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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen En kartläggande och jämförande studie av hur
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Sammanfattning
2009/2010 infördes i Miljöbalken och Plan- och Bygglagen ett nytt begrepp,
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Lagändringen genomfördes med
motiveringen att områden med låg exploateringsgrad samt god tillgång till stränder skulle få
en möjlighet till lättnader i strandskyddet, detta för att kunna erbjuda attraktiva lägen för
boende och verksamhet inom kommunen. Sedan denna ändring infördes har kommunerna
huvudansvaret för att pröva dispenser för strandskydd inom kommunen, Länsstyrelsen har
huvudsakligen en granskande roll. När lagändringen 2009/2010 kom infördes det i Plan- och
Bygglagen en möjlighet för kommunerna att sedan 1 februari 2010 peka ut LIS-områden
inom kommunen i sin översiktsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen eller i en fördjupad
översiktsplan.
Syftet med denna studie är att jämföra och kartlägga hur 44 kommuner runtom i landet
använder sig av LIS. Studien syftar även till att kartlägga hur olika Länsstyrelser i olika län
runtom i landet arbetar tillsammans med kommunerna i frågan om LIS. Studiens första del
är kvantitativ för att sammanställa den statistik som ligger till grund för studiens resultat.
Studien innehåller även en kvalitativ del som syftar till att analysera den statistik som
framställts inom studien.
Studien mynnar ut i slutsatsen att kommunerna och Länsstyrelsen har olika syn på LIS i
helhet, vilket syns genom de synpunkter som Länsstyrelsen lämnar till kommunen via sitt
granskningsyttrande. Ett mönster för vilka synpunkter som är vanligast att Länsstyrelsen
lämnar har uppmärksammats inom studien. De vanligaste synpunkterna från Länsstyrelsen
är att kommunerna inte tillgodosett syftet med LIS, syftet med strandskyddet samt ett eller
flera riksintressen som påverkar tillämpningen av LIS. Studien visar att kommunerna följer
den lagstiftning som reglerar var LIS-områden får pekas ut. Studiens fördjupande del visar
att kommuner med olika politisk styrning arbetar med LIS på varierande sätt. De
huvudsakliga skillnaderna i hantering av LIS-områden beroende av politisk styrning är antalet
områden som pekas ut. Den politiska styrningen inom en kommun har större inverkan på
utpekande av antalet LIS-områden än kommunens geografiska läge i Sverige, enligt den
fördjupande delen i studiens resultat.
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Countryside development in areas close to shores
An investigative and comparative study in county administrative
boards’ and municipalities’ application of the law.
Summary
2009/2010 a new concept was brought into Environmental code and Planning and Building
Act, which was countryside development in areas close to shores (LIS). This amendment
was motivated by that areas which have a low degree of exploited land area and high access
to seaside areas would get an opportunity to reliefs in coastal protection regulations, in order
to be able to offer attractive areas for living and establishing different activities within the
municipality. Since the amendment came into force the main responsibility for approval of
exceptions from costal protection regulations is on the county. The county administrative
board main responsibility is to keep an eye on the granted approvals of the municipalities.
The amendments in the Planning and Building Act resulted in the possibility for the
municipalities to present areas in with a relief in coastal protection regulations, as a part of
the comprehensive plan, an addition to the comprehensive plan or an extensive version for
a part of the comprehensive plan.
The purpose of this study is to investigate and compare how the legislation about LIS is
applied, by studying 44 municipalities including the documents of comments from the county
administrative board. The first part of the study is the quantitative part which contains
collecting and compile information and statistics in which the study will be founded. The
study also contains a qualitative part of analyzing the results obtained in the quantitative part.
Overall the study shows that there is a disagreement between the municipalities and the
county administrative board regarding costal protection regulation. The conclusion is based
on the results from the study presenting the comments from the county administrative board
to the municipalities during the final examine before the comprehensive plan is adopted by
the municipal council. The results in the study show a pattern in the most frequent comments
from the county administrative board compiled. The most common comment from the
county administrative board is that the municipality has not fulfilled the purpose of the
legislation about LIS. Furthermore, the municipality has not considered national interests in
the municipal areas meant for LIS. The study shows that different political ideology has an
influence on the execution of the legislation about LIS in municipalities. The results in the
study show that the political ideology has an impact on the numbers of areas which the
municipalities present as LIS. As a matter of fact, the impact of political ideology is greater
than the impact of geographical similarities between two municipalities, according to the
results in the study.
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Nomenklatur
Vokabulär

Fackuttryck
Bygglov

= Tillstånd för byggnation enligt PBL 9:2, beviljas av
byggnadsnämnden i kommunen.

Särskilda skäl MB

= Krävs för att kommun ska kunna upphäva eller medge dispens
från strandskyddet. Skälen finns uppräknade i MB 7:18 c och d §§.

Granskningsyttrande = Lämnas av länsstyrelsen som ett sista yttrande, innehållande
synpunkter på översiktsplanen, innan översiktsplanen antas av
kommunfullmäktige. Synpunkterna utgår ifrån Länsstyrelsens fem
ingripandegrunder som räkans upp i PBL 3:16 §.
Översiktsplan

= Kommunens övergripande styrdokument för kommunens
långsiktiga planering för utveckling av kommunen.
Översiktsplanen som styrdokument redovisar kommunens tänkta
mark- och vattenanvändning över tid1. Kommunen ska ha en
aktuell översiktsplan2. Översiktsplanen är inget juridiskt bindande
dokument, det är endast ett vägledande dokument för kommunen
och andra aktörer på marknaden som kan tänkas ha intressen inom
kommunen.

Tematiskt tillägg

= Fördjupande och förnyande del tillhörande en översiktsplan.
Ersätter den berörda delen i en översiktsplan, alternativt utökar
den befintliga översiktsplanen om det är ett helt nytt område som
behandlas i det tematiska tillägget. Precis som översiktsplanen är
ett tematiskt tillägg ej juridiskt bindande.

Överprövning

= Länsstyrelsen kan välja att överpröva en kommuns beslut i olika
ärenden. Vanligtvis handlar dessa om att kommunen till exempel
beviljat strandskyddsdispens, Länsstyrelsen kan då välja att granska
detta beslut närmare, och sedan antingen fastställa kommunens
beslut eller överklaga/upphäva det.

Förkortningar
LIS

= Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

ÖP

= Översiktsplan

FÖP

= Fördjupad översiktsplan

SKL

= Sveriges Kommuner och Landsting

MB

= Miljöbalken

PBL

= Plan- och Bygglagen

DP

= Detaljplan

1
2

Plan- och Bygglagen 3 kap 2 §
Plan- och Bygglagen 3 kap 1 §
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SOU

= Statens offentliga utredningar

KF

= Kommunfullmäktige
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1 Inledning
Dagens strandskydd är rikstäckande och fungerar som ett generellt skydd för att säkerställa
allmänhetens tillträde till stränder samt bevara livsmiljöer för växter och djur3. Strandskyddet
i Sverige tillkom för första gången på 1940-talet i den då gällande byggnadslagen.
Strandskyddet innebar då inget generellt förbud mot byggnation inom strandskyddat område,
istället kunde Länsstyrelsen peka ut och skydda specifika områden som var värdefulla ur
natursynpunkt. Dessa, av Länsstyrelsen utpekade områden, gick inte att söka
strandskyddsdispens från. Anledningen till att denna lag infördes var att Sveriges expansiva
bebyggelse på strandnära mark skapade en oro att de oexploaterade stränder som fanns kvar
riskerade att försvinna. Under följande årtionden ändrades strandskyddslagstiftningen
kontinuerligt efter den princip som låg till grund på 1940-talet. 1975 skedde en större
förändring i strandskyddets utformning då den befintliga strandskyddslagstiftningen inte
ansågs vara tillräcklig. Det generella strandskydd som gäller än idag infördes. I och med
införandet av det generella strandskyddet 1975 infördes även möjligheten att söka dispens
för bebyggelse inom strandskyddat område. 1975 års strandskyddslagstiftning syftade till att
trygga allmänhetens tillgång till stränderna. 1994 infördes strandskyddets andra syfte, att
fungera som ett skydd för livsmiljöer för både växter och djur.
I och med den nya strandskyddslagstiftningen som infördes i Miljöbalken (MB) och Planoch Bygglagen (PBL) 2009/2010 myntades ett nytt begrepp, landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS). Lagändringen genomfördes med motiveringen att områden med låg
expolateringsgrad samt god tillgång till stränder skulle få en möjlighet till lättnader i
strandskyddet. Att få möjlighet att bebygga stränder skulle förväntas bidra till att locka
människor till kommunen, som därmed ger ett ökat underlag för samhällsviktiga funktioner
som till exempel skola, vård, omsorg och andra verksamheter.
Miljöbalken reglerar strandskydd sedan balken tillkom 19994. Före miljöbalken tillkom
reglerades strandskyddet i naturvårdslagen5. Sedan lagändringen 2009/2010 har nu
kommunerna huvudansvaret för att pröva dispenser för strandskydd inom kommunen,
Länsstyrelsen har huvudsakligen en granskande roll. När lagändringen 2009/2010 kom
infördes en lagparagraf i Plan- och Bygglagen6 som gav kommunerna möjlighet att peka ut
LIS-områden inom kommunen i sin översiktsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen eller
i en fördjupad översiktsplan.
Rapporten syftar till att kartlägga hur kommuner och länsstyrelser arbetar med LIS i
översiktsplanprocessen, under år 2018 och 2019 för de kommuner som hamnar inom
studiens urval. Är kommunernas översiktsplaner respektive Länsstyrelsen
granskningsyttrande i linje med vad lagändringen föreskriver kring LIS?

Miljöbalken 7 kap 13 §
Miljöbalken (1998:808)
5 Naturvårdslag (1964:822)
6 Plan- och Bygglagen
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Problembeskrivning
Lagändringen 2009/2010 innebar bland annat att kommunerna övertar huvudansvaret från
Länsstyrelsen att hantera dispensärenden inom strandskyddat område. Vidare fick
kommunerna möjlighet, genom ett sjunde skäl för strandskyddsdispens, att peka ut områden
för LIS7. Det kan dock bli problematiskt i och med att det inte finns någon definition av vad
landsbygd innebär, kommuner och Länsstyrelsen kan tolka begreppet olika8.
Ett annat problem som kommun som dispensgivare och Länsstyrelsen som granskande
myndighet ställdes inför var att definiera vilka typer av förutsättningar för
landsbygdsutveckling som skulle vara uppfyllda för att dispens enligt LIS skulle kunna
medges. Det rådde olika syn mellan kommuner och Länsstyrelsen vilket fick regeringen att
tillsätta en utredning med syftet att kartlägga omfattningen av problemet och undersöka
möjliga lösningar, strandskyddsdelegationen skapades. Efter strandskyddsdelegationens
arbete färdigställts och presenterats gjordes en lagändring9. Frågan är om kommunerna vars
ÖP/tematiska tillägg tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande resulterat i mer
enhetlighet vad gäller LIS?

Syfte
Syftet med denna studie är att jämföra och kartlägga hur kommuner runtom i landet använder
sig av LIS. Studien syftar även till att kartlägga hur Länsstyrelsen i olika län runtom i landet
arbetar tillsammans med kommunerna i frågan om LIS.

Frågeställningar
Den här studien kartlägger och jämför hur kommuner och Länsstyrelsen arbetar med den nu
gällande lagstiftningen som berör LIS. Vidare kartlägger och jämför denna studie vilka
synpunkter Länsstyrelsen, genom sitt granskningsyttrande, lämnar till kommunerna i sitt
arbete med en ÖP.
•

Har Länsstyrelsen och kommunerna olika syn på LIS?

•

Hur hanterar kommunerna LIS? Finns det skillnader i hanteringen av LIS mellan
olika kommuner kopplat till kommunernas politiska styrning?

•

Hur ser Länsstyrelserna på kommunernas utpekade områden i sina
granskningsyttranden?

•

Hur tillämpas LIS av kommuner och Länsstyrelser runtom i Sverige?

Miljöbalken 7 kap 18 d §
Glesbygdsverket
9 Proposition 2013/14:214
7
8
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2 Metod
Följande metodavsnitt kommer behandla dels metodvalet för studien, dels ett kortare avsnitt
om de avgränsningar/urval som ligger till grund för studien. Tillvägagångssättet för arbetet
hanteras i ett separat avsnitt. Avsnittet för metodvalet baseras på ett kort avsnitt om
metodteori, som förankrar den valda metoden i ett vetenskapligt tillvägagångssätt.
Avgränsningarna /urvalen som gjorts har antecknats främst för att säkerställa en transparens
inom arbetet, som leder till en bättre förståelse för de resultat och slutsatser som studien
mynnar ut i samt gör studien återupprepningsbar. Avsnittet om tillvägagångssättet handlar
till stor del om hur vi hanterat det material som innefattats i studien samt hur vi förhållit oss
till metodvalet genom studiens gång för att säkerställa den vetenskapliga kvalitén på arbetet.

Metodteori
Enligt den metodlära som idag lärs ut brukar metoderna delas upp i två delar; kvantitativa
metoder och kvalitativa metoder. Dessa olika metoder skiljer sig på vissa plan i deras
grundläggande tillvägagångssätt. De plan som metoderna ofta skiljer sig på, eller snarare delar
upp sig i två olika block av tillvägagångssätt, är i studiens övergripande form samt studiens
betonade delar. Även studiens fokus kan skilja mellan dessa olika metoder. Viktigt att
anmärka på är att metoderna inte på något sätt motsäger varandra, snarare kan de ofta
komplettera varandra.10
Utgångspunkten för den kvantitativa metoden är att den ska vara mätbar och kunna
redovisas numeriskt i tabeller och matriser11. Studiens skribent har ingen relation med det
material som bearbetas, utan gör endast en systematisk tolkning och redovisning.
Den kvalitativa metodens utgångspunkt är att resultatet bygger på erfarenheter och
observationer som inkommit under studiens tid. Kortfattat kan sägas att en kvalitativ metod
är till exempel intervjuer och observationer12. I stor utsträckning är det en kvalitativ metod
vi använder oss av i vår egen vardag för att få förståelse för vår omgivning13.
Som ovan beskrivs har de två metoderna olika tillvägagångssätt samt innebörd. Kombineras
dessa metoder kan en bredare och mer fullständig förståelse eller kartläggning av ett visst
fenomen än som skulle vart möjligt annars. Det finns otaliga sätt att kombinera dessa två
metoder på, vissa där mer utrymme tilldelas den kvantitativa delen, andra där den kvalitativa
delen tilldelas mer utrymme.
Vid studier där man försöker kartlägga eller utreda hur en viss lag tillämpas på ett visst sätt,
en rätts sociologisk del, är det ofta högst relevant att även inom studien genomföra en mer
eller mindre omfattande utredning av vad som är gällande rätt och lagstiftarens tankar om
lagens tillämpning, en rättsdogmatisk del. Nedan följer en begreppsförklaring.

Roland W. Scholz. Daniel J, Lang. Arnim Wiek, Alexander I. Walter, Michael Stuffacher.
Transdisciplanary case studies as a means of sustainability learning: Historical framework and theory. 2006.
11 Maria Björklund oh Ulf Paulsson. Seminarieboken, att skriva, presentera och opponera. 2003, 63.
12 Ibid.
13
Heine Andersen. Vetenskapsteori och metodlära, en introduktion. Studentlitteratur. 1994.
10
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Rättsdogmatik – Innebär en utredning och klargörande av gällande rätt. Vilka lagar och
förordningar som gäller idag, samt hur de ska tolkas. Till exempel hur kommuner och
Länsstyrelsen ska tillämpa lagstiftningen om strandskydd.14
Rättssociologi – Innebär en utredning och klargörande för det praktiska tillvägagångssättet.
Till exempel hur olika kommuner och Länsstyrelsen väljer att tolka och sedan tillämpa
lagstiftningen om strandskydd.15

Metodval
För denna studie har en kombination av en kvantitativ metod och en kvalitativ metod behövt
tillämpas. En kvantitativ del har legat som grund för det material som insamlats under
arbetets gång, innefattande 44 kommuners översiktsplaner samt tillhörande
granskningsyttrande från Länsstyrelsen samt tematiska tillägg för LIS, i de fall det finns.
Vidare har det material som samlats in under arbetets uppstartsskede sedan behövt analyseras
och tolkas, varför det även finns en kvalitativ del inom denna studie. Det material som
insamlats har sammanställts i en Excel-tabell i form av flertalet frågeställningar som besvarats
systematiskt för alla översiktsplaner, Länsstyrelsens granskningsyttrande samt tematiska
tillägg för LIS. Genom att arbeta systematiskt med materialet inom studien säkerställs att
samma information samlats in från alla översiktsplaner, granskningsyttrande samt tematiska
tillägg för LIS. En säkerställd tillförlitlighet till det material som är insamlat är ett resultat av
vald arbetsmetod.
För att sedan kunna bedöma och dra kvalitativa slutsatser och analyser av detta material har
tabeller i Excel använts, för att på ett kategoriserat sätt kunna rangordna materialet utifrån
olika värden. Att arbeta såhär sparar dels tid, dels eliminerar det den felmarginal som
medföljer när människor ska sammanställa statistiskt material.

Avgränsningar/Urval
För att få en så aktuell nulägesanalys påbörjades arbetet med att studera kommunerna med
nyast antagen översiktsplan eller tematiskt tillägg. Kunskapen från statistiken som erhålls är
tänkt att då komplettera tidigare arbeten inom området.
Översiktsplaner som tagits med i studien är gällande översiktsplaner. Året då de antagits är
det som använts samt antecknats när översiktsplanerna är ifrån, under förutsättning att de
vunnit laga kraft. Har översiktsplanen eller det tematiska tillägget antagits av
kommunfullmäktige (KF) men överklagats och därför inte vunnit laga kraft har skribenterna
utgått från tidigare översiktsplan / tematiska tillägg eftersom de ännu inte är gällande. Att
studien baseras på det år då översiktsplanen är antagen grundar sig i resonemanget att många
kommuner arbetar med att ta fram nya översiktsplaner under flera års tid, för att då få en
kontinuitet utgår vi från den tidpunkt då översiktsplanen är antagen.
Granskningsyttrande från Länsstyrelsen till alla översiktsplaner som stämmer överens med
det tidsspann, 2018 & 2019, som satts för antagandet av översiktsplaner som kommer ingå i
studien.
14
15

Bert Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2001.
Bert Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2001, 38.
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Antagna tematiska tillägg för LIS under 2018 och 2019 har också ingått i studien.
Anledningen till att även tematiska tillägg under 2018 och 2019 studeras är för att studien
fokuserar på hur kommunerna hanterar frågan kring LIS i den översiktliga planeringen. Detta
innebär att urvalet skett inte endast utifrån översiktsplanens antagandedatum. Även de
tematiska tillägg för LIS som antagits inom vårt tidsspann har tagits med. I och med att det
i arbetets kvantitativa del finns ett antal frågeställningar som syftar till att kartlägga de olika
kommunernas politiska vilja studeras även tillhörande översiktsplaner, trots att
översiktsplanerna är från tidigare än 2018. De då faller utanför det tidsspann som satts ut,
dock är det tematiska tillägget för LIS inom studiens tidsspann, 2018 & 2019.
Översiktsplaner samt LIS-tillägg för 2019 och 2018 har resulterat i att det är 44st kommuner
som analyserats och hämtats data från. Inom den tidsram som studien medger anses detta
vara en rimlig avgränsning av material.

Tillvägagångssätt
Studien bygger på ett underlag av material som kommer från bland annat:
•
•
•

•
•
•

Kommunernas översiktsplaner, utvalda delar som behandlar först och främst LIS,
men även vilka mål och visioner kommunen satt upp för kommunens framtida
utveckling.
Kommunernas tematiska tillägg för LIS, i sin helhet.
Granskningsyttrande från Länsstyrelsen till ovan nämnda dokument, i sin helhet.
Först och främst har inledning, sammanfattning och strandskyddsavsnittet lästs, i
vissa fall har texten varit sammanhängande med övriga delar i yttrandet, det har då
lästs i sin helhet.
Proposition 2008/09:119
Proposition 2013/14:214
Naturvårdsverkets och Boverkets handbok Strandskydd – en vägledning för
planering och prövning

Kommunens hemsidor har insamlats via en lista på Boverket, Kunskapsbanken. Utifrån den
har skribenterna gått in på varje kommuns hemsida och sökt enligt nedan nämnda sökord,
för att få fram översiktsplaner samt eventuella tematiska tillägg för LIS. För att hitta den
information som efterfrågats på kommunernas hemsidor har det inom arbetet tagits fram ett
antal sökord som skribenterna använt för att hitta den information som efterfrågats.
Sökord på kommunernas hemsida:
•
•
•
•
•
•
•

