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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Rubricerat förslag har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) under tiden 2016-07-06 t o m 2016-08-12. Två yttranden har inkommit 
under samrådstiden. 

Syftet med det tematiska LIS-området är att möjliggöra dispens från strandskyddet 
och därmed lovgivning för byggnation för dessa redan avstyckade 
bostadsfastigheter. I ett senare skede kan ett mer omfattande grepp tas där ett 
större område kring de avstyckade fastigheterna utreds som LIS-områden. Detta 
kräver dock en mer omfattande utredning av områdena samt platsbesök. 

Nedan redovisas yttrandena och kommenteras om det finns anledning därtill. 

Yttranden från statliga myndigheter 

Länsstyrelsen 

Det är positivt att ytterligare områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
tas fram inom kommun. Länsstyrelsen anser dock inte att de föreslagna områden 
uppfyller miljöbalkens kriterier då områdena är arealmässigt för små för att anses 
som lämpliga för utveckling av landsbygden.  

Samtliga kriterier i första stycket Miljöbalken 7 kap. 18 e § måste vara uppfyllda 
för att det ska vara frågan om ett område för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge.  

7 kap 18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid 
tillämpningen av 18 d § ett område som 

1. är lämpligt för utveckling av landsbygden, 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets 

syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,  

 
a) i eller i närheten av tätorter,  
b) b) i ett kust- och skärgårdsområde (bl.a. Näskefjärden till gränsen mot 

Finland) 

Frågan om området är ett LIS-område ska alltså avgöras utifrån områdets 
betydelse för utvecklingen av landsbygden. Vilken betydelse ett specifikt område 
kan tänkas ha torde i normalfallet behöva redovisas utifrån en i viss mån 
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konkretiserad tanke kring hur utvecklingen av området är tänkt att ske, inklusive 
en bedömning av hur sysselsättningen främjas eller serviceunderlaget upprätthålls. 
Bidraget av enstaka en- eller tvåbostadshus ska, enligt prop. 2008/09:119, inte 
beaktas vid denna bedömning. Det kan därför ifrågasättas om kommunens 
föreslagna LIS-områden, som består just av enskilda bostadstomter, är lämpliga 
för utveckling av landsbygden. 

För att kunna peka ut LIS-områden bör, precis som kommunen själva nämner i 
planhandlingarna, ett mer omfattande grepp tas där lämpligheten för ett större 
område kring de avstyckade fastigheterna utreds. Utöver en bedömning av 
lämpligheten för landsbygdsutveckling krävs en redovisning av vilken inverkan på 
strandskyddets syften den tänkta utvecklingen har. 

Det är viktigt i det fortsatta arbetet att även beakta att det generellt råder 
restriktivitet för att tillämpa LIS-områden längs kusten – och skärgården, enligt 
miljöbalken 7 kap 18 e § punkt 3. I rättsfall där länsstyrelsen, i sitt  
granskningsyttrande, varit kritisk eller tveksam till utpekande av så små LIS-
områden har mark- och miljööverdomstolen tagit ställning till att översiktsplanen 
inte är vägledande i frågan om området ska avses som LIS-område eller ej. 
Domstolen har istället gjort en egen bedömning av om kriterierna för LIS-
områdena i 7 kap. 18 e § 1 st 1 – 2 p miljöbalken är uppfyllda. 

Kommentar:  

LIS-områdena kommer att ses över för att ta ett mer omfattande grepp. Större områden kring de 
avstyckade fastigheterna kommer att utredas.  

Trafikverket  

Trafikverket har avstått från att lämna yttrande. 

Yttranden från kommunala myndigheter och bolag 

- 

Yttranden från företag 

- 

Yttranden från privatpersoner och föreningar 

- 
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Fortsatt arbete  

De synpunkter som inkommit under samrådstiden kommer att leda till följande 
revideringar av planhandlingarna inför granskningsskedet: 

 LIS-områdena kommer att ses över för att ta ett mer omfattande grepp.  

 Större områden kring de avstyckade fastigheterna kommer att utredas.  
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Tobias Rosencrantz  

Samhällsbyggnadschef 


