom en väg, järnväg,
bebyggelse eller verksamhet eller
annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen.
Vägen ger skydd åt växter och djur. En brant
eller slänt räknas inte som tillräcklig
avsklijande.,

3. behövs för en anläggning som för
sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses
utanför området, Båthamn, båthus eller
pirar bör inte anläggas där det finns stora
friluftsvärden

4. behövs för att utvidga en pågående
verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
Hamnar eller fiskerinäringen som inte kan
expandera på land. Här gäller inte
bostadsbyggande

5. behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses
utanför området eller Åtgärder som
täcker kommunens behov, infrastruktur eller
tillgänglighetsanpassa

6. behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse. Unika
omständigheter, kan både vara enskilt och
allmänt. Större restriktivitet när det gäller
enskilt

Syftet med
landsbygdsutveckling
Enligt Prop. 2008/09:119
Stimulera den lokala och regionala
utvecklingen i områden som har
god tillgång till fria strandområden
Strandskyddet ska inte åsidosättas
till förmån för byggnation
Behovet av att stimulera landsbygden
finns främst i områden som inte är
belägna i närheten av stora tätorter

Vilken typ av område
kan vara ett LISområde?
Enligt prop. 2008/09:119 gäller följande
för områden som kan vara aktuella för
LIS- utveckling:
1. Ett strandnära område som kan ge
långsiktiga och positiva
sysselsättningseffekter.
2. Ett strandnära område som kan
bidra till att landsbygdens
serviceunderlag upprätthålls eller
stärks.

Andra förutsättningar
Utvecklingen ska ske på ett sådant
sätt att det långsiktiga skyddet för
stränderna upprätthålls.
Det ska även i fortsättningen finnas
god tillgång till stränder för
allmänheten och för att bevara
goda livsvillkor för djur- och
växtlivet.
För att upphäva eller ge dispens från
strandskyddet skall en fri zon
närmast strandlinjen upprättas.
Denna ska vara minst ett tiotal
meter så allmänheten kan gå längs
stranden på ett otvunget sätt.
LIS gäller endast för mindre
avgränsade områden, inte hela
sjöar eller hela kommunen.

Vårgårda
88 sjöar och åar
85 större än 1 ha
79 är strandskyddade
9 utan strandskydd. Belägna i otillgänglig terräng eller så pass små att
strandskydd inte är nödvändigt
3 sjöar har utökat skydd till 200 meter: Säven, Kvinnestadsjön,
Bergsjön
7 sjöar och 2 sträckor av Säveån har bedömts intressanta för LISutveckling

Utpekade LIS-områden
Lången. Norra och södra delarna: 4 områden.
Utrymme för ca 9 större fastigheter i södra delen och ca
25 större fastigheter i norra delen.

Tåsjön: 4 områden. Utrymme för 10 – 15 större och
mindre fastigheter

Kvinnestadsjön: 2 områden. Utrymme för ca 10
större fastigheter

Ornungasjön: 4 områden. Utrymme för ca 15 större
fastigheter

Säven: 2 områden. Utrymme för ca 3 stora fastigheter
Mörkabosjön: 2 områden. Utrymme för ca 3 större
fastigheter

Storsjön (Horlasjön): 4 områden. Utrymme för ca
14 mindre fastigheter

Säveån: 2 områden
har pekats ut

endast områden för friluftslivet

Förarbete
Inventering av sjöar och området
kring dem
Lämpliga och olämpliga områden

Kartstudier
Brev till fastighetsägare i de aktuella
områdena
Inkomna yttranden

Riktlinjer
Boverket, länsstyrelsen

Hur har andra kommuner gjort?

Utdrag LIS

Områden som huvudsakligen inte pekats ut
Riksintresseområden enligt 3 kap och 4 kap miljöbalken.
Områden med dokumenterat höga naturvärden, även om de saknar formellt
skydd. Områden med höga naturvärden är ofta viktiga för allmänheten och
djur- och växtliv.
Små sjöar och vattendrag som är oexploaterade.
Områden med långa avstånd till huvudkommunikationer.
Skyddade områden såsom naturreservat, fågelskyddsområden,vattenskyddsområden, naturminnen, biotopskyddsområden
samt Natura 2000-områden bestående av landområden.

Kommunens riktlinjer
För att ett område ska vara aktuellt för LISutveckling har följande riktlinjer tagits fram:
Det ska finnas en viss efterfrågan på byggnation
i området.
Området ligger i anslutning till befintlig
bebyggelse.
Det finns lämpliga miljöer för verksamhet eller
anläggning för friluftslivet och/eller
turistnäringen.
En utökad bebyggelse skulle gynna befintlig
kommersiell och offentlig service.
Området har tillgång eller närhet till befintlig
infrastruktur som vägar och lokaltrafik.
Detaljplaneläggning krävs vid sammanhållen
bebyggelse.

Ornungasjön
Utbyggnad kan ge ökat underlag till Asklanda
skola, kollektivtrafiken och eventuellt bidra
till fler besökare till Holtsäckra.
Tre områden lämpliga för bebyggelse: 1a (ca
10,4 ha), 1b (ca 3,2 ha), 1c (ca 30 ha).
Befintlig utspridd bebyggelse i samtliga
områden.
Ett område lämpligt för friluftsändamål: 2 (ca
0,6 ha). Kyrkans siktstråk ska bevaras
Fri zon: 30 meter för områdena 1a och
1c. Område 1b: 15 meter. I den fria
zonen tillåts gemensamma bryggor och
badplatser. Område 2 ligger i
strandkant.
Befintligt vägnät kan användas för område
2, 1a och 1c men komplettering och
förlängning behövs. Infartsväg för 1b,
1c och 2: väg 1765 .

Ändringar
Generellt
●

●
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Ny framsida. Likadan som för
ortsanalyser, ger enhetligt uttryck.
Utseendet på kartorna har ändrats.
Likadana som för vindbruksplan, ger
enhetligt uttryck.
Texten har reviderats, bland annat har
ett utökat avsnitt om klimat och
klimatförändringar införts i kapitel 1.
Kvinnestadsjön och Lången Norra
har utgått.

Samrådshandling

Ändringar
Ornungasjön

Område 1a har
utgått.
Inom stora opåverkade
områden
Randzon
Värdefull jordbruksmark

Område 1b i
samrådshandlin
gen ingår i
område 1 i
utställningshandl
ingen.
Den fria zonen
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