Översiktsplan
Gällande översiktsplan
Antagen översiktsplan
Tematiskt tillägg
Landsbygdsutveckling
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
LIS
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Ett fåtal kommuner har dock hemsidor med sökfunktioner som inte fungerar korrekt, då har
istället en manuell navigering inne på kommunernas hemsidor fått tillämpas. Första steget
har då varit att gå in under rubriken ”Bygga, bo & miljö”, alternativt ”Styrande Dokument”
då det finns på hemsidan. Därefter har en manuell navigering fått göras för att leta efter det
material som inte framkommit genom de sökord som i första hand använts. Finns de
dokument som efterfrågats inte att finna heller vid en manuell navigering på hemsidorna har
telefonkontakt samt mejlkontakt tagits med kommunerna för att begära ut de dokument som
studien omfattar.
Informationen från kommunens hemsidor samt kontakt med de kommuner som inte hade
tillbörligt material på sina hemsidor har skett under tidsperioden 2019-04-04 till 2019-05-08.
Detta medför att det är inom detta tidsintervall materialet för studien kan anses vara aktuellt,
information som berör översiktsplaner som tillkommit kommunernas hemsidor i ett senare
skede kommer ej att beaktas.
För att skapa en bred kunskapsbas som kan ligga till grund för en analys och diskussion samt
legitimering av det resultat som studien mynnar ut i kommer två förarbeten att studeras.
Dessa förarbeten finns sammanfattade i Teoriavsnittet, se avsnitt 3.
2.4.1
Statistikarbetet
Arbetets initiala del har varit till stor del kvantitativ, vilket grundar sig i en Excel-tabell som
innehåller flertalet olika frågeställningar som arbetats fram. Frågeställningarna har arbetats
fram genom att läsa tre kommuners ÖP samt tillhörande granskningsyttrande från
Länsstyrelsen för att få en bättre uppfattning om vilken information som finns att tillgå, samt
vilka variabler som vore intressanta att samla in.
För att få fram underlag för vårt statistiska material har skrbenterna tagit hjälp av
statistikdatabasen på SCB16:s hemsida, där vi valt ut intressanta ämnen och variabler. För att
hantera all statistik har pivottabeller i Excel använts för att sortera och sammanställa
informationen för respektive utvald kommun. Skribenterna har även använt Excel och
genom att addera eller dividera variabler med varandra erhölls nya variabler. Ett exempel på
det är befolkningstäthet, personer per kvadratkilometer och mängden vatten i förhållande till
kommunytan. Inom studiens ramar har arbetet också hanterat materialet genom att addera
och dividera värden med varandra för att få fram nya värden inom Excel.
Vid arbetet med ÖP och fylla i de kommunala politiska målen tillämpade metoden att välja
de fyra första rubrikerna för att göra urvalet vetenskapligt. Skribenterna lägger därmed ingen
värdering i om det finns någon inbördes rangordning eller ej. Efter de tre första
kommunernas ÖP som undersökts har en avgränsning gjorts som innebär att de fyra första
målen som kommunen nämnt plockas ut. Att avgränsa antalet mål som kommunerna
presenterar var en nödvändighet för att kunna sammanställa materialet. Att välja de mål som
skrevs först är det mest logiska då en tydlig systematik genomsyrar urvalet. Från kommunens
sida bedömdes det även som troligt att de väljer att skriva ut de mål som är viktigast först. I
de fall då kommunen använder sig av intetsägande rubriker har en kort sammanfattning av
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innebörden i texten fått göras, detta för att kunna göra en analys av materialet på ett
överskådligt sätt.
Vid arbetet med att samla in statistikmaterialet till studien och föra in det i Excel tabeller som
kunde bestå i att läsa ÖP fylla i vilket år ÖP siktar på har det först och främst använts de år
som skrivits i översiktsplanen. Under arbetet med insamlandet av statistik visade det att det
finns det ett antal översiktsplaner där det inte finns en uttryckt tidshorisont
för översiktsplanen, vilket medförde mer arbete i form av att leta efter hur långt framåt i
tiden de syftar till att den ska vara tillämplig, till exempel: “cirka 15 år framåt i tiden”. Året
som översiktsplaner siktar mot ger grundförståelse och en fingervisning om deras tankebanor
som följt med dem under framtagandet av översiktsplaner, och därför ansåg det relevant att
ha med denna information i studien. Att få ett ungefärligt tidsspann för hur långt in i
framtiden översiktsplanen siktar på är aktuellt eftersom det för studien är värdefullt att ha
med sig vilka tankebanor kommunen haft.
För att hitta information om befintliga LIS områden har även tematiska tillägg för LIS som
är antagna innan 2018 studerats för att täcka in de kommuner som valt att arbeta med
specifikt tematiska tillägg för LIS inom tiden för studiens urval.
Sammantaget har det granskade materialet visat på enstaka granskningsyttrande där inte
Länsstyrelsen har kunnat ta ställning till LIS inom kommunen för att länsstyrelsen lämnat
sina synpunkter inom berörda områden när det tematiska tillägget antogs. Vilket antingen
kan betyda att kommun inte pekar ut några LIS områden eller att kommunen pekar ut samma
områden som finns sedan tidigare i ett tematiskt tillägg för LIS.
I början av arbetet resonerades om att sammanställa statistik från 3 år tillbaka i tiden 2017
2018 och 2019. Totalt genererade detta 64 kommuners ÖP och tematiska tillägg. Vid en
senare revidering som gjordes på grund av tidsbrist för studien beslutades det att begränsa
ytterligare till ÖP och tematiska tillägg från 2018 & 2019, vilket resulterade i 44 kommuner.
Det ska tilläggas att utöver materialet från kommunerna skulle även granskningsyttrandena
studeras vilka också är 44 till antalet.
Inhämtandet av alla dokument sparades ned från kommunernas hemsida till en mapp på
datorn och laddades upp till mappar på ett onedrive-konto. Inte alla kommuner hade
sina dokument tillgängliga på sina hemsidor, visst material fick skickas efter. Länsstyrelsens
granskningsyttrande från Arboga kommun har inte inkommit, detta material saknas därför
inom studien.
2.4.2
Översiktsplaner
I enlighet med tidigare nämnda avgränsning ansågs det relevant att studera årtalen som ÖP
eller tematiskt tillägg för LIS antagits, för att begränsa materialet samt att få tillgång till det
färskaste materialet. Tanken bakom detta sätt att arbeta och sortera materialet grundar sig
främst i att arbetet syftar till att få en så bra bild av hur läget ser ut ute i kommunerna i
dagsläget, varför det är rimligt att använda ett så nytt material som möjligt. Vidare finns det
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examensarbeten från tidigare år17. Dessa exjobb har inte besvarat exakt samma
frågeställningar, dock har de arbetat med samma dokument från kommun och
Länsstyrelsen18. Av denna anledningen upplever vi som skribenter till denna studie att det är
mer intressant att välja material som de inte hade tillgång till vid tidpunkten då deras
examensarbeten gjordes.
2.4.3
Politisk vilja
Här studerades kommunernas översiktsplaner och texter som helhet med fokus på vision,
ambitioner och mål, för att få fram den politiska viljan inom kommunen. En frågeställning
skribenterna ämnade att besvara var då om vilken politisk styrning det var i kommunerna vid
antagandet av kommunernas översiktsplaner eller tematiskt tillägg för LIS. Eftersom det var
valår i Sverige 2018-09-09 till både kommuner och riksdag var det viktigt för arbetet att ta
reda på vilken politisk styrning kommunen hade när ÖP antogs. Statistiken för styre i
kommunerna både under mandatperioden 2014 - 2018 och den nuvarande mandatperioden
2018 och framåt kommer från Sveriges kommuner och landsting (SKL)19.
Arbetet med att ta fram material och sammanställa en ny översiktsplan är ett arbete som ofta
tar flera år, därmed vore det intressant att granska översiktsplanerna, utifrån en synvinkel
inriktad på LIS. Därifrån vore det intressant att undersöka om det finns mönster att finna
som utgår från att vissa politiska styrningar inom olika kommuner hellre nyttjar möjligheten
till LIS än andra politiska styrningar.
2.4.4
Granskningsyttrande
Att studien även innefattar Länsstyrelsens granskningsyttrande har sin bakgrund i att studera
om det finns något mönster i Länsstyrelsens synpunkter på kommunens arbete. Samt om det
är några särskilda saker som kommunerna ofta glömmer när de arbetar med LIS. Exempelvis,
allmänhetens tillgång, strandskyddets syfte, naturreservat, riksintresse, fornlämningar med
mera, se Tabell 5 och Tabell 6. På grund av tidsbrist är det inte möjligt att detaljstudera
kommunerna, materialet är därför begränsat till vad som framkommer från ÖP och
Länsstyrelsens granskningsyttrande.
2.4.5
Tillvägagångssätt vid användning av statistikmaterialet
Till en början lästes Länsstyrelsens granskningsyttrande då det materialet är kortfattat och
pekar ut viktiga synpunkter utifrån kommunernas förslag till LIS-områden som var relevanta
att ha kännedom om vid fortsatt inläsning av kommunernas ÖP. När granskningsyttrandena
var lästa fylldes de frågorna i som behandlar Länsstyrelsens granskningsyttrande i tabellen.

Anna Johannesson och Agnes Rosenqvist. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen: Länsstyrelsernas och
kommunernas tillämpning av lagstiftningen. Högskolan Väst: Examensarbete. 2012.
Beatrice Hjärn och Eva Lilliehöök. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - Tillämpningen av lagstiftningen
i Västra Götalands län. Högskolan Väst: Examensarbete. 2014.
18 Anna Nilsson, Strandskydd vs. Landsbygd - landsbygdsutveckling i strandnära lägen ur ett kommunalt
perspektiv. Blekinge Högskola: Magisteruppsats. 2010.
19 Sveriges kommuner och landsting
17

8

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen En kartläggande och jämförande studie av hur
kommuner och Länsstyrelser tillämpar lagstiftningen
Sedan övergick arbetet till att läsa kommunernas ÖP eller tematiska tillägg för LIS och hitta
den politiska viljan samt studera kommunernas LIS-områden.

Metoddiskussion
När skribenterna har letat fram information till frågeställningarna har kommunernas
hemsidor studerats för att hämta informationen från ursprungskällan samt att spridning av
eventuella felkällor i inhämtat material har begränsats.
Under arbetet med tabeller i Excel har funktioner använts som automatiskt kontrollerar
antalet kommuner och uppdaterar eventuella ändringar vilket innebär att det på ett enkelt
och tidseffektivt sätt går snabbt att upptäcka eventuella dubbletter eller bortfall av kommuner
under det statistiska arbetet.
Ovan nämnda metod som tillämpats i studien har många fördelar, inte minst för detta
specifika arbete. En fördel är flexibiliteten som tillkommer när urvalet av material ska ske,
samt avgränsningarna för arbetet kan anpassas till stor del, vilket i och för sig medför en
omfördelning av hur stora plats den kvalitativa delen och den kvantitativa delen får ta. En
nackdel med den metod som valts för denna studie är att skribenten hela tiden måste hålla
sig uppdaterad om de urval och avgränsningar som gjorts. Görs frånsteg från dessa
avgränsningar/urval riskerar delar av arbetet att bli oanvändbart. Att hela tiden ha detta i
åtanke har medfört visst extra arbete som inte skulle vara nödvändigt vid en tydligare och
mer uppstyrd metod.
Studiens kvantitativa del är den grund som studien vilar på. Arbetet har därför kretsat mycket
kring att läsa och sammanställa statistik. Skribenterna har under utformandet av rapporten
arbetat konstant efter devisen att studien ska vara möjlig att återupprepa. Vilket medför att
materialet hanterats systematiskt genom att sammanställa, ha tydliga frågeställningar och göra
jämförelser samt se samband utifrån det. Med detta i åtanke så blir resultatet bundet till det
som tabellerna presenterar och det är utifrån hur bra våra frågeställningar i tabellerna är som
kan ligga till grund för jämförelser och slutsatser. Det har varit viktigt att få frågeställningar
som ger en inblick i kommunerna genom den politiska viljan och Länsstyrelsen utifrån
granskningsyttrandena.
Den fördjupade studien hade varit önskvärd att utöka med ytterligare ett flertal kommuner
och Länsstyrelser från olika län.

Strandskyddsdelegationen som källa
Under kommande avsnitt i denna rapport, i huvudsak teori samt diskussion, kommer en
handbok från Strandskyddsdelegationen20 att användas i viss utsträckning. Denna handbok
arbetades fram under 2012 som en handbok för kommuner, landsting och myndigheter att
arbeta efter. Handboken kom kort efter att den uppkom att ligga till grund för en proposition
om lagändring för strandskyddet, propositionen heter 2013/14:214 och möjliggör för
kommun eller Länsstyrelse att göra ett generellt undantag för mindre sjöar och vattendrag
som har liten betydelse för strandskyddets syften. Ovan nämnda handbok är utförligt skriven,
med bra och träffsäkra exempel som är väl genomarbetade. Handboken upphörde dock att
20

Naturvårdsverket. Strandskydd – en vägledning för planering och prövning.
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gälla år 2014. Innehållet i handboken för LIS och de delar som denna studie berör anses dock
fortfarande högst aktuella samt relevant som en god faktabas att ta avstamp ifrån. Av denna
anledning kommer skribenterna till denna studie att använda sig av
strandskyddsdelegationens handbok som en kvalitetssäkrad och bra källa för denna studie.
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3 Teori
Rapportens Teoriavsnitt innehåller en rättsdogmatisk del som kartlägger och förklarar vad
som är gällande rätt i dagsläget och viss historisk lagstiftning för strandskyddet genom
tiderna. Teoriavsnittet innehåller den information som krävs för att förstå det resultat samt
de resonemang som framförs i rapporten.
Först kommer ett kort avsnitt om PBL:s planstruktur, innehållande en kortare förklaring om
hur de olika dokument som finns förhåller sig till varandra. Efterföljande avsnitt beskriver
vad en översiktsplan är. Sedan kommer ett kortare avsnitt som förklarar vilka roller
kommunen har som är relevanta för denna studie. Även berörda myndigheters roller
förklaras kortfattat. Ett avsnitt handlar om att utförligt beskriva planprocessen för att arbeta
fram och anta en ÖP och hur kommunen arbetar med planen. Efterföljande avsnitt handlar
om Länsstyrelsens roll under översiktsplaneprocessen då Länsstyrelsen trots att de är
delaktiga i processen har ett uppdrag som granskande myndighet och intar en mer fristående
roll. Avsnittet behandlar också mer i detalj vad Länsstyrelsens granskningsyttrande är för typ
av dokument samt vad det innehåller och vilken betydelse det har för kommunen.
Efterföljande avsnitt behandlar LIS i ÖP. LIS behandlas sedan på flera olika sätt för att ge
en bred och komplett bild av innebörden med LIS. Första delen i avsnittet redovisar en
sammanfattning av strandskyddets historia samt vad strandskyddet innefattar idag. Sedan i
avsnittet kommer en redogörelse för vad Proposition 2008/09:119 innebär för LIS.
Efterföljande del de lagparagrafer som studien grundar sig på, Miljöbalken 7 kap 18 d & e
§§. I efterkommande avsnitt kommer en redogörelse för vad Proposition 2013/14:214
innebär. Sist i Teoriavsnittet kommer ett avsnitt om hur begreppet Hållbar Utveckling
förhåller sig till innehållet i denna studie.

Plan- och Bygglagens planstruktur
Inom PBL finns det flera sorters planer, för studien är det viktigt att veta hur de förhåller sig
till varandra. Översiktsplanen ligger som en sorts bottenplatta, den anger bland annat
kommunens tänkta mark- och vattenanvändning i framtiden. En ÖP är inte juridiskt
bindande. Till en ÖP kan en kommun välja att arbeta fram en Fördjupad översiktsplan (FÖP)
eller ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. En FÖP och tematiskt tillägg till en ÖP är att se
som en fördjupning eller utökning av en viss del av en ÖP, de är inte heller juridiskt bindande.
Kommunen kan även anta något som kallas områdesbestämmelser, vilket är en juridiskt
bindande planering inom kommunen för mark som inte är detaljplanelagd. En kommun kan
även välja att arbeta fram en detaljplan (DP) för en viss del av kommunen. En DP är juridiskt
bindande, precis som områdesbestämmelser. FÖP, tematiskt tillägg till en ÖP,
områdesbestämmelser samt DP gäller över ÖP, vilket medför att dessa dokument inte
nödvändigtvis behöver överensstämma med det som står i kommunens ÖP.21

21

Boverket - Kommunal fysisk planering
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Vad är en översiktsplan?
Enligt PBL 3:1 ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan22, den ska aktualitetsprövas
minst en gång per mandatperiod, det vill säga vart fjärde år23. En översiktsplan innehåller
kommunens mål och visioner vanligtvis med utblick mot en längre tidsperiod, ofta uppemot
10 - 15 år framåt, ibland längre tidsperiod än så. Vad översiktsplanen ska innehålla beskrivs
i PBL:s 3e kapitel24. Det är kommunen som beslutar när planarbetet ska påbörjas. En
översiktsplan sträcker sig inte bara till kommungränsen utan visar även kommunens egna
ställningstaganden utifrån regionala- och nationella mål, vilket syftar till att få en hållbar
översiktsplanering inom den egna kommunen25 såväl som regionalt och nationellt.
En översiktsplan är ett dokument som beskriver övergripande mark- och vattenanvändning
inom kommunen samt framtida mål för kommunen26. Planens innehåll är inte juridiskt
bindande27, utan ska endast vara vägledande för framtida beslut eller planer som antas inom
kommunen. Översiktsplanen är ett vägledande och mycket användbart strategiskt dokument
för kommunen, privatpersoner, företag och myndigheter. Till översiktsplanen kan göras
fördjupningar för områden som är av särskilt intresse för olika ändamål. Kommunen kan
också välja att göra tillägg till sin ÖP, exempelvis för vindkraft eller LIS, så kallade tematiska
tillägg28.

Roller
Kommunerna och Länsstyrelsen har olika roller som innebär en mängd olika åtaganden,
skyldigheter samt rättigheter och möjligheter. I och med den gällande lagstiftningen som
tillkom 1 juli 2009 förändrades dessa roller i vissa avseenden gentemot tidigare gällande
lagstiftning29. Länsstyrelsens och kommunernas roller förtydligades i stor utsträckning, vilket
medfört att det nu är tydligare vad som är valfritt och vad som är lagreglerat som
obligatoriskt.
Kommunerna har sedan lagstiftningen antogs fått större frihet samt ansvar för att peka ut
lämpliga LIS-områden i samband med sin översiktliga planering om de anser att det är
lämpligt att använda sig av det inom kommunen. Vid utpekande av lämpliga LIS-områden
ska kommunen motivera och redovisa för vilken påverkan det specifika området har för
strandskyddet och dess syften30 samt hur det tänks vara lämpligt som LIS-område. Även
andra intressen som kan påverkas av utpekat LIS-område ska redovisas för.
Kommunen ansvarar sedan lagändringen även för prövning av strandskyddsdispenser. Detta
innebär att kommunerna i varje specifikt fall för dispens från strandskyddet ska göra en

Plan- och Bygglagen 3 kap 1 §
Plan- och Bygglagen 3 kap 27 §
24 Plan- och Bygglagen 3 Kap 5§
25 Plan- och Bygglagen 3 kap 5 § pkt 4
26 Plan- och Bygglagen 3 kap 2 §
27 Plan- och Bygglagen 3 kap 3 §
28 Plan- och Bygglagen 3 kap 23 §
29 Lag om ändring av miljöbalken
30 Miljöbalken 7 kap 13 §
22
23
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bedömning om strandskyddets syften tillgodoses till fullo samt redovisa detta skriftligt.31
Kommunen ska även se till att det finns ett godtagbart skäl strandskyddsdispens, vilket
innebär att antingen ett av de sex skälen som finns uppspaltade i MB 7 kap 18 c §32 eller ett
av de två skäl som finns i MB 7 kap 18 d §33. Kommunen har sedan lagändringen möjlighet
att upphäva strandskyddet i samband med framtagande av detaljplan, detta ska dock följa
kraven i MB 7:18 c §34.
Länsstyrelsen har numera en roll som övervakare samt vägledande roll gentemot
kommunerna. Länsstyrelsen kan överpröva hela eller delar av översiktsplanen som en
kommun tagit fram, däribland de områden som är utpekade som LIS-områden. När
kommunerna beviljar strandskyddsdispens i ett senare skede har Länsstyrelsen en granskande
roll samt har möjligheten att överpröva dispensen om de anser det vara befogat.
Boverket har sedan lagändringen en vägledande roll för kommuner och Länsstyrelser på en
övergripande nivå till hela landet, de tar fram olika metoder att arbeta utifrån. På boverkets
hemsida finns information tillgänglig som stöttning för kommuner i sitt planarbete. Boverket
är en myndighet om är ansvarig för frågor rörande samhällsbyggande, mark-och
vattenanvändning, bebyggelsemiljö med mera. Boverket arbetar med hållbar utveckling efter
tre viktiga begrepp ekonomiskt, ekologisk och social hållbarhet. Alla ska ha en bostad, och
en god inom- och utomhusmiljö, enligt boverket. Genom sitt arbete tillsammans med
kommuner, länsstyrelser och andra aktörer bedriver boverket ett arbete för en bättre och
mer hållbar samhällsplanering35. Arbetet kan ske genom kommuners arbete med
översiktsplaner där kommunen ställs inför frågor som boverket arbetar med. På boverkets
hemsida finns vägledande material som kommunen kan använda i arbetet med sin ÖP men
boverket vänder sig även till allmänheten genom att förklara och beskriva begrepp så att även
gemene man kan förstå.

Processen för att ta fram en översiktsplan
Vanligtvis grundas ett beslut av den politiska ledningen om att påbörja arbetet med
översiktsplanen på aktualitetsprövningen eller någon annan form av utvärdering som visar
om eller i vilka delar översiktsplanen är inaktuell.
Översiktsplaneringen ska involvera flera olika aktörer inom olika sektorer, det ska finnas en
projektplan, en tidslinje och vilken budget som finns att förhålla sig till. Lagarbete och en
tydlig ledarroll har betydelse för att uppnå hög kvalité, skriver boverket.36 Vidare skriver
boverket att översiktplaneprocessen är tänkt att alla ska få möjlighet att bidra med sina
kunskaper och erfarenheter och det är därför viktigt att planera del den interna dialogen
inom kommunorganisationen och vidare hur dialogen ska föras mellan kommunen och
allmänheten och externa aktörer. Genom delaktighet och samverkan byggs ett samspel
mellan tjänstemän, politiker och allmänhet upp, vilket i sin tur ger en ökad förståelse för
roller och ansvar ger goda förutsättningar för ett bra resultat skriver boverket37.
Miljöbalken 7 kap 18 b §
Miljöbalken 7 kap 18 c §
33 Miljöbalken 7 kap 18 d §
34 Miljöbalken 7 kap 18 c §
35 Boverket – om Boverket
36 Boverket - Initiera arbetet med översiktsplanen
37 Boverket - Initiera arbetet med översiktsplanen
31
32

13

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen En kartläggande och jämförande studie av hur
kommuner och Länsstyrelser tillämpar lagstiftningen
3.4.1

Upprättande av förslag till översiktsplan, under löpande
samråd
Det är behoven i kommunen som styr om en ny översiktsplan ska upprättas eller om delar
av den senast antagna översiktsplanen ska ändras. En ny ÖP ska enligt boverket upprättas
exempelvis när kommunen behöver välja riktning för framtida bebyggelse och det behöver
utredas vilka konsekvenser det får för kommunen i stort. Om det däremot handlar om ett
avgränsat markområde i planen eller om ett särskilt allmänt intresse så har kommunen
möjlighet att ändra det i den befintliga planen. Det kan ske genom en fördjupning eller i form
av ett tematiskt tillägg. En fördjupning kan liknas vid en länk mellan översiktsplan och en
detaljplan. Större ändringar eller flera mindre ändringar rekommenderas så bör en ny
översiktsplan upprättas enligt boverkets rekommendationer.38
En ändring för del av översiktsplan kan ske på såväl områdesnivå som på kvartersnivå. Syftet
med ändringen samt vilka planeringsfrågorna är styr detaljeringsgraden. I områden där
användningen behöver preciseras mer än på kommunnivå kan fördjupningar tillämpas.
Exempelvis för områden där det råder konkurrens om markanvändningen, så som hårt
exploaterade strandområden som samtidigt har stora värden att bevara. En fördjupning kan
vara tillämplig när kommunen vill klargöra framtida planerat bebyggelse utan att upprätta en
detaljplan. Om ändringen avser ett särskilt allmänt intresse kan kommunen göra ett tillägg till
översiktsplanen, tillägget syftar till att ta upp frågor ur allmän synpunkt som inte behandlas
tillräckligt i den befintliga planen. Exempelvis tematiskt tillägg för LIS eller vindkraft.39
Samma krav gäller för ändringar som för upprättande av en ny ÖP vilket innebär att om
planen påverkar översiktsplanen i stort, som att ändra tidigare ställningstagande, ska
kommunen visa hur ändringarna och översiktsplanen hänger ihop samt vilka konsekvenser
ändringarna får för översiktsplanen i stort. Om inte det framgår bör en ny plan upprättas.40
3.4.2
Samråd
Samtlig information som kommer i följande avsnitt kommer från Boverket – Initiera arbetet
med översiktsplanen, om ingen annan källa anges.
Samrådfasen sträcker sig från första början av planprocessen med första dialogen fram till
ett samråd om förslag till ny ÖP och miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd innebär at
kommunen inhämtar information och synpunkter från ett antal myndigheter som ska bilda
ett framtida beslutsunderlag samtidigt som det ska ge insyn och påverkan från andra
myndigheter i planarbetet. Samrådet är inget fast tillfälle utan bör ske löpande under arbetet
med planen. Alla myndigheter behöver inte höras samtidigt utan samrådet kan delas upp och
omfattning och inriktning av samrådet bestäms av uppgiftens som ska lösas för tillfället.
Kommunen kan tidigt i processen ta initiativ till dialog med allmänheten, med en så kallad
medborgardialog, innan kommun gjort några ställningstaganden för att på ett bättre sätt ta
tillvara medborgarnas intressen, erfarenheter och kunskap i beslutsunderlaget. Dialogen
mellan staten och kommunen även viktigt under processen, staten företräds av Länsstyrelsen.
Boverket delar upp samrådsfasen i sex underkategorier

Boverket - Initiera arbetet med översiktsplanen
Ibid.
40 Ibid.
38
39
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Sammanställa och analysera material och bedöma utifrån hållbarhetsperspektiv, en
tillbakablick över styrkor och svagheter, det ska både vara ett strategiskt långsiktigt samtidigt
som ett vägledande i konkret beslut för hur bebyggelse och markanvändning ska användas,
utvecklas och bevaras.
Formulera mål och vision: Ska diskuteras och formuleras för översiktsplanens roll ur ett
hållbarhetsperspektiv, visionerna kan ta avstamp i nationella eller regionala målen. Målen ska
vara möjliga att följa upp och spänna över alla samhällsområden. Översiktsplanen är ett
politiskt styrdokument och ur det ska den politiska viljan framgå det är därför viktigt att
målen och visionerna är uppföljningsbara. Arbetet med målen ska utifrån kommunens
förutsättningar hitta utmaningar och specifika frågeställningar som råder i kommunen.
Framtidsbilder och strategier: Konkretiserar olika mål och visionen samt beskriver genom
resonemang hur kommunen planerar att gå tillväga för att uppnå satta mål. Kommunen
problematiserar och skapar förståelse för mål och visioner. Kommun arbetar utifrån lokala,
regionala och nationella mål och försöker ange strategi som på bästa sätt tar kommunen dit
på ett sätt som uppfyller de tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekonomisk, ekologisk
och social hänsyn. Vidare bedömer kommunen vilka konsekvenser planen och dess
ställningstaganden kommer få för framtiden. Kommunen bedömer olika inriktningar mot
hållbar utveckling och väger olika allmänna intressen. Hitta eventuella målkonflikter och
försöka se konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv.
Undersökningssamrådet innebär att kommunen ska samråda med de myndigheter som kan
antas beröras i frågor som kan uppstå då kommunerna undersöker om planens påverkan
genom den strategiska miljöbedömningen. Som en del av undersökningen om planens
påverkan samråder kommuner med Länsstyrelsen och andra kommuner som berörs av
planen. Länsstyrelsen samråder i sin tur med andra myndigheter. Undersökningssamrådet
behövs enbart om det är oklart om planen utgör betydande miljöpåverkan, är det klart från
början behövs inte ett undersökningssamråd hållas. Kommunen kan gå vidare till
miljöbedömningen. En ny översiktsplan kan förutsättas ha betydande miljöpåverkan41 men
ett tematiskt tillägg eller en FÖP då planen har en mindre omfattning samt ett avgränsat
område ska kommunen samråda för att fastslå planens miljöpåverkan.
Avgränsningssamråd: Lägger grunden för den strategiska miljöbedömningen som slutligen
resulterar i en miljökonsekvensbeskrivning som är avgränsad och med bestämd grad av
detaljer utifrån översiktsplanen. Avgränsningssamrådet syftar till att väsentliga delar av
planen so kan ha betydande miljöpåverkan identifieras och att de utreds i tillräcklig
omfattning. Samrådet sker tillsammans med Länsstyrelsen och berörda kommuner och på
samma sätt som i utredningssamrådet avgörs vilka ytterligare myndighet som berörs utifrån
planens specifika förutsättningar. Det är även möjligt att förlägga visa frågor till framtida
planarbete till exempel framtida detaljplan eller vid framtida tillståndsprövning.
Samråda om förslaget: I sista steget av samrådsprocessen ska kommunen presentera planen
som helhet, vilka konsekvenser planen medför, mål och strategier på nationell, regional och
lokalnivå. Syftet är att ge bra beslutsunderlag, samrådet sker med Länsstyrelsen, kommuner,
organisationer och andra organ på regionnivå. Samråd ska också hållas med kommunens
medlemmar och sakägare där förslaget presenteras. Översiktsplanen och tillhörande
41

Miljöbalksförordningen 2 § 2 p. c
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miljökonsekvensbeskrivning ska finnas tillgänglig under planprocessen då det är möjligt att
lämna synpunkter. Kommunen behöver inte skicka in inbjudan till samtliga utan en annons
kan göras på kommunens webbsida, i lokaltidningen med mera42.
3.4.3
Granskning och utställning
Nu har kommunen sammanställt och eventuellt ändrat samt kompletterat de synpunkter som
framkommit under samrådet. Planen ska ställas ut i minst två månader. I god tid innan
utställningen ska äga rum ska kommunen kungöra i ortstidning och bör även kungöra på sin
webbplats när och var utställningen ska äga rum samt tillvägagångsätt för att lämna
synpunkter. Före utställningen ska den reviderade planen och miljökonsekvensbeskrivningen
skickas till samma myndigheter och regionala organ som deltog under samrådet, detta ska
göras i god tid så vederbörande hinner svara. Tillvägagångsättet för granskningsförfarandet
om kommunen vill ändra en del av översiktsplanen kommunen kan istället för att ställa ut
planen välja att kungöra planen som tillgänglig för granskning. Kungörelsen görs på samma
vis som för en utställning medan granskningstiden är minst sex veckor och kan presenteras
på kommunens webbplats. Synpunkter på planen ska ske skriftligen och efter avslutad
granskningstid ska kommunen sammanställa alla synpunkter och beskriva hur tagit ställning
till synpunkterna.43
I det fall det rör sig om väsentliga ändringar vare sig om planen ställt ut eller om planen varit
ute på granskning så ska kommunen upprepa tidigare process. Kommunen ska då kungöra
en ny utställning eller kungöra en ny granskningstid. Om ändringen är väsentlig och om
proceduren behöver upprepas är upp till kommunen att ta ställning till. Väsentlig ändring
kan bli mål för överklagande i framtiden.44
Utställningen och granskningen är sista möjligheten för staten i form av Länsstyrelsen at ta
tillvara intressena i plan och länsstyrelsen lämnar sina synpunkter i form av ett
granskningsyttrande. Granskningsyttrande ska redovisas tillsammans med översiktsplanen.
Yttrandet ska kunna utläsas om det åsikter som LST och kommunen haft delade meningar
om. Dessa meningsskiljaktigheter ska även finnas med i översiktsplanen.45
3.4.4
Antagande och laga kraft
Det är kommunfullmäktige som antar översiktsplanen, innan planen antas ska det framgå
om det finns delar som Länsstyrelsen inte godtagit. När kommunfullmäktige antar
översiktsplanen dröjer det tre veckor till planen vunnit laga kraft, först då blir översiktsplanen
gällande. Det vill säga om planen inte överklagats inom tre veckor från att beslutet publicerats
på kommunens anslagstavla. Efter att planen vunnit laga kraft ska översiktsplanen, utdrag ur
beslutsprotokollet samt de handlingar som beskrivs i PBL kap 4: 11,16 och 17§ skickas till
boverket, Länsstyrelsen samt de regionala organ som nämnts under rubrikerna om samråd,
granskning och utställning. 46

Boverket - Initiera arbetet med översiktsplanen
Ibid.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid.
42
43
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3.4.5
Överklagande av översiktsplanen
Översiktsplanen kan överklagas på två punkter, om den inte tagits fram på ett lagligt sätt eller
om den antagits av annan instans på kommunen än kommunfullmäktige47. De som kan
överklaga kommunfullmäktiges beslut är kommunens medlemmar, den som är folkbokförd
i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller skattar i kommunen48.
3.4.6
Översiktsplanen som styrdokument
När en ÖP antagits av kommunfullmäktige samt vunnit laga kraft är översiktsplanen officiellt
ett aktivt och gällande dokument. Trots att översiktsplanen inte är juridiskt bindande i sitt
innehåll är den ett vägledande styrdokument på ett kommunalt plan och även regionalt plan.
Även privatpersoner, företag och exploatörer kan nytta av vad kommunen skrivit i sin ÖP,
då det anses vara ett styrande dokument för kommunens framtida mark- och
vattenanvändning. Även om utredningar och utpekanden i planen är på övergripande nivå
så ligger översiktsplanen till viss del till grund för framtida planer, dispenser och bygglov.
Vilket kan ha mer direkta konsekvenser för exploatörer och kommunens medborgare.

Länsstyrelsens granskningsyttrande
Innan en översiktsplan kan antas av kommunfullmäktige ska planen granskas av
Länsstyrelsen i olika steg.
Den första riktiga granskningen av planförslaget sker när översiktsplanen ligger ute för
samråd. I detta läge sammanställer Länsstyrelsen ett dokument med sina synpunkter på
planförslaget, kallat samrådsyttrande. Detta dokument innehåller de synpunkter
Länsstyrelsen har utifrån PBL 3 kap 10 §49.
Detta dokument innehåller även allmänna råd som Länsstyrelsen lämnar utöver de intressen
de speciellt ska verka för i detta skede. Länsstyrelsens samrådsyttrande lämnas till kommunen
och är till för att kommunen ska kunna bearbeta planförslaget. Utifrån detta arbetar sedan
kommunen med de synpunkter som inkommit från olika aktörer, däribland de synpunkter
som inkommit genom Länsstyrelsens samrådsyttrande. Kommunen har en skyldighet att
redovisa för hur de tagit hänsyn till olika synpunkter, samt beskriva varför de inte tagit hänsyn
till vissa inkomna synpunkter.50
Nedan spaltas Länsstyrelsens ingripandegrunder51 upp:
•
•
•
•
•

Riksintressen
Strandskydd
Mellankommunala intressen
Miljökvalitetsnormer
Människors hälsa och säkerhet

Plan- och Bygglagen 13 kap 1 §
Kommunallagen 13 kap 5 §
49 Plan- och Bygglagen 3 kap 10 §
50 Boverket – Samråda översiktsplanen
51 Plan- och Bygglagen 3 kap 16 §
47
48
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När kommunen sedan bearbetat planförslaget utifrån inkomna synpunkter och nya idéer som
uppkommit ska planförslaget ställas ut på utställning. Under denna period i planprocessen
ska Länsstyrelsen lämna ett dokument med de synpunkter som finns på planförslaget. De
synpunkter som Länsstyrelsen har under denna utställning kallas för granskningsyttrande och
skall vara en del av översiktsplanen som kommunen sedan har som ett offentligt dokument,
vilket är lagreglerat enligt PBL52. De synpunkter som finns i Länsstyrelsens
granskningsyttrande är mer formella och innehåller ofta mer specifika synpunkter än tidigare
nämnda samrådsyttrande. Genom granskningsyttrandet meddelas synpunkterna och
kommunen har möjlighet att ta ställning och revidera planen innan den antas. Kommunen
är inte bundna av synpunkterna i Länsstyrelsens granskningsyttrande, kommunerna är dock
skyldiga att redovisa punkterna i planen där Länsstyrelsen har haft avvikande åsikt mot
kommunen53. Länsstyrelsen har alltid möjlighet att överpröva och upphäva dispensen som
kommunen beviljat54. Länsstyrelsen kan även välja att överpröva hela eller delar av
översiktsplanen, exempelvis utpekade LIS-områden55.
Länsstyrelsens granskningsyttrande är en offentlig handling som ska finnas i samband med
kommunens ÖP eller det aktuella tematiska tillägget56.

Strandskyddets historia
1900 - 1930 fler människor flyttar från landsbygd till städer, från jordbruk till industrier och
efterfrågan av friluftsliv och natur ökar, och behovet av et skydd för stränderna diskuteras
bland politiker
1936 - Behovet anses inte endast vara i tätorter utan även på landsbygden men någon lag
stiftas inte
1940 - Genom dåvarande byggnadslagen gavs Länsstyrelsen rätt att förbjuda bebyggelse i
områden utanför stads och byggnadsplan om områden behövde skyddas på grund av
naturskönhet, växtlighet eller särskilda naturförhållanden, diskussionerna stannar upp under
andra världskriget.
1950 - Den provisoriska strandskyddslagen stiftas
1952 - Tillkom en uppföljande strandskyddslag
1964 - Ersattes 1952 års strandskyddslag av naturvårdslagen
1975 - Regler som innebar att Länsstyrelsen kunde utse områden med gällande strandskydd
för att säkra allmänhetens tillträde för bad och friluftsliv och vissa åtgärder var
tillståndspliktiga i de här områdena,

Plan- och Bygglagen 3 kap 20 §
Plan-och Bygglagen 3 kap 20 §
54 Plan- och Bygglagen 11 kap 10 §
55 Naturvårdsverket. Strandskydd – en vägledning för planering och prövning.
56 Plan- och Bygglagen 3 kap 20 §
52
53
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1975 - Skärptes också lagstiftningen genom att strandskyddet också gällde general-, stadsoch byggandplaner, då strandskyddet innan 1 juli 1975 inte gällde för detaljplanelagt område.
Prioriteringarna gjordes om och allmänhetens tillträde värderades framför efterfrågan om
att bygga vid stränder.
1994 - Utvidgades strandskyddet till att inte bara värna om allmänhetens intresse utan även
skydda växt och djurlivet i strandområden.
1999 - Miljöbalken ser dagens ljus, Naturvårdslagen ersätts och strandskyddet hamnar i 7:e
kapitlet i Miljöbalken.
2002 - Naturvårdsverket presenterar en rapport på uppdrag av regeringen
2005 – Miljödepartementet ger ut en skrivelse till Naturvårdsverket
2008 – Regeringen publicerar en utredning
2008 – Proposition 2008/09 :119
2009 - Lagändringen införs och begreppet LIS föds.
2012 – Strandskyddsdelegationen tillsätts.
2013 - Proposition 2013/14:214
Frågan om strandskyddets vara och icke vara kan beskrivas i en fråga om intressen, å ena
sidan intresset att skydda äganderätten för den enskilde fastighetsägaren med strandtomt, å
andra sidan finns det allmänna intresset att skydda allmänhetens tillgång till stränder, även
kallad allemansrätten. Sedan 1994 innefattar det allmänna intresset också djur-och växtliv på
land och vatten. Mot varandra står äganderätten som är starkt skyddad i grundlag57 och det
allmänna intresset om att säkra allmänhetens tillgång samt att skydda djur- och växtliv i land
och på vatten58. År 2009 tillkom en lagändring i MB 7 kap som innebar bland annat ett sjunde
dispensskäl, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS.59

LIS i teorin
LIS betyder Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det är det sjunde dispensskälet och
tillkom i lagstiftningen 2009. Kommuner kan sedan 1 februari 2010 peka ut områden som
de vill utveckla i sin översiktsplan och kommunerna kan bevilja strandskyddsdispens i
kommunen60. LIS områdena kan ha som syfte att utveckla exempelvis turism, fritids- eller
permanentbebyggelse eller friluftsliv. Syftet med denna lagändring är att genom
översiktsplanering på lokal och regional nivå bidra till planer som på sikt ska utveckla
Regeringsformen 2 kap 15 §
Miljöbalken 7 Kap 13 §
59 Daniel Halvardsson. Strandskydd: och landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kungl. Tekniska
Högskolan: Magisteruppsats, 2012.
60 Proposition 2008/09:119 s. 85
57
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landsbygden. Översiktsplanens funktion i detta avseende blir att peka ut den politiska
viljeriktningen i beslutsprocesser om tillstånd som gäller strandskyddat område eller beslut
om vid upphävning av strandskydd genom detaljplan.61

Proposition 2008/09:119
Följande avsnitt 3.7 är en sammanställning av innehållet samt innebörden av Proposition
2008/09:119. All information kommer från propositionen om inget annat anges.
Propositionen som senare ledde till den lagändring som gäller idag bygger bland annat på tre
olika dokument, en rapport, en skrivelse och statens offentliga utredning (SOU).
År 2002 presenterade Naturvårdverket en rapport som behandlade lättnader i strandskyddet
för glesbygd och områden med lågt bebyggelsetryck. Syftet var att undersöka förutsättningar
och eventuella konsekvenser av lättnaderna. Rapporten föreslog att generellt strandskyddet
inte skulle gälla för de minsta sjöarna och små vattendrag och att Länsstyrelsen skulle kunna
inrätta strandskydd för dessa vid behov. Genom det differentierade strandskyddet kunde
lättnader göras i samband med detaljplaneprocessen. För att lättnader skulle vara aktuella
skulle det finnas ett regionalt utvecklingsbehov och lågt bebyggelsetryck samtidigt som
strandskyddets syften skulle påverkas i liten utsträckning.
År 2005 gjorde dåvarande miljödepartementet en skrivelse till Naturvårdverket som de
kallade “det nya strandskyddet”. Departementet pekade ut tre brister; bristande tillsyn,
haltande lagstiftning ger problem i ändamålsenlig tillämpning av lagstiftningen samt en
avsaknad av enhetlig bedömning i landet. Vilket medförde oklarheteter vid upphävande av
strandskydd vid planläggning samt att kraven för strandskyddsdispens var lika hårda oavsett
om dispensområdet har hög eller låg exploateringsgrad. För ett differentierat strandskydd
föreslogs kriterier som hög tillgång på strandområden samt ett krav på regional utveckling.
År 2008 utreder regeringen “stranden en värdefull miljö”, regeringen föreslår en lagändring,
eftersom regering ser problematiken att det vid prövning av dispens är svårt att ta hänsyn till
hur många stränder som är ianspråktagna i dispensområdet. Därför är regional- och lokal
utveckling viktigt. Regeringen föreslår att kommunerna ska kunna peka ut områden i sina
översiktsplaner där lättnader ska gälla. Området ska begränsas så att allmänhetens tillgång är
fortsatt god. Vidare ska kommunerna få huvudansvaret för att upphäva strandskyddet inom
detaljplaner. Länsstyrelsen ska ha en granskande roll och även möjlighet att överpröva
kommunens dispenser. För att stärka skyddet ska kommunerna peka ut tätortsnära områden
i översiktsplanen vars syfte är att säkra allmänheters tillgång på lång sikt. Det differentierade
strandskyddet ska lättnade gälla även i högexploaterade områden, dock något striktare mot
lagen för att hindra ytterligare bebyggelse tillkommer.
3.8.1
Strandskyddslagen innan Prop. 2008/09 :119
Strandskyddsreglerna finns i MB:s 7:e kap. Det gäller ett generellt strandskydd och gäller vid
havet, sjöar vattendrag och öar över hela landet. För att trygga allmänhetens tillträde och
bevara goda livsvillkor för växter och djur på land och i vatten. Strandskyddet gäller 100
meter ut i vattnet och 100 meter upp på land men kan utvidgas upp till 300 meter.

61

Boverket - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

20

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen En kartläggande och jämförande studie av hur
kommuner och Länsstyrelser tillämpar lagstiftningen
Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, medge dispens från förbuden om att vidta
åtgärder inom ett strandskyddsområde. Rätten kan genom beslut av regeringen eller
myndighet som regeringen beslutar om delegeras från Länsstyrelsen till kommunen, utom i
vissa fall då Länsstyrelsen inte får överlåta beslutanderätten. Särskilda skäl krävs alltid innan
Länsstyrelsen kan medge dispens eller upphävande. Länsstyrelsen får också upphäva
strandskyddet i ett område som uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften. Naturvårdverket får överklaga Länsstyrelsens beslut för att tillvarata de allmänna
intressen som strandskyddet är avsett att skydda.
Dispenser ska tillämpas restriktivt i fråga om dispenser och upphävande. Då strandskyddet
uppenbart saknar betydelse och marken redan är ianspråktagen kan det utgöra ett särskilt
skäl.
3.8.2
Varför behöver stränderna skyddas?
Sverige har antagit Proposition 2000/01:130 s. 117. Stränderna är viktiga för den öppna
landskapsbilden, natur- och kulturmiljön och aktiviteter på stränderna bidrar till strändernas
starka attraktion. Att strandskyddet bidrar till orörda stränder är också viktigt på kommunal
och regionnivå, då skyddet främjar hållbar utveckling enligt MB och PBL. Främst är det
viktigt med ett starkt strandskydd för att bevara allmänhetens tillgång till bad, inte minst för
barn och ungdomar. Stränder vilka allmänheten har tillgång för närboende skulle kunna bidra
till att höja områdets kvalité och bidra till nybyggnation av främst bostäder. Därmed kan god
bebyggd miljö förenas med bostadsförsörjning med bostadsnära stränder. Samtidigt som
byggnation nära stränder kan anses gynna och medverka till att allmänhetens tillgänglighet
minskar, och därmed möjligheten att ta vara på stranden som en resurs. Övergången mellan
land och vatten har en avgörande betydelse då den rymmer olika livsmiljöer och funktioner.
Den har betydelse för häckningsplatser för fåglar. Grunda vatten är avgörande för
produktion och övervintringsmöjligheter för vattenlevande organismer. Strandskyddet bidrar
också till att skapa kantzoner och passager vilket underlättar spridningen av djur och växter.
3.8.3
Vad är viktigt att bevara?
Naturtyper som har särskilt höga naturvärden för strandskyddets syfte är bland annat
obebyggda öar, oreglerade vattendrag och sandstränder som inte är vanligt förekommande
eller har stor betydelse för biologiska mångfalden.
I det fall områden med mer vanligt förekommande naturtyper eller som inte har stor
betydelse för biologiska mångfalden ska prövningen ske mot framtida naturvärden för en
rättvis bedömning om förutsättningarna för djur- och växtliv. Ett område som till exempel
ett kalhygge kan ha låga naturvärden men ha höga värden för allmänhetens friluftsliv.
3.8.4
Varför behöver skyddet förnyas?
Naturvårdverkets rapport 5185 från 2002 visar på brister i strandskyddsregleringen.
Rapporten tar bland annat upp följande:
•
•

Oklarheter kring rutiner vid prövning och tillsyn
Generella brister och oklarheter i regelverket som förhindrar eller som inte gör det
möjligt att tillämpa inte sker ändamålsenligt,
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•

•

Reglerna tar inte hänsyn till lokala förhållanden, samma regler över hela Sverige
oavsett mängden icke ianspråktagna eller ianspråktagna områden. Samma strikta syn
i kommuner med fler icke ianspråktagna stränder och lågt bebyggelsetryck som i
kommuner med hög exploateringsgrad och högt bebyggelsetryck.
Ett urholkat strandskydd, fler ständer i kustområden exploateras, enskilda intressen
tar stränderna i anspråk. Bristfälliga dispensbeslut som inte har stöd i gällande
lagstiftning, få överklaganden och bristfällig tillsyn.

Rapporten tar upp problematik med bebyggelse som sker i områden med risk för ras, skred
och översvämning vilket kan påverka strandskyddets syften negativt och samtidigt resultera
i ekonomiska konsekvenser. Vidare saknas tydliga rutiner för upphävande av strandskydd i
planprocesser. Det förekommer också prövning av dispensärenden för
komplementbyggnader i anslutning till befintlig bebyggelse och därmed görs ett mer
omfattande arbete än vad lagen kräver på den punkten.
3.8.5
Lättnader i strandskyddet
Målen med lättnader i strandskyddet är att skapa en mer flexibel lagstiftning då det finns
stora skillnader mellan högt exploaterade kuster i södra Sverige och de många orörda
strandområden med låg bebyggelsetryck i avfolkningskommuner runt om i landet. Målet är
att utveckla ett långsiktigt hållbart skydd utan att det sker på bekostnad av naturvärden och
friluftsliv. Det generella skyddet ska gälla men det ska finnas bättre möjlighet att beakta lokala
förutsättningar. Hänsyn ska tas till enskilda och allmänna intressen, Förslagsvis ett
differentierat strandskydd, genom att i glest befolkade områden locka människor att flytta till
kommunen genom boende i attraktiva lägen. Kommunerna ska koppla ihop användning av
mark och vattenområden och den bebyggda miljön. Kommunerna ska få möjligheten att
ansvara för den avvägning som det differentierade strandskyddet innebär.
Reglerna om differentierat strandskydd ska inte helt utesluta kommuner som redan har
stränder som i stor uträckning nära bebyggelse från lättnader i strandskyddet, men i de mest
högexploaterade områdena ska lagen följas med en utgångspunkt att ytterligare bebyggelse i
redan exploaterade strandnära lägen ska begränsas. Genom ökad vägledning och tillsyn
skapas en mer enhetlig och korrekt tillämpning av lagstiftningen. Vidare behöver
förutsättningarna för att upphäva och ge dispens för strandskyddet förtydligas.
Kommunernas ansvar behöver utökas för att bättre kunna ta hänsyn till biologisk mångfald
samtidigt som länsstyrelsens roll som bevakare av statens intressen måste stärkas. På en- och
tvåbostadshus ställs inte krav på landskapsutveckling, däremot ställs krav på att den nya
bebyggelsen ska förläggas nära befintlig bebyggelse. Detta för att motverka ostrukturerad
bebyggelse och långa avstånd mellan byggnader samt att underlätta för samhällsservice.

22

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen En kartläggande och jämförande studie av hur
kommuner och Länsstyrelser tillämpar lagstiftningen
3.8.6
Lagstiftarens tankar
Lagstiftaren vill inte gå närmre in på vad landsbygd innebär, utan hänvisar till att
Länsstyrelsen har en viktig roll i att ge kommunerna råd och stöd vid granskning av förslagen
som kommunen presenterar i sin ÖP. Lagstiftaren ser att det finns flera definitioner av
landsbygd och många olika typer, därmed riskerar lagen att anses bli för stelbent och inte ett
flexibelt verktyg. Det riskerar då att uppstå problem för kommunen att avgränsa ett LISområde. Bedömningen om vad som är landsbygd ska därmed överlåtas till kommunerna.62

Miljöbalken 7:18d § samt 7:18e §
Som ovan nämns så innebar propositionen 2008/09:119 stora förändringar inom
lagstiftningen för strandskydd. MB 7 kap 18 d & e §§ skapades, vilket i praktiken innebar att
kommunerna nu kunde använda sig av LIS för att utveckla och stärka sina kommuner.
MB 7 kap 18 d § citeras nedan som den är skriven idag. Denna paragraf har ej ändrats sedan
den tillkom år 2009.
MB 7 kap 18 d § infördes i och med propositionen 2008/09:119.
” 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 byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd
bidrar till utvecklingen av landsbygden. 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).”63
MB 7 kap 18 e § citeras nedan som den är skriven idag. Denna paragraf har ej ändrats sedan
den tillkom år 2009.
MB 7 kap 18 e § infördes i och med propositionen 2008/09:119.
” 18 e § 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 strandskyddets 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 Klockestrand vid
Ångermanälven 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 Klockestrand vid Ångermanälven till
Skataudden vid Näskefjärden.
62
63

Proposition 2008/09:119 s. 64
Miljöbalken 7 kap 18 d §
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En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid
bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket.
Översiktsplanen är inte bindande. Förordning (2011:393).”64
Ovan citerade lagtext, MB 7 kap 18 d § klargör att LIS är tänkt att användas som en lättnad
i landets generella strandskydd, men med vissa undantag. MB 7 kap 18 e § redogör för vilka
områden i landet som kan anses vara lämpliga för tillämpning av LIS och därmed då anses
vara lämpliga för lättnader i strandskyddet. MB 7 kap 18 e § pkt 1 - 2 klargör de kriterier som
ligger som grund för att ett område ska vara lämpligt att peka ut som LIS-område, att området
är lämpligt för utveckling av landsbygden samt inte motverkar strandskyddets syfte. MB 7
kap 18 e § pkt 3a – 3d klargör för vilka områden som endast får pekas ut som LIS-områden
om de har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Sist i MB 7 kap 18 e §
kommer pkt 4, vilket redogör för de områden som inte får pekas ut som LIS-områden under
några omständigheter.

Proposition 2013/14:214
Denna proposition tillkom som ett svar på ett behov som uppenbarades efter att
strandskyddsdelegationen tagit fram en rapport samt en handbok som påvisade det arbetssätt
samt de brister som fanns med den dåvarande gällande lagstiftningen. Kortfattat innebar
denna proposition ett lagförslag om ändring av först och främst MB 7 kap 18 §65. Lagförslaget
innebar ett tillägg i MB 7 kap 18 §, pkt 2 blev nedflyttad till pkt 3, den nya pkt 2 fick följande
lydelse:
” 2. strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets betydelse för
att tillgodose strandskyddets syften är liten, eller”66
Denna proposition använde sig av strandskyddsdelegationens rapport som ett underlag till
lämplig åtgärd i lagen. Propositionen innebar även en följdändring i PBL 4 kap 17 §, då PBL
i denna paragraf hänvisar till MB 7 kap 18 § var en följdändring här nödvändig. I övrigt
gjordes inga ändringar i PBL vid detta tillfälle.

LIS i kommunernas ÖP
I sin ÖP ska kommunerna ange om de använder sig av LIS, samt vilka områden de pekat ut
ska finnas med i översiktsplanen. I och med att dessa områden ska finnas med i
översiktsplanen kommer även Länsstyrelsen att dela med sig av ett granskningsyttrande till
kommunen för LIS-områden i den aktuella översiktsplanen. Om Länsstyrelsen anser att
dessa områden är tillräckligt utredda och bra nog att vara med i översiktsplanen för att i ett
senare skede göra en dispensprövning i det specifika fallet får vi anse i denna studie att
området är godkänt. Länsstyrelsen behöver inte nödvändigtvis hålla med kommunerna i
denna bedömning att det är lämpligt, men eftersom det bara är en intresseanmälan för ett
område innebär det att de ofta släpper igenom området i översiktsplan för en
dispensprövning i ett senare skede. Länsstyrelsen kan dock, om de anser att ett eller flera
utpekade LIS-områden strider mot de intressen som de har i uppgift att bevaka, välja att
Miljöbalken 7 kap 18 e §
Proposition 2013/14:214
66 Miljöbalken 7 kap 18 § pkt 2
64
65
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upphäva eller överpröva översiktsplanen. Dessa områden brukar Länsstyrelsen klargöra för
i sitt granskningsyttrande till översiktsplanen. Kommunen kan då välja att plocka bort eller
omarbeta de områden som Länsstyrelsen anser är olämpliga.
Med godkänt menas i denna studie att det är tillräckligt utrett för att få vara med som ett
utpekat område intressant för LIS. Dock innebär inte det utpekade området en garanterad
strandskyddsdispens vid ansökan om strandskyddsdispens. Tvärtom finns ingen garanti för
att en strandskyddsdispens kommer beviljas, en enskild prövning behöver alltid göras av
kommunen om just detta område är lämpligt och möjligt att utveckla.
Kommunen är ansvarig för att pröva dispensärendet i det specifika fallet. Innan en dispens
kan medges ska beslutet skickas över till Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen kan då
godkänna kommunens beslut, eller upphäva beslutet och ange varför beslutet upphävts. När
ett ärende kommer in till kommunen för strandskyddsdispens inom ett LIS-område är det
MB 7 kap 18 d § som dispensärendet grundar sig i. Denna paragraf anger två olika skäl till
att få strandskyddsdispens inom ramarna för LIS.
I MB 7 kap 18 d §, vilket är paragrafen som möjliggör för LIS finns det två olika skäl som
gör att denna paragraf kan användas, vilket är följande;
”en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av
landsbygden”67
Samt;
” 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”68

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling (Sustainable development eng.) myntades 1987 i Brundtlandsrapporten
och som handlar om bland annat att främja en utveckling i tre dimensioner som innebär att
till de ekologiska, ekonomiska och sociala behoven idag utan att försämra livsvillkoren för
av kommande generationer69. De tre hållbarhets dimensionerna är:
Ekologisk hållbar utveckling: handlar om jordens ekosystem, i luft, på land och i vatten vidare
handlar ekologisk hållbarhet om mångfalden av arter ska bevaras samt att de naturliga
processer som pågår till exempel pollinering och fotosyntes att deras funktioner ska fortgå.
I ekologisk hållbarhet innefattas också skydd för människors hälsa och mot faktorer som kan
påverkar den negativt såsom buller och föroreningar.70
Ekonomisk hållbar utveckling: Ekonomisk utveckling handlar om tillväxt. Tillväxten får inte
ske på bekostnad av miljön, den ekonomiska utvecklingen får inte ske på bekostnad av
ökande ojämlikheter, att livsmiljön för andra försämras för då är den ekonomiska
utvecklingen inte hållbar. Ekonomiskt hållbar utveckling kan uppnås indirekt genom åtgärder

Miljöbalken 7 kap 18 d §
Miljöbalken 7 kap 18 d §
69 Brundtlandsrapporten
70 Kungl. Tekniska högskolan - ekologisk hållbarhet
67
68
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som ger social hållbar utveckling, med fred, säkerhet samt en god samhällsstyrning uppnås
en ekonomiskt hållbar utveckling.71
Social hållbar utveckling: Handlar om en global gemensam syn på vad ett välfärdssamhälle
innebär. Det innebär att människors grundläggande behov och mänskliga rättigheter tas
tillvara och blir tillgodosedda. Att ingen exkluderas från samhället på grund av till exempel
kön, religion, ålder, utbildningsnivå, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Slutligen att samhället värnar om utsatta grupper och anpassa samhället till grupper med
störst behov.72
Vilken betydelse har hållbar utveckling för denna studie? Studien berör i huvudsak två lagar,
Miljöbalken och Plan-och Bygglagen. Miljöbalkens syfte är att främja hållbar utveckling73, i
MB 1: a kap 1 § beskrivs på vilket sätt miljöbalken ska tillämpas utifrån de tre
hållbarhetsdimensionerna, ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Plan- och Bygglagen
handlar om den fysiska planeringen, som styr hur mark och vattenområden ska användas
och planeras för. Boverket skriver att översiktsplanen har en viktig roll för hållbar utveckling
och vidare om två allmänna intressen hamnar i konflikt så är det intresse som är bäst utifrån
de tre hållbarhetsdimensionerna, ekologiskt-, ekonomiskt- och social hållbarhet bör väljas.74

Regeringskansliet SOU -att lära för hållbar utveckling
Folkhälsomyndigheten – Vad är social hållbarhet för oss?
73 Miljöbalken 1 kap 1 §
74 Boverket - Hållbar utveckling
71
72
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4 Resultat / Analys
Innehållet i rapportens Resultat/Analysavsnitt kommer främst att vara av rättssociologisk
karaktär, det vill säga att studien syftar till att kartlägga hur kommunerna praktiskt tillämpar
lagen och använder sig av LIS. Först i detta avsnitt ligger en karta som visar vart alla
kommuner som är med i studien befinner sig i landet, se Figur 1. Kartan redovisar även vilka
av kommunerna som är med i studien som använder sig av LIS, samt vilka kommuner som
inte använder sig av LIS.
Resultat/Analysavsnittet i rapporten redovisar för den statistik som samlats in under arbetets
kvantitativa del. Tabeller som hör till presenterat resultat kommer flytande i texten. Först i
detta avsnitt kommer resultat för de kommuner som använder LIS presenteras, direkt
efterföljande kommer en analys av resultatet som presenterats. Följande del i avsnittet är ett
kortfattat resultat för de kommuner som inte använder sig av LIS. Till de kommuner som
inte använder sig av LIS finns även ett kortare analysavsnitt som ligger i direkt anslutning till
resultatet. Alla kommuner inom studien kommer sedan att presenteras utifrån de parametrar
alla kommuner har gemensamt, oavsett om de använder sig av LIS eller inte. Även denna del
har en tillhörande analys. Resultat/Analysavsnittet avslutas med en fördjupning av sex
kommuner inom studien. Dessa sex kommuner har valts ut från de kommuner som använder
sig av LIS, för att ge ett heltäckande och djupgående resultat/analys av en del av det material
denna studie mynnat ut i.
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Figur 1 Karta över vart de kommuner som använder sig av LIS samt kommuner som inte använder sig av LIS i
studien befinner sig i landet. Kommuner som är markerade med mörkgrön färg är kommuner som inte omfattas av
studien.
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Kommuner som använder LIS
De kommuner som faller inom studiens urval är till antalet 25 som använder sig av LIS.
Dessa kommuner har en stor spridning vad gäller geografiskt läge i Sverige, se Figur 1.
Kommunernas befolkning varierar över landet. Från Sorsele kommun som 2018 hade en
befolkning på 2 522 personer till Umeå kommun med en befolkning på 127 119 personer
2018, se Tabell 1. Befolkningstätheten per kvadratkilometer för de inom studien berörda
kommunerna skiljer sig markant. Från Arjeplogs kommuns 0,2 personer per
kvadratkilometer till Alingsås kommuns 74,5 personer per kvadratkilometer, se Tabell 1.
Tabell 1
Kommuner

BEFOLKNING (2018)

PERSONER PER KM2

Alingsås kommun

41 070

74,5

Arboga kommun

14 138

33,7

Arjeplogs kommun

2794

0,2

Bergs kommun

7097

1,2

Ekerö kommun

28 308

73,7

Essunga kommun

5671

24,1

Forshaga kommun

11 518

29,0

Hällefors kommun

6983

6,1

Kiruna kommun

22 992

1,1

8780

19,2

Lidköpings kommun

39 879

29,1

Mariestads kommun

24 372

16,2

Lessebo kommun

Nordmalings kommun

7118

2,8

Ronneby kommun

29 695

23,9

Sandvikens kommun

39 208

30,2

Smedjebackens kommun

10 897

10,3

Sorsele kommun

2522

0,3

Timrå kommun

18 060

14,6

Tingsryds kommun

12 407

10,3

Umeå kommun

127 119

24,1

Valdemarsviks kommun

7956

3,9

Vilhelmina kommun

6752

0,8

Vännäs kommun

8785

15,9

Åsele kommun
Åtvidabergs kommun

2819

0,6

11 537

14,8

Vidare kan en överblick av det material som samlats in under studien påvisa en skillnad på
kommunernas storlek. Minsta kommunen som använder sig av LIS har en total kommunyta
på 235,68 kvadratkilometer, vilket är Essunga kommun. Kommunen som till yta är störst
och använder sig av LIS är Kiruna kommun, med en total kommunyta på 20 553,28
kvadratkilometer, se Tabell 2.
Statistik för andel vatten inom den totala kommunytan har även arbetats fram inom studien.
Även här syns en skillnad i andel vatten inom de kommuner som använder sig av LIS. Från
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en minsta andel vatten av 0,48 % av den totala kommunytan för Essunga till en andel av
64,22 % vatten av den totala kommunytan för Valdemarsviks kommun, se Tabell 2.
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Tabell 2
Kommuner

YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer)

ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT

Alingsås kommun

551,17

14,36%

Arboga kommun

419,38

22,40%

14 494,08

13,37%

Bergs kommun

6145,38

7,08%

Ekerö kommun

384,17

43,42%

Essunga kommun

235,68

0,48%

Forshaga kommun

397,29

12,36%

Hällefors kommun

1151,26

14,45%

Arjeplogs kommun

Kiruna kommun

20 553,28

6,76%

Lessebo kommun

456,36

9,60%

Lidköpings kommun

1372,6

49,10%

Mariestads kommun

1503,23

59,93%

Nordmalings kommun

2508,86

50,95%

Ronneby kommun

1242,05

33,56%

Sandvikens kommun
Smedjebackens
kommun

1296,58

10,10%

1057,81

10,38%

Sorsele kommun

7957,97

7,43%

Timrå kommun

1234,36

36,55%

Tingsryds kommun

1207,25

13,48%

Umeå kommun
Valdemarsviks
kommun

5277,25

56,10%

2050,27

64,22%

Vilhelmina kommun

8740,66

7,93%

553,68

4,37%

Vännäs kommun
Åsele kommun
Åtvidabergs kommun

4543,62

7,05%

780,24

12,01%

Vid en sammanställning av det material som studien innefattar framgår det en skillnad i om
kommunerna som använder sig av LIS också har befintliga LIS-områden som pekats ut i
ÖP/tematiska tillägg sedan tidigare. Av dessa 25 kommuner är det åtta kommuner som haft
LIS sedan tidigare. Materialet visar även att 13 kommuner inte tidigare arbetat med LIS.
Resterande fem kommuner gick ej att finna uppgifter om hur de arbetat med och hanterat
LIS tidigare, se Tabell 3.
Av de 25 kommuner som använder sig av LIS i dagsläget är det 19 kommuner som föreslår
nya LIS-områden i sina nya översiktsplaner eller tematiska tillägg för LIS. Flest utpekade
områden har Smedjebackens kommun, med 54 utpekade LIS-områden. Vidare är det sex
kommuner som inte pekar ut nya LIS-områden i sina översiktsplaner eller tematiska tillägg,
dessa kommuner använder sig endast av befintliga LIS-områden de haft sedan tidigare. I en
av de 25 kommunerna är det en kommun som det inte framgår av översiktsplanen om de
pekar ut nya LIS-områden. De 25 kommuner i denna studie som använder sig av LIS har
enligt den statistik som arbetats fram olika förutsättningar att utgå ifrån. Även
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tillvägagångssättet att arbeta med LIS skiljer mellan kommunerna, framför allt skiljer det i
hur mycket material som presenteras samt mängden underlag och kartor som finns med i
kommunernas översiktsplaner/tematiska tillägg. Det skiljer sig också mellan kommunerna
hur många LIS-områden de pekat ut inom kommunen. Antalet utpekade områden för de
kommuner som sedan tidigare använt sig av LIS skiljer sig. Vännäs kommun är den kommun
som sedan tidigare pekat ut minst antal LIS-områden, vilket är sju områden. Mariestads
kommun var den kommun inom studien som sedan tidigare pekat ut flest LIS-områden, 28
stycken, se Tabell 3.
Tabell 3
Kommuner

ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN

ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN

Alingsås kommun

0

Arboga kommun

0

6

Arjeplogs kommun

0

28

Bergs kommun

Framgår ej

1

Framgår ej

Ekerö kommun

0

Essunga kommun

0

2

Forshaga kommun

0

24

0

17

Hällefors kommun
Kiruna kommun

Framgår ej

8

44

Lessebo kommun

0

7

Lidköpings kommun

22

4

Mariestads kommun

28

4

Nordmalings kommun

16

0

Ronneby kommun

28

0

0

16

Sandvikens kommun
Smedjebackens kommun

Framgår ej

54

Sorsele kommun

19

0

Timrå kommun

0

13

12

0

15

0

Tingsryds kommun
Umeå kommun
Valdemarsviks kommun

Framgår ej

Vilhelmina kommun

Framgår ej

6
9

Vännäs kommun

7

5

Åsele kommun

0

8

Åtvidabergs kommun

0

7

Två av 25 kommuner som använder LIS har nya tematiska tillägg för LIS till sina äldre
översiktsplaner. Nio kommuner har äldre tematiska tillägg för LIS till sina nya
översiktsplaner. Två av kommunerna har i samband med att de arbetat fram en ny ÖP även
arbetat fram ett tematiskt tillägg för LIS. Dessa tillägg är antagna och laga kraftvunna
samtidigt som översiktsplanerna. Tolv av de 25 kommuner som använder sig av LIS har inga
tematiska tillägg för LIS. Dessa kommuner har valt att presentera och redovisa för sina LISområden i sina översiktsplaner, se Tabell 4.
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Tabell 4
Kommuner

Antagandedatum ÖP

FINNS TEMATISKT TILLÄGG
FÖR LIS?

Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)

Alingsås kommun

2018-10-31 Nej

Arboga kommun

2018-03-15 Ja

Arjeplogs kommun

2018-04-23 Nej

x

Bergs kommun

2018-06-14 Ja

2013-10-xx

Ekerö kommun

2018-03-06 Nej

x

2019-02-18 Nej

x

Essunga kommun
Forshaga kommun

2010-01-xx

Hällefors kommun
Kiruna kommun

2018-08-xx

Lessebo kommun
Lidköpings kommun

2018-10-xx

x
2018-03-15

Ja

2018-05-22

2018-04-24 Nej

x

Nej

x

2018-09-24 Nej

x

Ja

2015-xx-xx

Mariestads kommun

2018-06-11 Nej

x

Nordmalings kommun

2018-09-06 Ja

2013-xx-xx

Ronneby kommun

2018-06-20 Ja

2013-xx-xx

Sandvikens kommun

2018-12-22 Nej

x

Smedjebackens kommun

2018-09-17 Ja

2011-xx-xx

Sorsele kommun

2018-09-23 Ja

Timrå kommun

2018-10-29 Nej

Tingsryds kommun

2018-09-03 Ja

Umeå kommun

2018-08-xx

Ja

Valdemarsviks kommun

2018-03-23 Nej

Vilhelmina kommun

2018-12-10 Ja

Vännäs kommun

2018-03-26 Ja

Åsele kommun

2014-03-10 Ja

Åtvidabergs kommun

2018-03-28 Nej

2013-06-24
x
2012-01-12
2013-xx-xx
x
2018-12-10
2013-xx-xx
2019-03-04
x

Länsstyrelsen har till varje ÖP och tematiskt tillägg för LIS lämnat ett granskningsyttrande.
Detta dokument ska innehålla flertalet punkter, varav en av dessa punkter är hur kommunen
redovisat för LIS-områden inom kommunen. Länsstyrelsen ska påpeka brister i hur
kommunerna presenterat sina LIS-områden inom kommunen. För att möjliggöra ett tydligt
statistiskt material har Länsstyrelsens synpunkter delats upp i olika kategorier, till exempel
har Riksintresse noterats som en 1a i statistiken. För att se fullständig info om
teckenförklaring till vilka siffror, som inom studiens statistiska arbete, betyder vad, se Tabell
5. Siffran 6 symboliserar N2000, vilket enligt Miljöbalken är ett riksintresse75. Punkten 6 har
en funktion i studiens heltäckande Excel-tabell som återfinns i Fel! Hittar inte
referenskälla., eftersom länsstyrelsen ska beakta N2000 i sitt granskningsyttrande76. Vid
sammanställningen av resultatet, det vill säga tabellerna i rapporten, visade det sig att det inte
förekom något granskningsyttrande där Länsstyrelsen ansett att kommunen inte tillgodo sett
N2000 vid utpekande av LIS-område. Av den anledningen finns inte punkten 6 med som
75
76

Miljöbalken 4 kap 8 §
Miljöbalken 7 kap 28 §
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synpunkt i tabellraden som uppger Länsstyrelsens synpunkter på LIS-områden i rapporten,
se Tabell 6.
Sju av 25 kommuner som Länsstyrelsen lämnat granskningsyttrande till kommunernas
översiktsplaner eller tematiska tillägg för LIS innehåller inga synpunkter på LIS inom
kommunen. Detta beror på att kommunen pekar ut befintliga LIS-områden på nytt, som
Länsstyrelsen redan yttrat sig om i ett tidigare skede. En av dessa sju kommuner anser
Länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande ha uppfyllt kraven för LIS helt och hållet, utan vidare
synpunkter. Övriga 18 kommuner som Länsstyrelsen lämnat granskningsyttrande till
innehåller en eller flera synpunkter som Länsstyrelsen anser att kommunen inte uppfyller
inom sina utpekade LIS-områden. Utifrån den systematik som använts inom studiens ramar
presenteras att den vanligaste synpunkten Länsstyrelsen lämnat i sina granskningsyttrande till
kommunerna var att syftet med LIS enligt MB 7:18 d § ej är uppfyllt77. Efter detta skäl var
Riksintresse samt att Strandskyddets syften78 inte var till fullo tillgodosedda, vilket var i nio
olika granskningsyttrande vardera, se Tabell 6.
Tabell 5, teckenförklaring till Tabell 6
1= Riksintresse
2= Strandskyddets syfte
3= Fornlämning
4=Naturreservat
5=LIS syfte
6= N2000
7= Övriga dispensskäl MB 7:18 §
8 = Felaktigheter i laghänvisning
9 = Ändra formuleringar
10= Områdets lämplighet för bebyggelse ska prövas i detaljplan
11= Undermåligt utredningsmaterial
12 = LIS-område riskerar överprövning
13 = Ianspråktagande av jordbruksmark
x = Kommunen har inte pekat ut några LIS-områden i aktuellt dokument

77
78

Miljöbalken 7 kap 18 d §
Miljöbalken 7 kap 13 §
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Tabell 6
Kommuner

SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ LIS-OMRÅDEN

Alingsås kommun
Arboga kommun

2 och 5
Material ej inkommit från kommunen

Arjeplogs kommun

1,3 och 4

Bergs kommun

1 och 4

Ekerö kommun

5

Essunga kommun

2 och 5

Forshaga kommun

5

Hällefors kommun

2

Kiruna kommun

1,2,5,10 och 11

Lessebo kommun

2,5,10 och 11

Lidköpings kommun

1 och 2

Mariestads kommun

1,2,4 och 5

Nordmalings kommun

x

Ronneby kommun

x

Sandvikens kommun

5 och 13

Smedjebackens kommun

1,2 och 12

Sorsele kommun

x

Timrå kommun

1

Tingsryds kommun

x

Umeå kommun

x

Valdemarsviks kommun

Inga synpunkter

Vilhelmina kommun

8, 9 och 10

Vännäs kommun

5, 11 och 13

Åsele kommun

1, 5 och 7

Åtvidabergs kommun

1, 2 och 5

4.1.1
Analys av de kommuner som använder LIS
Ovan presenterat resultat är statistiskt och utgår från det material som samlats in under
studien. Syftet med analysen här är att utvärdera och försöka utröna om det finns mönster i
hur kommunerna väljer att arbeta och presentera sina översiktsplaner. Resultatet ovan
redovisar att det inom studien är 25 kommuner som använder sig av LIS för att utveckla
landsbygden.
Vidare skiljer det sig mellan dessa 25 kommuners geografiska läge. Från Blekinge i söder till
Norrbotten i norr finns det kommuner som använder sig av LIS inom urvalet för denna
studie, se Figur 1. Lagstiftningen som reglerar LIS innebär vissa begränsningar om var
kommunerna får peka ut LIS-områden.
Invånarantalet inom kommunerna som använder sig av LIS är även det varierande, från 2
522 personer till 127 119 personer, se Tabell 7. Finns det ett samband mellan
befolkningsmängd och geografiskt läge för kommuner som använder sig av LIS? Den
geografiska spridningen över landet är som ovan anges ett faktum, men olika delar av landet
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har olika förutsättningar vad förekommer befintligt invånarantal, se Tabell 7. Som synes i
tabellen med vilket län de olika kommunerna i kombination med invånarantal 2018 syns det
att det i mellersta Sverige samt efter ostkusten norrut finns kommuner med högre
invånarantal än de kommuner som tillhör län i inlandet norröver. En rimlig förklaring till
invånarantalet längs ostkusten norrut är att det finns ett antal större tätorter/städer längs
denna sträcka. Att de kommuner som då ligger inom urvalet för denna studie faller sig då
naturligt att dessa har en större befolkning. Skillnaderna i invånarantal är dock i övrigt för
små för att några paralleller till användningen av LIS ska kunna dras.
Tabell 7
Kommuner

LÄN

Alingsås kommun

Västra Götaland

BEFOLKNING (2018)
41 070

Arboga kommun

Västmanland

14 138

Arjeplogs kommun

Norrbotten

2 794

Bergs kommun

Jämtland

Ekerö kommun

Stockholm

Essunga kommun

Västra Götaland

Forshaga kommun

Värmland

Hällefors kommun

Örebro

Kiruna kommun

Norrbotten

22 992

Lessebo kommun

Kronoberg

8 780

Lidköpings kommun

Västra Götaland

39 879

Mariestads kommun

Västra Götaland

24 372

Nordmalings kommun

Västerbotten

Ronneby kommun

Blekinge

29 695

Sandvikens kommun

Gävleborg

39 208

Smedjebackens kommun

Dalarna

10 897

Sorsele kommun

Västerbotten

Timrå kommun

Västernorrland

Tingsryds kommun

Kronoberg

Umeå kommun

Västerbotten

127 119

Valdemarsviks kommun

Östergötland

7 956

Vilhelmina kommun

Västerbotten

6 752

Vännäs kommun

Västerbotten

8 785

Åsele kommun

Västerbotten

2 819

Åtvidabergs kommun

Östergötland

11 537

7 097
28 308
5 671
11 518
6 983

7 118

2 522
18 060
12 407

Resultatet redovisar även storleksskillnaden som finns mellan kommunerna som använder
sig av LIS inom denna studie. Från Kiruna kommuns 20 553,28 kvadratkilometer till Essunga
kommuns 235,68 kvadratkilometer. Skillnaden i kommunernas storlek följer ett mönster
beroende på vart i landet de ligger. Desto längre norrut samt väster inåt landet ökar storleken
på kommunerna jämfört med mellersta Sveriges och söderut där kommunerna har en mer
homogen kommunyta storleksmässigt, se Figur 1. Andelen vatten inom kommunerna
redovisas även det i resultatet. Spridningen mellan andelen vatten inom kommunerna som
använder sig av LIS är stor. Ett fåtal kommuner som använder sig av LIS har även hav som
en stor del inräknad i sin andel vatten, se Tabell 8. Andelen vatten skiljer mellan kommunerna
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som är spridda över landet. Med det material som ingår i studien går det ej att se någon tydlig
koppling mellan andelen vatten inom kommunerna och hur många LIS-områden
kommunerna pekar ut, se Tabell 9.
Tabell 8
Kommuner
Alingsås kommun

YTA
LANDAREAL
(kvadratkilometer)
472,03

YTA
VATTEN
(kvadratkilometer)
79,14

Arboga kommun

325,44

93,94

22,40%

Arjeplogs
kommun
Bergs kommun

12 556,73

1937,35

13,37%

5710,25

435,13

7,08%

Ekerö kommun

217,38

166,79

43,42%

Essunga kommun

234,56

1,12

0,48%

Forshaga kommun

348,17

49,12

12,36%

Hällefors
kommun
Kiruna kommun

984,96

166,3

14,45%

19 163,23

1390,05

6,76%

Lessebo kommun

412,56

43,8

9,60%

Lidköpings
kommun
Mariestads
kommun
Nordmalings
kommun
Ronneby kommun

698,6

674

49,10%

602,4

900,83

59,93%

1230,67

1278,19

50,95%

825,16

416,89

33,56%

Sandvikens
kommun
Smedjebackens
kommun
Sorsele kommun

1165,58

131

10,10%

947,98

109,83

10,38%

7366,65

591,32

7,43%

Timrå kommun

783,16

451,2

36,55%

Tingsryds
kommun
Umeå kommun

1044,54

162,71

13,48%

2316,68

2960,57

56,10%

Valdemarsviks
kommun
Vilhelmina
kommun
Vännäs kommun

733,61

1316,66

64,22%

8047,17

693,49

7,93%

529,51

24,17

4,37%

Åsele kommun

4223,45

320,17

7,05%

Åtvidabergs
kommun

686,54

93,7

12,01%
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Tabell 9
Kommuner
Alingsås kommun

ANDEL
VATTEN/KM2
LAND I PROCENT
14,36%

ANTAL BEFINTLIGA LISOMRÅDEN I KOMMUNEN
0

ANTAL FÖRESLAGNA LISOMRÅDEN I KOMMUNEN
1

Arboga kommun

22,40%

0

6

Arjeplogs kommun

13,37%

0

28

Bergs kommun

7,08%

Framgår ej

Framgår ej

Ekerö kommun

43,42%

0

8

Essunga kommun

0,48%

0

2

Forshaga kommun

12,36%

0

24

Hällefors kommun

14,45%

0

17

Kiruna kommun

6,76%

Framgår ej

44

Lessebo kommun

9,60%

0

7

Lidköpings kommun

49,10%

22

4

Mariestads kommun

59,93%

28

4

Nordmalings kommun

50,95%

16

0

Ronneby kommun

33,56%

28

0

Sandvikens kommun

10,10%

0

16

Smedjebackens kommun

10,38%

Framgår ej

54

Sorsele kommun

7,43%

19

0

Timrå kommun

36,55%

0

13

Tingsryds kommun

13,48%

12

0

Umeå kommun

56,10%

15

0

Valdemarsviks kommun

64,22%

Framgår ej

6

Vilhelmina kommun

7,93%

Framgår ej

9

Vännäs kommun

4,37%

7

5

Åsele kommun

7,05%

0

8

Åtvidabergs kommun

12,01%

0

7

Befolkningstätheten varierar mellan de kommuner som använder LIS, från Arjeplogs
kommun med i genomsnitt 0,2 personer per kvadratkilometer till Alingsås kommun som det
bor i genomsnitt 74,5 personer per kvadratkilometer, se Tabell 1. Analyseras hur
befolkningstätheten ser ut i landet utifrån de kommuner som använder sig av LIS i denna
studie syns ett tydligt mönster. I inlandet i Norrland är det genomgående lägre
befolkningstäthet. Längs ostkusten i Norrland är befolkningstätheten högre, i till exempel
Umeå kommun. Troligtvis beror den högre befolkningstätheten längs med ostkusten än
övriga inlandet i Norrland på att det längs med kusten finns ett antal större tätorter/städer,
som bidrar till att öka antalet invånare per kvadratkilometer.
Resultatet ovan redovisar för hur kommunerna använt sig av LIS tidigare. Av de 25
kommuner som inom denna studie använder sig av LIS framgår det att det är åtta kommuner
som tidigare använt sig av LIS. Ytterligare 13 kommuner har inte sedan tidigare använt sig
av LIS inom kommunen förrän de nu arbetat fram en ny ÖP. Resterande fyra kommuner
inom studien som använder sig av LIS tydliggör inte om de tidigare använt sig av LIS, endast
att de arbetar aktivt med LIS. 19 av kommunerna som använder sig av LIS föreslår nya
områden för LIS i sin nya ÖP eller tematiska tillägg för LIS. Sex kommuner inom studien
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har valt att inte peka ut nya områden för LIS inom kommunen när de arbetat fram en ny ÖP
men har kvar sina befintliga LIS-områden. En av kommunerna som använder sig av LIS har
inte redovisat om de pekat ut nya områden för LIS i sin nya ÖP. Av de 19 kommuner som
pekar ut områden för LIS i sin nya ÖP eller tematiska tillägg för LIS har tre av kommunerna
använt sig av LIS sedan tidigare. Dessa kommuner är Vännäs, Mariestad samt Lidköpings
kommun. Antalet utpekade områden sedan tidigare var för Vännäs kommun sju, antalet
utpekade områden i den nya översiktsplanen är fem. Kommunen uppger i sin ÖP från 2018
att det tematiska tillägg för LIS de antog 2013 fortsätter att gälla i den nya översiktsplanen,
men att de kompletterar med fem LIS-områden i den nya översiktsplanen. Mariestads
kommun hade sedan tidigare 28 utpekade områden för LIS. I sin ÖP från 2018 pekar de ut
ytterligare fyra områden för LIS. Lidköpings kommun har 22 befintliga LIS-områden
utpekade i ett tematiskt tillägg för LIS som fortsätter gälla i den nya översiktsplanen. Vid
framtagandet av den nya översiktsplanen har Lidköpings kommun valt att peka ut ytterligare
fyra områden för LIS, se Tabell 3. Görs en förändring i befintliga LIS-områden framgår det
av resultatet att det, inom ramarna för det material som finns i studien, är en komplettering
av ett mindre antal områden inom kommunen för LIS. En omarbetning av befintliga
områden eller nedskärning av antal områden inom någon kommun har inte kunnat
observerats under studiens gång. Vidare kan ett motsvarande mönster urskiljas hos de
kommuner som lagt ned arbete på att ta fram LIS-områden i sin ÖP eller tematiska tillägg
för LIS från 2018 och 2019. Tolv kommuner av de 25 som använder LIS i denna studie har
arbetat fram nya LIS-områden 2018 / 2019 samt har inga LIS-områden utpekade sedan
tidigare. Sammantaget visar resultatet ett mönster i hur kommunerna väljer att arbeta med
LIS. Kommuner inom studien som arbetat fram och pekat ut LIS-områden gör det en gång
i omfattande skala, för att sedan komplettera eller arbeta om områdena vid behov.
Resultatet ovan redovisar att två av 25 kommuner arbetat fram tematiska tillägg för LIS under
2018/2019 till en äldre ÖP. Dessa kommuner är Forshaga kommun och Åsele kommun. För
båda kommunerna är det första gången de arbetar med LIS inom kommunerna. Eftersom
de i övrigt anser att deras översiktsplaner är aktuella, se 3.2, men att LIS är av nytta för
kommunen har de därför valt att arbeta fram ett tematiskt tillägg för LIS. De nio kommuner
som valt att behålla äldre tematiska tillägg för LIS till nyare översiktsplaner har antagit sina
tematiska tillägg för LIS under perioden 2011 – 2015, då med en äldre ÖP som var gällande
vid antagandet av det tematiska tillägget för LIS, se Tabell 4. Två kommuner, Arboga och
Vilhelmina, har i samband med att de arbetat fram en ny ÖP valt att arbeta fram ett tematiskt
tillägg för LIS vid sidan av. Det innebär att det tematiska tillägget är, precis som alla andra
gällande tematiska tillägg, tillhörande den aktuella översiktsplanen för kommunen. En
eventuell framtida effekt av detta arbetssätt är att det även är att göra det tematiska tillägget
gällande vid en ny ÖP, istället för att kopiera innehållet direkt från den gamla översiktsplanen.
Resterande tolv kommuner har valt att presentera sina LIS-områden direkt i sin ÖP.
Resultatet ovan presenterar vilka områden Länsstyrelsen lämnat synpunkter på av
kommunernas LIS-områden. 18 av de 25 kommuner som använder sig av LIS har fått en
eller flera synpunkter från Länsstyrelsen på sina LIS-områden, se Tabell 6. Av de 25
kommuner som använder sig av LIS är det en kommun som inte fått några synpunkter på
sina LIS-områden. Fem kommuner har använt tidigare tematiskt tillägg för LIS till den nya
översiktsplanen, då har Länsstyrelsen redan yttrat sig tidigare till det tematiska tillägget.
Eftersom samma områden används igen finns det inga nya synpunkter, Länsstyrelsen
hänvisar då till det granskningsyttrande som var aktuellt vid framtagandet av det tematiska
tillägget för LIS. Granskningsyttrande från en av dessa 25 kommuner saknas, se 2.4, ingen
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information finns då tillgänglig från Länsstyrelsens synpunkter till kommunens LISområden. Utifrån ovan angivna statistik syns ett mönster bland den statistik som
sammanställts. Kommunen har ingen skyldighet att bearbeta alla synpunkter från
Länsstyrelsen. Väljer kommunen att inte vara tillmötesgående med kompletteringar på de
synpunkter som Länsstyrelsen lämnat kan Länsstyrelsen välja att överpröva och även vidare
eventuellt upphäva hela eller delar av översiktsplanen. Eftersom detta inte påträffats inom
studien kan slutsatsen dras att kommunerna inom studien valt att följa de synpunkter som
finns i Länsstyrelsens granskningsyttrande.

Kommuner som inte använder LIS
De kommuner som faller inom studiens urval är till antalet 19 som inte använder sig av LIS.
Dessa kommuner har en stor spridning vad gäller geografiskt läge i Sverige. Från Skåne i
söder till Värmland norrut, se Figur 1.
Kommunernas befolkning varierar över hela landet. Från Gnesta kommun som 2018 hade
en befolkning på 11 237 personer till Stockholms Stad med en befolkning på 962 154
personer 2018, se Tabell 10.
Materialet som samlats in under studien visar en skillnad på kommunernas storlek. Minsta
kommunen som inte använder sig av LIS har en total kommunyta på 8,8 kvadratkilometer,
vilket är Sundbybergs Stad. Kommunen som till yta är störst och använder sig av LIS är
Örebro kommun, med en total kommunyta på 1 620,61 kvadratkilometer, se Tabell 10.
Befolkningstätheten per kvadratkilometer för de inom studien berörda kommunerna skiljer
sig markant. Från Oxelösunds kommuns 16,2 personer per kvadratkilometer till Sundbybergs
Stad 5 745,9 personer per kvadratkilometer, se Tabell 10.
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Tabell 10
Kommuner

YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer)

BEFOLKNING (2018)

PERSONER PER KM2

Borås stad

967,53

112 178

115,9

Eslövs kommun

424,68

33 557

79,0

Falköpings kommun

1 065,77

33 155

31,1

Flens kommun

826,06

16 705

20,2

Gnesta kommun

538,13

11 237

20,9

Hammarö kommun

464,15

16 483

35,5

Höörs kommun

291,51

16 637

57,1

Malmö stad

334,45

339 313

1014,5

Nacka kommun

128,83

103 656

804,6

Oxelösunds kommun

745,92

12 062

16,2

Salems kommun

71,09

16 786

236,1

Stockholms stad

214,92

962 154

4 476,8

Sundbybergs stad

8,8

50 564

5 745,9

Trelleborgs kommun

1 176,64

44 902

38,2

Upplands
kommun

164,93

45 543

276,1

Vallentuna kommun

368,45

33 432

90,7

Öckerö kommun

511,4

12 945

25,3

Örebro kommun

1 620,61

153 367

94,6

Österåkers kommun

554,46

44 831

80,9

Väsby

Statistik för andel vatten inom den totala kommunytan har även arbetats fram inom studien.
Även här syns en skillnad i andel vatten inom de kommuner som använder sig av LIS. Från
en minsta andel vatten av 1,25 % av den totala kommunytan för Sundbybergs Stad till en
andel av 95,31 % vatten av den totala kommunytan för Oxelösunds kommun, se Tabell 11.
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Tabell 11
Kommuner

YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer)

ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT

Borås stad

967,53

5,96%

Eslövs kommun

424,68

1,35%

Falköpings kommun

1 065,77

1,97%

Flens kommun

826,06

13,03%

Gnesta kommun

538,13

14,32%

Hammarö kommun

464,15

87,19%

Höörs kommun

291,51

10,07%

Malmö stad

334,45

53,07%

Nacka kommun

128,83

26,31%

Oxelösunds kommun

745,92

95,31%

Salems kommun

71,09

23,90%

Stockholms stad

214,92

12,90%

Sundbybergs stad

8,8

1,25%

Trelleborgs kommun

1 176,64

71,10%

Upplands Väsby kommun

164,93

54,53%

Vallentuna kommun

368,45

2,91%

Öckerö kommun

511,4

94,96%

Örebro kommun

1 620,61

15,28%

Österåkers kommun

554,46

43,67%

Exempelvis består kommunerna Sundbyberg och Stockholm med en befolkning på ca 55
000 respektive 926 000. Sundbyberg har en yta på 8,8 kvadratkilometer och Stockholm har
en yta på 214,92 kvadratkilometer. Till ytan till största delen av stad, båda kommunerna har
liten yta med en stor befolkning och därmed de två högsta värdena för befolkningstäthet.
Örebro och Trelleborg kommuner har en befolkning på 135 000 respektive 44 000 invånare.
Kommunerna har en kommunyta på 1620,61 respektive 1176,64 kvadratkilometer och
därmed har kommunerna lägre befolkningstäthet, se Tabell 12.
Samtliga kommuner har en större stad inom sina kommungränser men vad som skiljer
kommunerna åt är den varierande kommunytan och befolkningstätheten. Det visar att även
en kommun, med större befolkning i förhållande till andra kommuner som ryms tabellen
nedan, kan ha landsbygd, vilket representeras av befolkningstäthetskolumnen, se Tabell 12.
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Tabell 12
Kommuner

YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer)

BEFOLKNING (2018)

PERSONER PER KM2

Sundbybergs stad

8,8

50 564

5745,9

Stockholms stad

214,92

962 154

4476,8

Malmö stad

334,45

339 313

1014,5

Nacka kommun

128,83

103 656

804,6

Upplands Väsby kommun

164,93

45 543

276,1

Salems kommun

71,09

16 786

236,1

Borås stad

967,53

112 178

115,9

Örebro kommun

1620,61

153 367

94,6

Vallentuna kommun

368,45

33 432

90,7

Österåkers kommun

554,46

44 831

80,9

Eslövs kommun

424,68

33 557

79,0

Höörs kommun

291,51

16 637

57,1

Trelleborgs kommun

1176,64

44 902

38,2

Hammarö kommun

464,15

16 483

35,5

Falköpings kommun

1065,77

33 155

31,1

Öckerö kommun

511,4

12 945

25,3

Gnesta kommun

538,13

11 237

20,9

Flens kommun

826,06

16 705

20,2

Oxelösunds kommun

745,92

12 062

16,2

Länsstyrelsen har till varje ÖP och tematiskt tillägg för LIS lämnat ett granskningsyttrande.
Detta dokument ska innehålla flertalet punkter, varav en av dessa punkter är hur kommunen
redovisat LIS-områden inom kommunen. Dessa 19 kommuner har inte använt sig av LIS,
vilket innebär att Länsstyrelsens granskningsyttrande inte kommenterar något på denna
punkt. Det finns dock fyra andra punkter som Länsstyrelsen alltid ska ta upp i sitt
granskningsyttrande, totalt är det fem punkter som ska tas upp i Länsstyrelsens
granskningsyttrande79.
4.2.1
Analys av de kommuner som inte använder LIS
Studien visar att 19 kommuner inom studien inte använder sig av LIS, analysen av resultatet
syftar till att kartlägga utifrån statistiken möjliga förklaringar och samband som erhållits i
undersökningen och kommer presenteras nedan genom tabeller och text.
Resultatet visar att spridningen är stor över södra och mellersta delen av landet geografiskt,
se Figur 1. Vidare framgår av kartan att flertalet av kommunerna som inte använder LIS
ligger inom områden som av Boverket pekats ut som högexploaterade områden och därmed
79

Plan- och Bygglagen 3 kap 16 §
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ska ytterligare bebyggelse begränsas i lagens mening. Resultatet visar vidare att ingen av dessa
19 kommuner i fråga befinner sig geografiskt i norra delen av landet. Vilket inte behöver
betyda att det inte finns kommuner i norra delen av Sverige som inte använder LIS, endast
att de på grund av att de utarbetat en ÖP eller tematiskt tillägg från tidigare än 2018 faller
utanför studies ramar.
Befolkning, befolkningstäthet, kommunstorlek och andel vatten, är parametrar som hänger
ihop med LIS inom resultatet för rapporten, spridningen mellan kommunerna ligger mellan
11 000 och 927 000 invånare. Detta kan bero på att enstaka kommuner har större städer
vilket bidrar till högre befolkning generellt. Kommunens storlek har betydelse för tillgång till
strandområden med möjlighet att tillämpa LIS tillsammans med det geografiska läget i
anslutning till en större sjö eller ett stort antal sjöar. Tillgången på service i form av städer,
tätorter, samhällen och byar i kombination med andelen hav, sjöar och andel vatten kan
skönjas som en möjlig bidragande faktor för hur LIS tillämpas inom kommunen.
Ytterligare en faktor som sammankopplar befolkningen och storleken på kommunen är
befolkningstätheten. från Oxelösund med 16,2 personer per kvadratmeter till Sundbyberg
med 5 746 personer per kvadratkilometer, se Tabell 10. Det kan ses mot bakgrund att det
finns landsbygd inom kommunen där LIS skulle kunna tillämpas enbart baserat på
befolkningstätheten som siffra på 16,2 personer per kvadratkilometer. Mellan Oxelösund
och Sundbyberg kan dock en ytterligare en jämförelse göras gällande för andelar vatten av
kommunens yta. Sundbyberg består av 1,25 % vatten medan Oxelösunds kommun består av
95,31 % vatten. Intressant blir därmed att andra jämförelsen om andelar vatten av
kommunytan underminerar eventuella antaganden om Oxelösund som hög andel landsbygd
utifrån siffran av befolkningen tätheten i första jämförelsen om befolkningstätheten. Detta
visar att det krävs flera faktorer innan det är möjligt att dra någon slutsats om potentialen för
LIS i kommunen utifrån befolkningstätheten i statistik.
I det övre segmentet gällande befolkning inom kommunen bland de 19 kommunerna i
studien som inte använder sig av LIS kan skillnader presenteras. Exempelvis består
kommunerna Sundbyberg och Stockholm till ytan till största delen av stad medan andra
kommuner som Örebro och Trelleborg som har en stad men även annan yta som skulle
kunna falla under kategorin landsbygd inom kommungränsen, se Tabell 12. Det går därmed
inte att utesluta LIS i kommunen för att kommunen innehåller en större stad. Örebro är den
största kommunen till ytan av de kommuner inom studien som inte använder LIS.
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Alla kommuner inom studien
Studien har kartlagt hur kommunerna hanterat Länsstyrelsens granskningsyttrande, var
dokumentet finns tillgängliga, om de finns tillgängliga. Av de 44 kommunerna inom studien
har granskningsyttrande från fyra kommuner behövts begäras ut från kommunerna via mejl.
39 kommuner inom studien har haft Länsstyrelsens granskningsyttrande tillgängligt för
allmänheten. Från en kommun i studien, Arboga kommun, har inte Länsstyrelsens
granskningsyttrande erhållits. 21 kommuner har lagt Länsstyrelsens granskningsyttrande
direkt i sin ÖP, se Tabell 13.
Tabell 13
Kommuner

HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

Alingsås kommun

I ÖP

Arboga kommun

Ej tillgängligt

Arjeplogs kommun

Erhölls via mejl

Bergs kommun

Bilaga till digital ÖP

Borås stad

Erhölls via Mejl

Ekerö kommun

I ÖP

Eslövs kommun

I ÖP

Essunga kommun

Eget dokument på web

Falköpings kommun

Eget dokument på web

Flens kommun

Eget dokument på web

Forshaga kommun

Eget dokument på web

Gnesta kommun

I ÖP

Hammarö kommun

I ÖP

Hällefors kommun

I ÖP

Höörs kommun

I ÖP

Kiruna kommun

Eget dokument på web

Lessebo kommun

Eget dokument på web

Lidköpings kommun

I ÖP

Malmö stad

I ÖP

Mariestads kommun

I ÖP

Nacka kommun

Eget dokument på web

Nordmalings kommun

Eget dokument på web

Oxelösunds kommun

I ÖP

Ronneby kommun

Eget dokument på web

Salems kommun

Eget dokument på web

Sandvikens kommun

I ÖP

Smedjebackens kommun

I ÖP
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Sorsele kommun

Eget dokument på web

Stockholms stad

I ÖP

Sundbybergs stad

I ÖP

Timrå kommun

I ÖP

Tingsryds kommun

I ÖP

Trelleborgs kommun

I ÖP

Umeå kommun

I ÖP

Upplands Väsby kommun

I ÖP

Valdemarsviks kommun

Eget dokument på web

Vallentuna kommun

I ÖP

Vilhelmina kommun

Eget dokument på web

Vännäs kommun

Eget dokument på web

Åsele kommun

Erhölls via mejl

Åtvidabergs kommun

Erhölls via mejl

Öckerö kommun

Eget dokument på web

Örebro kommun

Eget dokument på web

Österåkers kommun

Eget dokument på web

39 av 44 kommuner anger i sin ÖP vilket år de siktar på när de arbetat fram den nya
översiktsplanen. Årtalen som kommunerna siktar på varierar, mellan år 2028 för en av dessa
kommuner och 2050 för fyra kommuner. 19 kommuner inom studien har utblick mot år
2030 för sin ÖP. En kommun har utblick mot år 2033 för sin ÖP. Fem kommuner inom
studien har utblick mot år 2035 för sin ÖP. En kommun inom studien har utblick mot år
2038 för sin ÖP. Åtta kommuner inom studien har utblick mot år 2040 för sin ÖP. I
resterande fem kommuner framgår det ej i deras ÖP vilket år har utblick mot när de tagit
fram sin ÖP.
Inom ramen för studien har mål och strategier sammanställts från kommunernas
översiktsplaner. Målen handlar om vad kommunerna vill utveckla och syfte är att på ett högst
övergripande sätt skapa sig en bild av kommunen i form av max fyra punkter. Kommunernas
mål kompletterar den kvantitativa delen av rapporten och kan användas för ökad förståelse
vid kommande fördjupning och ska ligga i bakgrunden när jämförelser mellan utvalda LIS
kommuner sker.
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4.3.1
Analys av samtliga kommuner
Det som är gemensamt för samtliga kommuner i studien är Länsstyrelsens
granskningsyttrande till kommunens ÖP eller tematiska tillägg för LIS. Det som kartlagts i
studien är att det skiljer sig hur kommunerna hanterar Länsstyrelsens granskningsyttrande
administrativt. I lagen står det att Länsstyrelsens granskningsyttrande ska finnas med som en
del av kommunens ÖP och att det ska framgå på vilka punkter kommunen och Länsstyrelsen
haft delade meningar80. Av studien framgår det att kommunerna tolkar lagen olika, baserat
på hur Länsstyrelsens granskningsyttrande hanterats av kommunerna i studien.
Kommunerna i studien tolkar hur redogörelsen ska ske på olika sätt. I fyra av kommunerna
fick Länsstyrelsens granskningsyttrande hämtas via mejl, se Tabell 13.
Majoriteten av kommunernas visioner siktar på 2040, någon kommun har 2028 och fyra
kommuner har utblick mot 2050. kommunerna redovisar ställningstaganden till kommunala,
regional och nationella och globala mål i sin översiktsplan och om något mål på annat plan
är kommunalt sammanfaller med viktiga mål för kommunen kan det kanske kännas naturligt
att sätta ÖP vision till målet ska vara uppfyllt.
I efterföljande fördjupande del av resultatet analyseras sex av de 25 kommuner som använder
LIS utifrån framtaget material, för att mer djupgående studera LIS utifrån framtaget material,
jämföra både mellan kommuner med liknande geografiskt läge och mellan kommuner i norr
och i söder.
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Jämförande fördjupning och analys av sex kommuner i
Sverige
Kort om hur urvalet skett. Urvalet grundar sig på att kommunerna tillsammans ringar in alla
olika politiska styren. En kommun med röd politisk styrning, en med blå politisk styrning
och en med blandad politisk styrning. Kommunerna ska vara ungefär jämlika sett till storlek,
invånare och i övrigt så många parametrar som möjligt. Målet är att studera vilken betydelse
det politiska styret har på hur LIS hanteras i kommunerna utifrån framtagen statistik.
4.4.1

Norrlandskommuner

Vilhelmina kommun
Tabell 14
KOMMUN
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer) (2019)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL BLI ENLIGT ÖP
MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 1:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 2:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR ATT UTVECKLA
LANDSBYGDEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
PARTIER
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

Vilhelmina
Västerbotten
6752
8740,66
0.8
7.93 %
2030
Behålla eventuellt öka
Samhällsservice
Bebyggelseutveckling
K Bostadsförsörjning
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Ja
BLÅ
M, C, KD, Övriga partier
Framgår ej
8 st

Vilhelmina kommuner har en yta på 8 740,66 km2 varav cirka 8 % av ytan består av vatten.
Befolkningen ligger på 6 752 personer 2018 och det bor 0,8 personer per kvadratkilometer i
kommunen. Vilhelmina kommun vill behålla, eventuellt öka antalet invånare enligt sin ÖP.
Vidare framgår det inte av resultatet i tabellen hur många befintliga LIS-områden som finns
i kommunen innan ÖP/tematiskt tillägg antogs. Det politiska styret i kommunen när ÖP
antogs var blått. Vad kommunen vill satsa på att utveckla är bland annat samhällsservice,
bebyggelse, bostadsförsörjning och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, se Tabell 14.
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Sorsele kommun
Tabell 15
KOMMUN
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer) (2019)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL BLI ENLIGT ÖP
MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 1:

Sorsele kommun
Västerbotten
2522
4543,62
0,3
7,43%
2030
Framgår ej
Kunna erbjuda många typer av boendeformer och andra
anläggningar utifrån lokala behov
Behov av att ta fram aktivitets- och kommunikationsplan
kopplat till inflyttare, boende, besökare och företag
Stärka förutsättningarna för platsutveckling och attraktiva
miljöer
Utöka nyttjandet av resurssnåla transporter samt hitta former för
att öka samverkan mellan olika transportslag
Ja

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 2:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR ATT UTVECKLA
LANDSBYGDEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
PARTIER
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

BLANDAD
C, V
19
0

Sorsele kommun har en yta av 4 553,62 kvadratkilometer och andelen vatten i kommun är
drygt 7 %. Sorsele har en befolkning på 2 522 personer vilket resulterar i ett snitt på 0,3
personer per kvadratkilometer. Vilka planer Sorsele har för framtiden gällande invånarantalet
i kommunen framgår ej, då det saknas ett befolkningsmål i översiktsplanen. Styret i
kommunen var Blandad när ÖP antogs. Vidare framgår det av resultatet i tabellen att Sorsele
ar 19 befintliga LIS-områden innan ÖP/tematiskt tillägg antogs. Sorsele vill satsa på att bland
annat kunna erbjuda olika typer av boende former efter behovet lokalt, genom en aktivitetsoch kommunikationsplan för olika målgrupper, stärka förutsättningarna för platsutveckling
och attraktiva miljöer och öka användningen av resurssnåla transporter, se Tabell 15.

49

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen En kartläggande och jämförande studie av hur
kommuner och Länsstyrelser tillämpar lagstiftningen
Åsele kommun
Tabell 16
KOMMUN
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer) (2019)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT
VILKET ÅR SIKTAR ÖP (2014)
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL BLI ENLIGT ÖP
MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 1:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 2:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR ATT UTVECKLA
LANDSBYGDEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
PARTIER
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

Åsele
Västerbotten
2 819
7957,97
0,6
7,05%
2030
Framgår ej
Samverkan med omvärlden
Delaktighet i beslutande processen och god folkhälsa
Kvalitet på utbildning och föräldrars delaktighet.
Vård och social omsorg
Ja
RÖD
S, övriga partier
0
9

Åsele kommun har en yta av 7 957,97 kvadratkilometer, av den ytan består drygt 7 % av
vatten. Åsele har en befolkning på 2 819 personer vilket utslaget på kommunytan ger en
befolkningstäthet på 0,6 personer per kvadratkilometer. Vilka planer Åsele har för framtiden
gällande invånarantalet i kommunen framgår ej, då det saknas ett befolkningsmål i
översiktsplanen Den politiska styrningen i kommunen då det tematiska tillägget för LIS
antogs var röd. I det tematiska tillägget för LIS som Åsele antog 2019 pekar de ut nio
områden för LIS. Det framgår av tabellen att Åsele inte hade några befintliga LIS-områden
innan det tematiska tillägget antogs. Vad Åsele vill satsa på att utveckla är bland annat
samverkan med omvärlden, delaktighet i beslutandeprocessen och god folkhälsa, kvaliteten
på utbildning i skolan och föräldrars delaktighet samt vård och social omsorg, se Tabell 16.
4.4.2
Analys Norrlandskommunerna
Politiska målen: Två av de tre kommunerna som jämförs, Vilhelmina och Sorsele skriver
båda i sin ÖP om att kommunen vill utveckla samhällsservice respektive aktivitetsplaner för
kommunikationer. Vidare skriver de två kommunerna om bostadsförsörjning respektive
viljan att erbjuda olika upplåtelseformer. Åsele skriver i sin ÖP att de vill samverka med
omvården ha delaktighet i processen och god folkhälsa. Åsele ställer krav på utbildning och
föräldrars delaktighet. Vilhelmina vill utveckla LIS medan Sorsele vill stärka förutsättningarna
för platsutveckling i attraktiva miljöer. Åsele vill satsa på vård och omsorg. Sorsele vill
utveckla resurssnåla transporter och samverka mellan olika transportslag vilket skulle kunna
länkas ihop med de två andra kommunernas visioner om samhällsservice respektive
kommunikationsplaner.
Två av de tre kommunerna har valt att hantera LIS områden på olika sätt i samband med att
kommunen antagit sin översiktsplan, Vilhelmina väljer att peka ut åtta nya LIS-områden
medan Sorsele inte pekar ut några nya LIS-områden, och då gäller senast antagen tillägg för
LIS eller utpekade områden i tidigare LIS-områden. Åsele skiljer sig i mängden genom att ha
ett tematiskt tillägg för LIS från 2019 och pekar då ut nio områden istället för att arbeta fram
en helt ny ÖP.
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Vad gäller befolkningsmålen i de utvalda kommunerna framgår av materialet att två av
kommunerna framgår det ej och i den tredje kommunen Vilhelmina, skriver i sin ÖP att de
vill behålla eventuellt öka i befolkningsmängd.
Tillgången till vatten inom kommunerna skiljer sig inte nämnvärt utifrån tabellerna och ligger
på ca 7 % vatten av den totala kommunytan.
Största kommunytan har Vilhelmina på 8 740,66 kvadratkilometer sedan kommer Åsele 7
958 kvadratkilometer och minst är Sorsele på 4 543,62 kvadratkilometer.
4.4.3

Kommuner i södra Sverige

Ronneby kommun
Tabell 17
Kommuner
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer)(2019)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL BLI ENLIGT ÖP
MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 1:

Ronneby kommun
Blekinge
29 695
1242,05
23.9
33,56 % (varav ca 30 % är HAV och ca 3% är övrigt vattendrag)
2035
31 000
Förtäta och planera för ny bebyggelse i anslutning till ny och
befintlig infrastruktur och kollektivtrafik
Komplettera bostadsutbudet i kommunens bostadstyper och
upplåtelseformer
Landskapets grundmönster och bygdens kulturvärden vid
bebyggelseutveckling
Stärk kärnorna för service, bebyggelseutveckling och utveckla
sociala mötesplatser
Ja

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 2:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR ATT UTVECKLA
LANDSBYGDEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
PARTIER
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

BLÅ
M, C, FP, KD, lokalt parti RONNEBYPARTIET
28
0

Ronneby kommun har en yta på 1242,05 kvadratkilometer och andelen vatten i kommunen
är drygt 33,5 %. Ronneby har en befolkning på 29 695 personer vilket resulterar i ett snitt på
23,9 personer per kvadratkilometer. Styret i kommunen var blått när översiktsplanen antogs.
Ronneby vill satsa på att utveckla; förtäta och planera för ny bebyggelse bland befintlig
bebyggelse och kollektiv trafik, komplettera med olika upplåtelseformer, grundmönster och
kulturvärden vid utveckling av bebyggelse förbättra service, bebyggelse och sociala
mötesplatser, se Tabell 17.
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Tingsryd kommun
Tabell 18
Kommuner
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL BLI ENLIGT ÖP
MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 1:

Tingsryds kommun
Kronoberg
12407
1207,25
10,3
13,48%
2030
Framgår ej
Ekologiskt hållbar kommun med en god miljö att verka och leva
i
Alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter och
ges samma möjligheter att påverka sitt liv
Närhet till skola, fritidsaktiviteter och grönområden
Färdigställa 100 nya bostäder under perioden 2016 – 2020.
Ja

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 2:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR ATT UTVECKLA
LANDSBYGDEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
PARTIER
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

BLANDAD
S, M
12
0

Tingsryds kommun har en yta på 1 207,25 kvadratkilometer och andelen vatten i kommunen
är cirka 13,5 %. Tingsryd har en befolkning på 12 407 personer vilket resulterar i ett snitt på
10,3 personer per kvadratkilometer. Styret i kommunen var blandat när ÖP antogs. Tingsryd
vill satsa på att utveckla en ekologiskt hållbar kommun med god miljö att verka och leva i,
alla människor med samma rättigheter och skyldigheter ska ges samma möjligheter att
påverka sitt liv, närhet till natur, skola och fritid samt bostadsmål på 100 nya bostäder mellan
fram till 2020, se Tabell 18.
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Lessebo kommun
Tabell 19
Kommuner
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL BLI ENLIGT ÖP
MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 1:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 2:

Lessebo kommun 2018
Kronoberg
8780
456.36
19.2
9.60%
2040
11718
En naturnära kommun där livskvalitet och trygghet står i fokus
En miljövänlig kommun som är fossilfri med hållbar utveckling
och klimatsmarta boenden
En levande kommun med rikt fritidsliv och stark besöksnäring
En modern kommun med världen runt knuten
Ja

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR ATT UTVECKLA
LANDSBYGDEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
PARTIER
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

RÖD
S
0
7

Lessebo kommun har en yta på 4 556,36 kvadratkilometer och andelen vatten i kommunen
är drygt 9,5 %. Lessebo kommun har en befolkning på 8 780 personer vilket resulterar i ett
snitt på 19,2 personer per kvadratkilometer. Styret i kommunen var rött när översiktsplanen
antogs. Lessebo vill satsa på att utveckla en naturnära kommun med livskvalitet och trygghet
som fokus, miljövänlig och fossilfri kommun med hållbar utveckling och klimatsmarta
boenden, rikt friluftsliv och stark besöksnäring samt en modern kommun med närhet till
omvärlden, se Tabell 19.
4.4.4
Analys kommuner i södra Sverige
Fyra av Ronnebys mål handlar om bebyggelse vilket gör kommunen unik i den fördjupade
jämförelsen. Dels vill kommuner förtäta och planera ny bebyggelse strategiskt, vidare vill
kommunen öka utbudet av upplåtelseformer och för det tredje vill de stärka kärnorna för
service, bebyggelseutveckling med mera. Till sist vill kommunen satsa på landskapets
grundmönster och bygdens kulturvärden vid bebyggelseutveckling. Bland Lessebo kommuns
mål handlar tre av målen om naturen. Kommunen vill vara naturnära med fokus på livskvalité
och trygghet, kommuner vill utveckla hållbara bostäder ur klimathänseende och för det tredje
stärka friluftsliv och turism, vilket övergår i det fjärde målet om tillgång till omvärlden. I
Tingsryd handlar ett mål om ekologisk miljö som är god att leva i. Likt Ronneby har Tingsryd
ett mål om att stärka service genom närhet till skola samt fritidsaktiviteter och likt Lessebo
tillgång till natur och grönområden. Tingsryd har helt unikt ett specifikt bebyggelsemål på
100 bostäder inom ett intervall på fyra år. Till sist vill Lessebo värna om människors
rättigheter och skyldigheter och stärka människor möjligheter att påverka sina liv. Utifrån
den statistik om de tre kommunerna i den fördjupade jämförelsen utifrån de fyra målen går
att se att bostäder en prioriterad fråga i Ronneby med blått styre och naturen ett fokus i en
kommun med rött styre och Tingsryd med blandat styre blir målen både och.
En av de tre kommunerna har valt att peka ut nya LIS områden i sin nya ÖP, de två andra
har befintliga LIS områden sedan tidigare. Ronneby har flest befintliga LIS områden enligt
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statistiken, 28 stycken. Tingsryd har tolv befintliga LIS-områden medan Lessebo inte har
några befintliga LIS-områden utifrån den statistik som tagits fram. En jämförelse mellan
Tingsryd och Ronneby i befintliga LIS-områden visar att Ronneby dubbelt så många
befintliga områden som Tingsryd trots att kommunytan i de båda kommunerna inte skiljer
sig nämnvärt. Det som skiljer kommuner åt är att Ronneby har mer än dubbelt så mycket
invånare samt att andelen vatten av kommunytan i Ronneby är tre gånger så stor som i
Tingsryd, men då ska också nämnas att Ronneby ligger i Blekinge och en del av procenten
vatten är kust mot Östersjön. Det vill säga att den andelen vatten inte räknas med då det inte
är möjligt att peka ut LIS- områden längs den kuststräckan81.
4.4.5
Analys samtliga fördjupningskommuner
Vilhelmina, Sorsele och Ronneby vill alla tre utveckla bebyggelsen i kommunen, Sorsele och
Ronneby skriver ordagrant båda om upplåtelseformer som en del i bebyggelseutvecklingen.
När det gäller stärkande av samhällsservice vill både Vilhelmina och Ronneby satsa på
samhällsservice. Ronneby kommuns mål om tillgång till omvärlden är samma målsättning
som Åsele.
När de gäller poliska målsättningar och kategoriseringarna blått, blandad och rött, visar det
sig att innebörder av målen utifrån insamlad statistik visar att bebyggelse och infrastruktur är
vanligast förekommande för blått styre, medan i kommunerna med rött styre är natur,
människors delaktighet och sociala frågor vanligast förekommande. Ett exempel på detta är
Ronneby kommun där samtliga fyra mål genomsyras av bebyggelse, utveckling och
infrastruktur, detta är i linje med Vilhelmina kommuns fyra mål som också genomsyras av
utveckling, infrastruktur och bebyggelse. Den politiska styrningen i Vilhelmina då
översiktsplanen antogs var blå.
I andra änden av den politiska skalan finns det röda styret, där de politiska målen genomsyras
av natur, vård och omsorg samt den sociala delaktigheten framställs som viktigt i de poliska
målen både för Åsele och Lessebo. Båda kommunerna hade rött styre när översiktsplanen
eller det tematiska tillägget för LIS antogs.
Att utläsa av de politiska målen i översiktsplanerna/LIS-planerna är de inte bundna av
geografiska faktorer som norr och söder i samma utsträckning som det politiska styret.
Exempelvis kan målen mellan kommuner med samma styre i norr och en i söder ha mer
gemensamt är kommuner som ligger grannar men med olika politiskt styre.
I mitten av dessa politiska poler finns blandat politiskt styre vilket speglar av sig i de poliska
målen i Sorsele och Tingsryd. Vilka konsekvenser det politiska styret har för LIS i
kommunerna utifrån resultatet i studien i form av antal utpekade områden så visar det av
urvalet att samtliga två kommuner med rött styre pekar ut LIS i sin ÖP och tematiskt tillägg,
medan en av två kommuner med blått styre pekar ut LIS-områden i sin ÖP medan ingen av
kommunerna med blandat styre pekar ut något LIS-område alls i sin ÖP. Både Tingsryd och
Åsele vill öka delaktigheten i kommunens arbete. Se Figur 2.
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Figur 2

Tre av sex kommuner i den fördjupade jämförelsen pekar ut LIS under 2018 och 2019.
Lessebo i syd och Åsele och Vilhelmina i norr. Lessebo pekar ut sju områden medan Åsele
pekar ut nio områden och Vilhelmina åtta områden. Åsele gör det i form av ett tematiskt
tillägg för LIS medan Lessebo och Vilhelmina gör det genom sina översiktsplaner. Det
politiska styret i kommunen när översiktsplanen eller det tematiska tillägget för LIS antogs
var rött för Lessebo och Åsele medan det var blått styre i Vilhelmina.
I norra Sverige är det två av tre kommuner som valt att peka ut LIS-områden medan i södra
Sverige är det bara en av tre kommuner som pekat ut LIS-områden i sin ÖP/tematiskt tillägg.
Vilhelmina och Åsele i norr och Lessebo i syd. Det som förenar två av de tre kommunerna
är att båda hade rött politiskt styre när ÖP/tematiskt tillägg antogs, medan Vilhelmina hade
blått. Åsele har ett tematiskt tillägg och Lessebo har en ÖP medan Åsele pekar ut LISområden genom ett tematiskt tillägg.
Av statistiken framgår inte någon stor skillnad mellan de tre kommunerna i antal utpekade
områden utan det skiljer ett - två områden i antal. Ingen avvikelse kan hittas mellan de tre
kommunerna i befintliga LIS områden, Åsele och Lessebo har inga tidigare utpekade LIS
områden och av Vilhelmina kommun framgår inte om befintliga LIS-områden finns eller ej,
vilket ger en osäkerhet. När det gäller storleken på de tre kommunerna avviker Lessebo till
ytan med ca 450 kvadratkilometer till skillnad mot Åsele och Vilhelmina som har runt 8 000
kvadratkilometer kommunyta. Andelen vatten i kommunerna skiljer sig inte markant, det
skiljer ca 2 % i andel vatten av kommunytan mellan Lessebo på 9 % och Åsele och Vilhelmina
som båda har 7 %. Befolkningen skiljer sig mellan alla tre kommuner, störst befolkning har
Lessebo med cirka 8 000 invånare, sen kommer Vilhelmina med cirka 6 700 invånare och
minst är Åsele med cirka 2 800 invånare i kommunen. Eftersom Lessebo avviker från de två
övriga kommunerna medför detta att Lessebo har en befolkningstäthet på ca 19 personer
per kvadratkilometer att jämföras med Åsele och Vilhelmina med en befolkningstäthet på
0,6 respektive 0,8 personer per kvadratkilometer. Från resultatet visar det sig att oavsett att
Åsele och Vilhelmina har en likvärdig tillgång till vatten av land i kommunen och en markant
mindre befolkning i förhållande kommunytan så har kommunerna inte högre andel utpekade
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LIS-områden. Oavsett om kommunen hade rött eller blått styre när ÖP/tematiskt tillägg
antogs och vilka kommunala mål som presenterats.
Vad gäller kommuner som inte har pekat ut LIS-områden i sin ÖP/tematiskt tillägg är det
en kommun i norr, Sorsele och två i syd, Tingsryd och Ronneby. Här är skillnaderna i
befintliga LIS-områden mellan Tingsryd som har tolv och Ronneby med 28 LIS-områden
som flest medan Sorsele i norr har 19 befintliga LIS-områden. Sorsele kommun är till ytan
den största av de tre kommunerna på ca 4 500 kvadratkilometer medan Ronneby och
Tingsryd har yta vardera på ca 12 00 kvadratkilometer. Sorsele avviker även när det gäller
antalet invånare med cirka 2 500 invånare medan Tingsryd har cirka 12 000 invånare och
Ronneby cirka 24 000 invånare. För befolkningen i kommunerna ger detta 0,3 personer per
kvadratkilometer för Sorsele medan Tingsryd har cirka tio personer per kvadratkilometer och
Ronneby har över 23 personer per kvadratkilometer. Andelen vatten av kommunytan
fördelar sig så att Ronneby har ca 33 %, Tingsryd 13 % och Sorsele cirka 7 %. Det ska dock
tilläggas att Ronneby har en andel av sin vattenyta består av Blekinges kustområden mot
havet där LIS inte kan pekas ut vilket resulterar i att endast 3% av kommunens vattendrag
kan pekas ut som LIS-område. Trots detta visar den statistik som framtagit i rapporten då
Ronneby är den kommun av de sex i fördjupade studien som har flest befintliga LISområden, 28 stycken.
4.4.6

Fördjupande jämförelse med fokus på Länsstyrelsens
granskningsyttrande
I den här analysen studeras vilka typer av synpunkter Länsstyrelsen har som granskat
kommunernas ÖP/tematiska tillägg. Synpunkterna kommer från granskningsyttrandena från
Länsstyrelsen i Västerbottens och Kronobergs län. Fokus kommer vara på hur
Länsstyrelserna skiljer sig åt då varje yttrande kan ses som en fristående bedömning samtidigt
som LIS ska behandlas ur ett regionalt perspektiv så kan det vara möjligt att Länsstyrelsen i
ett län ska ha en enhetlig inräkning på bedömningarna även om det sker från fall till fall. Efter
den här problematiseringen följer ett resultat och en analys efter givna förutsättningar, mellan
två Länsstyrelser granskningsyttrande och tre kommuners LIS-områden.
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Tabell 20, teckenförklaring till Tabell 21.
1= Riksintresse
2= Strandskyddets syfte
3= Fornlämning
4=Naturreservat
5=LIS syfte
6= N2000
7= Övriga dispensskäl MB 7:18 §
8 = Felaktigheter i laghänvisning
9 = Ändra formuleringar
10= Områdets lämplighet för bebyggelse ska prövas i detaljplan
11= Undermåligt utredningsmaterial
12 = LIS-område riskerar överprövning
13 = Ianspråktagande av jordbruksmark
x = Kommunen har inte pekat ut några LIS-områden i aktuellt dokument

Tabell 21

KOMMUN

LÄN

Lessebo kommun

Kronoberg

0

7

2, 3,5, och 11

Ronneby kommun

Blekinge

28

0

x

Sorsele kommun

Västerbotten

19

0

x

Tingsryds kommun

Kronoberg

12

0

x

Vilhelmina kommun

Västerbotten

Framgår ej

9

3,8,9 10 12 och 13

Åsele kommun

Västerbotten

0

8

1 2,5,7 och 9
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Länsstyrelsens synpunkter på kommunernas LISområden
Lessebo, Kronbergs län
Lessebo pekar i sin ÖP ut sju områden. Länsstyrelsen börjar med att efterfråga en analys som
styrker varför de utpekade områdens betydelse för landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen
efterfrågar även en beskrivning av områdenas natur och kulturmiljöer för att göra det möjligt
för Länsstyrelsen att bedöma de föreslagna LIS-områdenas lämplighet för LIS. Kommunen
behöver också beskriva om områdena har höga naturvärden och hur en eventuell
exploatering skulle påverka utpekade områden. Vidare anser Länsstyrelsen att kommunen
bör beskriva påverkan på hur en exploatering skulle påverka det påverkar allmänhetens
tillträde genom friluftsliv samt konsekvenser för djur- och växtliv. Syftet är att få fram hur
lämpliga områdena är för LIS. Fri passage för allmänheten är ytterligare en punkt som
Länsstyrelsen påpekar. En del av kommunens utpekade områden ligger nära tätort vilket
ställer högre krav på att inte motverka strandskyddets syften82. Det är viktigt att Länsstyrelsen
får tillgång till fullständigt material för att kunna bedöma eventuell exploatering i respektive
område. Vidare räknas ett antal arter upp, både fridlysta och utrotningshotade, i
Länsstyrelsens granskningsyttrande och vidare utredningar och bättre framställan om
påverkan, konsekvenser och hänsynstagande efterfrågas av Länsstyrelsen för berörda arter i
berörda områden i fråga. Vidare utredningar krävs av kommunen gällande områden med
eventuella fornlämningar och exploateringens omfattning samt påverkan på området.
Slutligen inför framtida exploatering måste risker för människors hälsa, översvämning,
erosion med mera utredas inom samtliga utpekade områden med fokus på framtida
klimatförändringar. Länsstyrelsen anser vidare att två områden kan verka olämpliga att
exploatera utifrån givet kartmaterial i planen. I granskningsyttrandet anser Länsstyrelsen även
att kommunen bör beakta föroreningar i två andra områden.
Vilhelmina, Västerbottens län
Vilhelmina har ett tematiskt tillägg för LIS till sin ÖP som Länsstyrelsen lämnat ett separat
granskningsyttrande till. Länsstyrelsen skriver kort om kommunen svämplan83, som i korthet
kan beskrivas som en flack yta uppbyggd av sediment i området i närmast anslutning till ett
vattendrag. Ytan översvämmas naturligt i perioder av högre flöden och det är den planen
som Länsstyrelsen har synpunkter på. En sådan finns i det tematiska tillägget för LIS med en
bedömning om eventuell påverkan på vattnet inom 30 meter från vattenfåran eller kanten på
sjön.
Vidare har Länsstyrelsen under samrådet haft synpunkter på längd eller bredd längs med
vattnet på utpekade LIS-områden samt att dessa ska kortas ned, samt med hänvisning till
Prop. 2008/09:119 sidan 71. Enligt Prop. 2008/09:119 krävs detaljplan för att pröva
bostadsbebyggelse längre än 200 meter från befintlig bebyggelse. Om kommunen beviljar
dispensen längre än 200 meter från befintlig bebyggelse kommer Länsstyrelsen eventuellt att
överpröva dispensen, skriver Länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande.
Lokala värden för friluftsliv bör lyftas fram bättre i översiktsplanen och är extra viktigt vid
placering av enstaka bebyggelse. Länsstyrelsen vill se hur områdena används idag för

82
83

Miljöbalken 7 kap 13 §
Hymoinfo - Svämplan
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friluftsliv samt om det finns behöva av att säkra fri passage för allmänheten närmast
strandkanten.
För utpekande av LIS-områden på jordbruksmark behöver kommunen bedöma
intrångseffekterna och inte som kommunen skriver att markägaren ska göra den
bedömningen. Bedömning av lämplig markanvändning och planens konsekvenser behöver
redovisas bättre.
Slutligen skriver Länsstyrelsen om kulturreservat, befintliga och planerade kulturreservat
behöver redovisas. Det finns också fornlämningar i ett av de utpekade LIS-områdena,
Saxnäs, som ska pekas ut. Saxnäs är enligt Länsstyrelsen och Naturvårdverket ett så kallat
stoppområde. Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att upplysa att om fornlämning
påträffats får ej byggande uppföras innan utredningen är klar samt att den som söker bygglov
får stå för kostnader för arkeologiska utgrävningar.
Åsele, Västerbottens län
Länsstyrelsen anser inte att kommunens bedömning hur LIS-områdena påverkar
möjligheterna för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Kommunen hänvisar att vidare
utredningar ska göras i senare process i samband med planläggning och/eller bygglov. Detta
är en mening som tillämpas av kommunen på upprepade ställen i planen. Kommunen har
inte redovisat värdena för uppmätta halter. Påverkan på vattendrag och grundvatten anser
Länsstyrelsen är standardiserade och schablonmässiga. Då det inte går att uttyda nuvarande
status på vattendragen i LIS-områdena kan det bli svårt att bedöma resultatet av den påverkan
som bebyggelse och vägar kan antas medföra. Länsstyrelsen skriver att kommunen ska
beskriva bättre hur bebyggelse inom LIS-områdena inte bidrar till att överstiga
miljökvalitetsnormerna, kommunens formulering är generell. Det duger inte att hänvisa till
utredningar ska göras i senare processer.
Länsstyrelsen är inte överens med kommunen angående kommunens utredning om att
vattendragens status är god som svämplanen säger. Kommunen bör enligt Länsstyrelsen visa
bättre hur man tänkt säkerställa att alla LIS-områden inte påverkar miljökvalitetsnormerna
vid eventuell exploatering. Länsstyrelsen anser att det sista bör ligga till grund för hur
kommunen väljer ut LIS-områden.
Länsstyrelsen anmärker på att de data gällande översvämningar som kommunen tillämpat är
föråldrade och rekommenderar att kommunen gör stabiliseringsundersökningar i LISområden där risken för ras och skred inte kan uteslutas. Länsstyrelsen rekommenderar
kommunen att ta bort den regionala vägledning för LIS som kommer från Länsstyrelsen, då
den håller på att utvärderas och risken finns att informationen i tillägget gällande LIS blir
inaktuell/felaktig.
Länsstyrelsen har synpunkter på två av de nio utpekade områdena, Käringberget och Tallsjö
Käringberget omfattar ca 500 meter längs vattendraget Viskasjön och på den sträckan finns
enbart ett hus, Länsstyrelsen anser inte att områden som beskrivs i samrådredogörelsen,
uppfyller kriterierna för vad som länsstyrelsen utifrån lagen ser som ianspråktagen mark.
Kommuner har inte heller visat hur LIS-området Käringberget bidrar till
landsbygdsutveckling och föreslår att kommunen tar bort Käringberget som utpekat LISområde.
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Tallberget ligger inom riksintresse för rennäringen, därmed måste riksintresset framgå i
kartan tillsammans med områdesbeskrivningen för Tallberget.
Analys av Länsstyrelsens granskningsyttrande
Även om yttrandena är för en översiktsplan och resterande två är för tematiska tillägg så
framgår det att Länsstyrelsen på ett konsekvent sätt redogör för vad som gäller och baserat
på resultatet i Tabell 21 framgår det att flest synpunkter hade Länsstyrelsen i Västerbottens
län med fem respektive sex synpunkter. Dock skiljer det inte sig nämnvärt från Länsstyrelsen
i Kronoberg som hade fyra synpunkter utifrån den kategorisering som tillämpats vid
inläsning av Länsstyrelsens granskningsyttrande i studien. Några kategoriseringar är mer
generella och några mer specifika men ingen kategori förekom i samtliga tre
granskningsyttrande även om kategorierna strandskyddets syfte och LIS syfte kan innefatta
en stor mängd formuleringar. Det går inte att tydligt se någon skillnad på ett sådant begränsat
urval av granskningsyttrande. Å andra sidan ger detaljrikedomen tillsammans med statistiken
en inblick i Länsstyrelsens granskande och rådgivande roll i översiktplaneprocessen.
Kategoriseringen kan vara bristfällig men trots detta så ger den ändå en fingervisning om
Länsstyrelsens synpunkter, då vissa av kategoriseringarna nämns i granskningsyttrande även
om Länsstyrelsen inte har synpunkter eller avvikande syn gentemot kommunen. Detta tyder
på en mer enhetlig samsyn och kvalitetssäkring av granskningsyttrandenas innehåll
Länsstyrelser emellan oavsett Länsstyrelsens geografiska läge i landet. Enhetligheten upplevs
inte på motsvarande sätt mellan kommunerna i arbetet med att studera kommunernas
översiktsplaner och tematiska tillägg. Generellt över de sex kommunerna som studerats så
framgår av Länsstyrelsens granskningsyttrande att hur kommunerna presenterar underlag för
områden som pekas ut som LIS-områden inte är tillfredsställande.
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5 Diskussion
Utifrån det resultat samt den resultatanalys som studien resulterat i har de frågeställningar
som ställts upp för studien att besvara, besvarats i sin helhet. Dessa frågeställningar är dock
begränsade i sitt svar, för att göra studien genomförbar på den tid som funnits att tillgå.
Diskussionsavsnittet som nu följer kommer att diskutera studien på ett mer övergripande
plan för att se om det finns mönster genomgående för studien som frågeställningarna inte
delvis eller alls berört. Resultatet talar för sig själv vad bekommer de slutsatser som framgår
i resultatanalysen av det berörda materialet. Under fasen i studien då vi som skribenter i
studien läste in oss på materialet inom studien och sammanställde den kvantitativa/statistiska
delen av arbetet upptäcktes flertalet mönster som var mer eller mindre genomgående.
Ett övergripande mönster som observerats vid inläsning av materialet till studien är
sambandet att mindre kommuner med lägre invånarantal väljer att inte arbeta fram en ny ÖP
trots att den gällande översiktsplanen börjar bli till åren. Dessa kommuner har istället valt att
arbeta fram ett tematiskt tillägg till sin ÖP. Resterande resultat visar att kommuner som lagt
ned resurser och arbete på att ta fram LIS-områden inom kommunen inte gärna lägger ned
arbete för att arbeta om dessa områden. Denna arbetsmetod är dels arbetsbesparande för
tillfället, då arbetet med en helt ny ÖP är långt mer omfattande än arbetet med att ta fram ett
tematiskt tillägg till en ÖP. Samt att denna arbetsmetod verkar lämpa sig för att sprida ut
arbetsbelastningen inom kommunen, då kommunen kan arbeta med dessa tematiska tillägg
var för sig vid olika tidpunkter. Tillhörande denna observation hör att de större kommuner
som observerats inom studien, med högre befolkning, valt att anta nya översiktsplaner istället
för att arbeta fram tematiska tillägg till en ÖP.
Under studiens kvantitativa del, då kommunernas översiktsplaner samt övrig information till
studien sammanställdes, framträdde ett mönster för hur ofta en ny ÖP arbetas fram.
Kommunernas hemsidor var av varierande kvalitét samt sällan uppdaterade vilket medförde
att samtliga dokument på kommunernas hemsidor fick granskas för att säkerställa vilka
dokument som är gällande. Mönstret som visade hur ofta en kommun uppdaterar sin
översiktsplan är inget som fördes in i resultatet men som författarna väljer att föra ett
resonemang kring nedan. Tidsintervallet mellan gammal översiktsplan och att ny
översiktsplan antas varierar mellan kommuner och mönstret som framträder gäller mellan
kommuner med mindre befolkningsmängd respektive kommuner med större
befolkningsmängd, se s.71. Kommuner med större befolkningsmängd verkar välja att arbeta
fram en ny ÖP oftare. Om detta observerade fenomen beror på större resurser man kan
lägga på att hålla den kommunala planeringen högaktuell eller om det kanske beror på det
tryck från myndigheter, exploatörer, andra kommuner och kommuninvånare att
översiktsplanen ska vara aktuell låter vi vara osagt då vi inte vet vad det kan tänkas bero på.
Boverket skriver på sin hemsida om planprocessen att behovet i kommunen styr om en ny
ÖP behöver upprättas, se 3.4.1, vilket skulle kunna antyda att det finns ett samband mellan
invånarantal och inom det tidsintervall som kommunerna väljer att arbeta fram nya
översiktsplaner. Vi för resonemanget utifrån att invånarantalet ställer högre krav på
samhällsservice och att det därmed ställs högre krav på effektivare markanvändning inom
kommunen. Betydelsen av översiktsplanen i en expansiv kommun framstår då som viktigare
än i en icke expansiv kommun där befolkningen är lägre, i förhållande till övriga kommuner
inom studiens ramar. Detta kan förklara varför kommuner med lägre befolkning, enligt vår
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sammanställning av resultatet, i studien har en ÖP som är äldre än tio år och har ett tematiskt
tillägg för LIS som tillägg till äldre ÖP. Det alternativ som kvarstår blir då istället för att
upprätta en ny ÖP att kommunerna väljer att aktualitetspröva den äldre gällande
översiktsplanen. Om detta fenomen är på grund av ekonomiska skäl och att dessa skäl kan
härledas till invånarantal kan inte slås fast med säkerhet i studien.
Strandskyddet är något som diskuterats hett, inte minst mot bakgrund av händelseförloppet
i form av lagstiftning sedan 1940 talet. Sedan lagändringen 2009 har staten både tillsatt
utredningar och gjort egna utredningar för att följa upp hur lagen tillämpats av Sveriges
kommuner och länsstyrelser. En av de tillsatta utredningarna gjordes av
strandskyddsdelegationen som kom fram till att det inte var någon enhetlighet i hur
lagändringen för LIS tillämpades av kommuner och Länsstyrelser84. Oklarheterna gällde vad
ett LIS område var. Länsstyrelserna tyckte vidare att kommunerna inte presenterade
tillräckliga underlag i sina utredningar och mindre kommuner tyckte att lagen var för stelbent
och därmed svår att omsätta i praktik. Mot bakgrund av den sammanfattande texten om
synpunkter från strandskyddsdelegationen som också genomsyrar proposition 2013/14:214
samt mot bakgrund av resultatet som vår studie visar framgår det att kommunerna och
Länsstyrelserna bedömer LIS mer enhetligt än vad som framgick i strandskyddsdelegationens
rapport85. Kommunerna presenterar kartor och utredningsmaterial på ett tillfredställande sätt
enligt studiens skribenter. Länsstyrelsen är konsekvent och enhetlig i sina synpunkter utifrån
materialet i 4.4.
I Länsstyrelsens granskningsyttrande uttrycker Länsstyrelsen i många fall att de välkomnar
att kommunerna startat ett arbete med att ta fram en ny ÖP eller tematiskt tillägg för LIS. I
ett flertal av de granskningsyttrande från Länsstyrelsen som lästs igenom i studien har
Länsstyrelsen valt att framhäva att de är nöjda över att berörd kommun arbetat med de
synpunkter som Länsstyrelsen lämnat i samrådsskedet genom sitt samrådsyttrande. Detta
skulle kunna betyda att kommunerna beaktar de synpunkter som Länsstyrelsen lämnar under
planprocessen. Vilket kan resultera i en större enhetlighet mellan kommuners och
Länsstyrelsers bedömningar under översiktsplanprocessen. Inför framtiden finns det
tendenser till att gå åt rätt håll och det som efterfrågades om enhetlighet i bedömningen
verkar var närmre lösningen nu än 2013 då strandskyddsdelegationen var verksamma.
Resultatet av studien visar också att det finns en svårighet att överblicka antalet LIS-områden
föreslagna av kommunen och antalet granskade LIS-områden av Länsstyrelsen. Vad detta
kan bero på är inget som lyckats fastställas inom studien.
Av strandskyddsdelegationens uttalande 2013 så rådde stor oenighet i bedömningen av LIS
tillämpning främst mellan Sveriges kommuner men även mellan Sveriges Länsstyrelser.
Utifrån hela tabellen med alla 25 kommuner som använder LIS och utifrån Länsstyrelsernas
granskningsyttrande tycker vi oss se ett mönster på enlighet både från kommunerna och hur
de pekar ut områden i ÖP eller tematiskt tillägg för LIS och hur Länsstyrelserna i sina
granskningsyttrande behandlar synpunkter på LIS. Detta är en klar förbättring i jämförelse
Strandskyddsdelegationen – webbseminarium, kunskapsseminarium – utvärdering och översyn av de nya
strandskyddsreglerna, 2013.
85 Strandskyddsdelegationen – webbseminarium, kunskapsseminarium – utvärdering och översyn av de nya
strandskyddsreglerna, 2013.
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med vad ett tidigare exjobb på samma ämnesområde, som kom fram till att det rådde stor
oenighet mellan kommuner och Länsstyrelsen86.
Generellt i översiktsplanerna framgår det om kommunen använder sig av LIS eller ej. Av de
44 kommuner vars ÖP och tematiska tillägg för LIS inlästs råder det ingen oklarhet om
kommunerna använder LIS eller ej, linjen mellan ifall kommunerna tillämpar LIS eller ej
bedöms distinkt utifrån studiens resultat. Linjen mellan vilka LIS-områden som finns i
kommunen och vilka nya områden som kommuner pekar ut i planen är dock fortfarande
otydlig. I studien har det påträffats kommuner som pekat ut LIS-områden i en tidigare ÖP
men som inte blivit inte utbyggda under tidigare plan. LIS-områdena tas då antingen upp i
en ny ÖP/tematiskt tillägg för LIS.
Det finns en problematik i Länsstyrelsens granskningsyttrande, det är att det inte framgår om
Länsstyrelsen granskat samtliga områden i planen. Som tidigare nämnts är gränsen mellan
kommunens befintliga och nya LIS-områden ibland otydlig vilket medför att det är svårt att
veta om Länsstyrelsen bedömer samtliga områden i planen. Detta eftersom det ofta enbart
syns synpunkter då kommunen inte till fullo tillgodosett lagstiftningen i yttrandet från
Länsstyrelsen. Alternativt skriver Länsstyrelsen att de “inte har några synpunkter” trots att
det framgår av planen att kommunen pekat ut LIS-områden. Till exempel har ovan angivna
formulering använts av Länsstyrelsen då den berörda kommunen använder sig av befintliga
LIS-områden som Länsstyrelsen sedan tidigare lämnat ett granskningsyttrande på. En
lösning enligt skribenterna skulle kunna vara att både kommunen skrev en siffra på hur
många områden som pekats ut i planen och att Länsstyrelsen anger hur många områden de
granskat. Detta hade eliminerat möjligheten för missförstånd samt underlättat att skapa en
överblick över antalet LIS områden som pekas ut i ÖP/tematiskt tillägg och som granskats
av Länsstyrelsen.
Det som också efterfrågas av skribenterna till studien är att det borde finnas från boverkets
sida en enhetlig rekommendation hur kommunerna ska hantera Länsstyrelsens
granskningsyttrande. För det första borde det ske en uppdatering av kommunernas hemsidor
för att säkerställa att dokumenten finns tillgängliga. För det andra bör det framgå i samtliga
ÖP/tematiska tillägg i vilka frågor kommunen och Länsstyrelsen tycker olika, så som
lagtexten antyder i PBL 3:2087. Det skulle bland annat underlätta ett examensarbete likt detta,
samt för alla som kan tänkas ha ett intresse av den kommunala översiktsplanen, eftersom det
då är möjligt att på ett lättöverskådligt sätt kunna se vad kommuner tar med sig av
Länsstyrelsens granskningsyttrande och vad kommunen behåller. Kanske skulle det bidra
med motivation för kommunerna och Länsstyrelserna att konkretisera synpunkterna och se
dess konsekvenser för planen. Förändringar som dessa skulle troligtvis vara resurskrävande
att genomföra och studien har också visat hur resurserna rent ekonomiskt samt en brist på
arbetskraft i kommunerna får konsekvenser för översiktplanearbetet, inte minst i kommuner
i Norrlands inland där befolkningsunderlaget är mindre än i övriga landet. En lösning som
studien uppmärksammat är att kommunerna arbetar med planerna tillsammans över
kommungränserna. Eftersom översiktsplanen ska vara kommunövergripande och även
behandla ett regionalt perspektiv torde den här formen av samarbeten även gynna
Länsstyrelsen i sin regionala roll. Den kommunala ekonomin blir inte lika sårbar om
kompetens och idéer delas på regional nivå.
Anna Johannesson och Agnes Rosenkvist. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen: Länsstyrelsernas och
kommunernas tillämpning av lagstiftningen. Högskolan Väst: Examensarbete 2012.
87 Plan- och Bygglagen 3 kap 20 §
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Vidare framgår det att kommunerna arbetar med att digitalisera nya ÖP, vilket medför ökad
tidsåtgång vid inläsning av ÖP då olika digitaliseringsverktyg/moduler fungerar med
varierande resultat, det är lättare med PDF-format för att finna generell information för den
som kan tänkas vara intresserad av kommunens ÖP. För enklare information som är
platsbegränsad eller relaterad till en specifik fråga finns stor potential i de digitala
översiktsplanerna överlag. Överlag kan det upplevas som att den administrativa hanteringen
är en fråga om resurser då ett antal av kommunerna, majoriteten glesbygdskommuner, som
kontaktaktats i arbetet med statistiken inte är medvetna om felaktigheter på hemsidan samt
påtalat resursbrister inom kommunens planeringsarbete.
I avsnittet Jämförande fördjupning och analys av sex kommuner i Sverige studeras sex
kommuner, tre kommuner i norra Sverige och tre kommuner i södra Sverige. De tre
kommunerna i varsin ände av Sverige valdes ut efter det rådande politiska styret i kommunen
när ÖP/tematiska tillägget antog. Målet var att se om det politiska styret påverkade LIS
kommunen och/eller om det var det geografiska läget som påverkade.
Av studien framgår angående LIS att det politiska styret hade större påverkan än det
geografiska läget. Detta utifrån resultatet som erhölls var att kommuner med samma politiska
styre hade mer gemensamt än kommuner som låg grannar utifrån politiska målen. Ytterligare
ett mönster var att i två av två fall pekade rött styre ut LIS-områden medan blått styre bara i
ett av två fall och blandat i noll av två fall enligt urvalet. Författarna vill dock påpeka att den
fördjupade studien enbart gjorts på sex av 25 kommuner inom studien som använder sig av
LIS.
Av studien framgår det att den politiska ideologins påverkan var större än kommunens
geografiska läge i landet. Det visade också att vår föreställning om att skillnaden i antal
utpekade LIS områden skulle vara geografiska. Grundat på tillgång till strand och sociala
aspekter som lokalt knuta landsbygdproblematik. Vi kan samtidigt inte förneka att
översiktsplanen är ett politiskt dokument och en fingervisning om den politiska viljan i
kommunen. Den politiska vilja i kommunen speglas genom mål och strategier som finns
uppräknade i kommunernas översiktsplaner, till sin hjälp för att formulera målen skapar
kommunen visioner. Visionerna i sin tur kan begränsas av en tidshorisont, och utifrån studie
går kan konstateras att en vision för hela översiktsplanen inte finns i alla översiktsplaner som
granskats i studien. I majoriteten av översiktsplanerna anges ett årtal som vision men inte i
samtliga kommuners översiktsplaner.
Det kan finnas flera förklaringar till hur kommunerna väljer att sätta en vision eller ej. I
översiktsplanen kan det finnas både mål med korta och med långa tidshorisonter och
kommunen kanske inte vill binda upp sig till ett specifikt årtal. Kommunen kanske resonerar
att korta mål som en typ av deadline kan det sporra kommunen att genomföra åtgärder som
når målet mer omgående och att långsiktiga mål kan bli diffusa och rinna ut i sanden. Å andra
sidan kan kommunerna resonera att långsiktiga mål kan ske inom rimligare tidsram med väl
beprövade tidskrävande metoder men resultera i långsiktigt mer hållbara lösningar ur social,
ekonomisk och ekologisk synpunkt. Eller så har kommunen bara valt att inte har något årtal
som vision trots att studien visar att majoritet av kommunerna tillämpar årtal för
översiktsplanen.
Kommuner som lagt ned resurser på att ta fram LIS-områden verkar göra det en gång och i
mer omfattande för att sedan komplettera och arbeta om LIS-områdena. När det gäller
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utpekade LIS- områden ska tilläggas att landsbygdsutveckling är inget som sker över en natt,
därav det omfattande material som kommunerna ska presentera i sina översiktsplaner och
tematiska tillägg för LIS samtidigt som länsstyrelsen kan upplevas som hårda trots att
lättnader i strandskyddet kan anses relevant för kommunen. Beror detta på att det är kostsamt
att ta fram underlag, att det är tidskrävande och kräver en hög kompetens som kostar pengar?
Är det så i praktiken att den inkomst som LIS skulle generera, med ökande inflyt och utbyggd
service på landsbygd, förvinner i form av kostnader som uppstår i framtagandet av LISområden? Dessa frågor är något som framtida exjobb får besvara.
I miljöbalken finns begreppet LIS, som studien tar sikte på. LIS syfte kulle kunna beskrivas
som två allmänna intressen där det ena intresset är att bevara och skydda strandområden, det
andra intresset är att bebygga och utveckla i strandnära lägen. Därmed behöver en avvägning
måste i varje enskilt fall för vad som ska få företräde. plan- och bygglagen anger att det
alternativ som är bäst ur synpunkten hållbar utveckling bör väljas. Vilket
hållbarhetsperspektiv som ska prioriteras avgörs i det specifika fallet.
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6 Slutsats
Den fördjupade jämförelsen och analysen av sex kommuner inom studien visar att
kommuner som använder sig av LIS är spridda över hela landet. Kommunernas geografiska
placering spelar till synes ingen roll om de väljer att använda sig av LIS eller inte. Den
fördjupade jämförelsen och analysen i studien visar att antalet utpekade LIS-områden i
kommunerna har starkare koppling till andelen vatten av den totala kommunytan än
befolkningstätheten i kommunerna har.
25 av studiens 44 kommuner använder sig av LIS, resterande 19 kommuner har valt att inte
använda sig av LIS. 19 av de 25 kommuner inom studien som använder sig av LIS pekar ut
nya LIS-områden i sina nya översiktsplaner eller tematiska tillägg för LIS. Resterande sex
kommuner inom studien som använder sig av LIS pekar inte ut några nya LIS-områden i
sina nya översiktsplaner, utan använder sig av befintliga LIS-områden från äldre
översiktsplaner eller tematiskt tillägg för LIS. Studien visar att Länsstyrelsen oftast har en
eller flera synpunkter på kommunernas LIS-områden. En av 25 kommuner som använder
LIS har till fullo tillgodosett kraven för att använda LIS redan vid tillfället då Länsstyrelsen
avgett sitt granskningsyttrande. Sex av 25 kommuner har inte fått några synpunkter från
Länsstyrelsens granskningsyttrande eftersom dessa berörda kommuner inte valt att peka ut
några nya LIS-områden i den ÖP som Länsstyrelsen lämnat synpunkter på. Resterande 18
kommuner har fått en eller flera synpunkter på sina utpekade LIS-områden. Genom studien
kan slutsatsen därmed dras att kommunerna och Länsstyrelsen till viss del har olika syn på
LIS.
Länsstyrelsens vanligaste synpunkt i sitt granskningsyttrande till kommunernas LIS-område
var att kommunerna ej uppfyllt syftet med LIS. Även synpunkten att strandskyddets syfte ej
var uppfyllt påpekades av Länsstyrelsen i nio av 25 fall. Att olika riksintressen ej till fullo
tillgodosetts när kommunerna redovisat sina LIS-områden är även detta något som
Länsstyrelsen påpekat i nio av 25 fall. Utifrån frågeställningen hur Länsstyrelsen ser på LIS
kan slutsatsen dras att Länsstyrelsen ofta har synpunkter på saker kring LIS-områden som
den berörda kommunen bör komplettera eller förtydliga.
Studien visar att kommunerna hanterar Länsstyrelsens granskningsyttrande på olika sätt. 21
kommuner har lagt Länsstyrelsens granskningsyttrande i sin ÖP. 17 kommuner har lagt
Länsstyrelsens granskningsyttrande som ett eget dokument på sina hemsidor. En kommun
har lagt Länsstyrelsens granskningsyttrande som en bilaga till sin digitala ÖP. Fyra
granskningsyttranden från Länsstyrelsen har fått erhållas via mejl från kommunerna. Från en
kommun har Länsstyrelsens granskningsyttrande inte erhållits via mejl.
Politisk styrning i kommunen påverkar översiktsplanens mål och därmed användningen av
LIS inom kommunen. Fördjupningsdelen i rapporten visar betydelsen av den politiska
styrningen i kommunen påverkar utpekandet av LIS-områden inom kommunen och därmed
användandet av LIS inom kommunen. Två av två kommuner med röd politisk styrning pekar
ut LIS, en av två kommuner med blå politisk styrning pekar ut LIS, noll av två kommuner
med blandad politisk styrning pekar ut LIS inom kommunen. Denna slutsats är dock svår att
fastslå på grund av det begränsade antalet kommuner i den fördjupade jämförelsen &
analysen.
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7 Framtida Arbeten
På grund av tidsbrist inom ramen för denna studie kommer det inte finnas tid till en detaljerad
och djupgående analys eller insamlande av material från Länsstyrelsens granskningsyttrande
eller kommunernas översiktsplaner. I en framtida studie skulle det vara intressant att verifiera
både var sak för sig mot förarbetena och undersöka om Länsstyrelsen beaktat samtliga fem
ingripandegrunder enligt PBL 3 kap 16 §.
Tillhörande denna ovan nämnda tanke vore det då lämpligt att undersöka om det går att
utröna hur kommunerna förhållit sig till den konstruktiva kritik som framförts från
Länsstyrelsen. Troligtvis kommer denna del få göras genom att jämföra en version av
översiktsplanen som varit ute på samråd med en version som genomgått en korrigering efter
att Länsstyrelsen granskat översiktsplanen. Att då jämföra dessa versioner mot varandra med
hänsyn till synpunkterna i Länsstyrelsens granskningsyttrande vore intressant.
Något annat som hade varit intressant att bygga vidare ifrån denna studie vore att göra en
uppföljande studie på utpekande LIS-områden som blir utbyggda som det sagt i
översiktsplanen / det tematiska tillägget för LIS. Det vill säga hur många LIS-områden har
resulterat i enstaka bebyggelse eller mynnat ut i en detaljplan. Samt föra statistik över hur
många LIS-områden av de utpekade per kommun som genomförts. Vidare vore det
intressant att studera den geografiska spridningen, och se om någon kommun i Sverige
avviker åt något håll, i antal utbyggda LIS-områden eller icke utbyggda LIS-områden. I en
eventuellt avvikande kommun, om den finns, studera översiktsplanen / det tematiska
tillägget för LIS samt Länsstyrelsens granskningsyttrande och försöka förklara varför
kommunen har framgång med LIS. Samt eventuellt skapa en exempelmodell för hur
kommunerna skulle kunna arbeta med LIS. Den här studien visar att det finns ett fenomen
rörande hur kommunerna arbetar med förverkligande av LIS-områden, men den framtida
studien skulle också kunna förklara varför.
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Bilaga 1

A: Bilaga 1 Sammanställt material för studien
Kommuner

Alingsås kommun 2018

Arboga kommun 2018

Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer)

10/31/2018
x

3/15/2018
3/15/2018

Västra Götaland
41 070
551.17

Västmanland
14 138
419.38

YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT (kvadratkilometer)

472.03

325.44

79.14

93.94

YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV (kvadratkilometer)

0

0

79.14

93.94

PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND
I PROCENT
ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG
FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

74.5
14.36%

33.7
22.40%

Nej

Ja

0

0

1

6

I ÖP

Ej tillgängligt

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL BLI
ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

2030
46 300

2030
15 000

Förtätning av staden

Inspirerande livsmiljö

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

GC-vägar & kollektivtrafik
ska prioriteras

Inspirerande lärande

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

Tätortsnära natur ska
bevaras
Levande landsbygd

Inspirerande arbete

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Ja

Ja

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR
ÖP ANTOGS (BLOCK)
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR
ÖP ANTOGS PARTIER

BLÅ

BLANDAD

M,C,L,KD

S,V,C, lokalt parti OPA

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

2
2 och 5
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Inspirerande organisation

Bilaga 1
Kommuner

Arjeplogs kommun 2018

Frågeställningar
Antagandedatum ÖP

2018-04-23

Antagandedatum LIS-tillägg (även äldre än 2018)

x

LÄN

Norrbotten

BEFOLKNING (2018)

2794

YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer)

14494,08

YTA LANDAREAL (kvadratkilometer)

12556,73

YTA VATTEN TOTALT (kvadratkilometer)

1937,35

YTA VATTEN HAV (kvadratkilometer)

0

YTA VATTEN UTAN HAV (kvadratkilometer)

1937,35

PERSONER PER KM2

0,2

ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT

13,37%

ÖP LIS

-

FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?

Nej

ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

0

ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

28

HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

Erhölls via mejl

VISIONER

-

VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ

2030

ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL

3050

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 1:

Attraktiv och hållbar livsmiljö

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 2:

Företagsamhet och kompetensförsörjning

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA (max 4 punkter) 4:

Goda och hållbara
kommunikationer
x

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Ja

POLITISK VILJA I KOMMUNEN

-

POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS BLOCK

RÖD

POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

S

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

28

SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ LIS-OMRÅDEN

1,3 och 4
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Bilaga 1
Kommuner

Bergs kommun 2018

Borås stad 2018

6/14/2018
2013-10-xx

4/12/2018
x

Jämtland
7097
6145.38

Västra Götaland
112178
967.53

5710.25

909.88

435.13

57.65

0

0

435.13

57.65

1.2

115.9

ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT

7.08%

5.96%

ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

Ja
Framgår ej

Nej
0

Framgår ej

0

HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

Bilaga till digital ÖP

Erhölls via Mejl

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

Framgår ej
Framgår ej

2035
140

Människan först och
främst

En tät, sammanhållen och blandad
bebyggelse

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Stärka byarna

Infrastruktur som hanterar
tillväxten

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:

Urbanisering

God livsmiljö och ett enkelt
vardagsliv

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Kommunikationer
Ja

Närhet till stadspuls, natur och
landsbygdens lugn
Nej

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

RÖD

RÖD

S,MP

S,V,MP

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

Framgår ej av LST
granskningsyttrande
1 och 4

0

Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
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x

Bilaga 1
Kommuner

Ekerö kommun 2018

Eslövs kommun 2018

3/6/2018
x

5/28/2018
x

Stockholm
28 308
384.17

Skåne
33 557
424.68

217.38

418.96

166.79

5.72

0

0

166.79

5.72

73.7
43.42%

79.0
1.35%

ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT LST: S
GRANSKNINGSYTTRANDE?

Nej
0

Nej
0

8

0

I ÖP

I ÖP

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN
UTVECKLA (max 4 punkter) 1:

2050
40 000

2035
Framgår ej

Förbättrad infrastruktur

Blandad stad

VAD VILL KOMMUNEN
UTVECKLA (max 4 punkter) 2:

Varsam expansion med hänsyn
till natur och kultur

Förtätning och nya
bostadsområden

VAD VILL KOMMUNEN
UTVECKLA (max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN
UTVECKLA (max 4 punkter) 4:

Kulturens övärld ska bevara sin
karaktär
Ett samhälle fritt från rasism och
främlingsfientlighet

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Ja

Riksintressen för
kulturmiljövård
Stadsrummen och stråkens
betydelse, utveckla de
offentliga miljöerna
Nej

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I
KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

BLÅ

BLANDAD

M,C,FP,KD

S,M

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

8

0

5

x

Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT
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Bilaga 1
Kommuner

Essunga kommun 2019

Falköpings kommun 2018

2/18/2019
x

2/26/2018
x

Västra Götaland
5671
235.68

Västra Götaland
33155
1065.77

234.56

1044.82

1.12

20.95

0

0

1.12

20.95

24.1
0.48%

31.1
1.97%

Nej

Nej

0

0

2

0

Eget dokument på Web

Eget dokument på web

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

2030
Framgår ej

2030
38000

Utveckling av centralorten

Ett socialt hållbart Falköping

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Goda möjligheter att bosätta sig
på landsbygden nära naturen

Ett attraktivare Falköping

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

Viktiga kommunikationsstråk ska
behållas eller utvecklas
Omväxlande odlingslandskap,
skogs- och jordbruksmark bör
värnas
Ja

Ett näringsliv som utvecklas

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER
GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

BLÅ

BLANDAD

M, C, KD, MP

S, C, KD

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

2

0

2 och 5

x

Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I
PROCENT
ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG
FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN
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Kvaliteten inom verksamheten
ska öka
Nej

Bilaga 1
Kommuner
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT

Flens kommun 2018

Forshaga kommun 2018

9/27/2018
x

2010-01-xx
5/22/2018

Södermanland
16705
826.06

Värmland
11518
397.29

718.41

348.17

107.65

49.12

0

0

107.65

49.12

20.2
13.03%

29.0
12.36%

ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

Nej
0

Ja
0

0

24

Eget dokument web

Eget dokument på web

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL
BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

2038
Framgår ej

Framgår ej
13 000

Lokalisering med närhet
till bra kommunikationer

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Ge möjligheter till ökad
inflyttning

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:

Skapa utveckling genom
hushållning
av resurser

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

Öka förutsättningarna för
hållbara transporter

Identifiera och undanröja hinder
för mångfald och allas delaktighet i samhällslivet
Utveckla nya former för kommunikation
och information så att redan god
kommunikation förstärks.
Utveckla den lokala demokratin
genom samverkan mellan
kommunala verksamheter,
brukare och övriga intressenter.
Kvalitetssäkra all kommunal
verksamhet

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR ATT
UTVECKLA LANDSBYGDEN
POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

Nej

Ja

RÖD

RÖD

S,V,MP

S

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

Framgår ej av LST
granskningsyttrande
x

Framgår ej av LST granskningsyttrande
5

76

Bilaga 1
Kommuner

Gnesta kommun 2018

Hammarö kommun 2018

Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I
PROCENT
ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR
LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

12/17/2018
x

6/25/2018
x

Södermanland
11 237
538.13

Värmland
16 483
464.15

461.08

59.45

77.05

404.7

0

0

77.05

404.7

20.9
14.32%

35.5
87.19%

Nej

Nej

0

0

0

0

I ÖP

I ÖP

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL
BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

2050
18 800

2030
17 000 år 2025

Förtätning och utveckling av nya
bostadsområden sker i anslutning
till befintlig bebyggelse och infrastruktur.

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Frigörande av industrimark som
är attraktiv för bostadsbyggande
sker genom att verksamheter
erbjuds nya lokaliseringar.
Viktiga grönområden och stråk
bevaras och utvecklas.

Boende, det ska finnas ett
varierat bostadsbestånd
anpassat till livets olika
skeden
Utanförskap ska motverkas
och naturliga mötesplatser
över generationsgränser
ska skapas
Arbetsmarknadsinsatser ska
bidra till den enskildes
möjlighet till arbete med
egen försörjning
Utgångspunkten är att alla
ska ha lika möjligheter till
trygga levnads-förhållanden
och en god hälsa
Nej

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

Hänsyn ska tas till kulturmiljön vid
utveckling av de centralaste
delarna av Gnesta tätort.

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR ATT
UTVECKLA LANDSBYGDEN

Nej
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Bilaga 1
POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

BLANDAD

BLANDAD

M, S

S, V, C

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
0

0

SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ LIS-OMRÅDENx

x
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Bilaga 1
Kommuner

Hällefors kommun 2018

Höörs kommun 2018

4/24/2018
x

6/20/2018
x

Örebro
6983
1151.26

Skåne
16 637
291.51

YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I
PROCENT
ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR
LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT LST:S
GRANSKNINGSYTTRANDE?

984.96

291.51

166.3

29.36

0

0

166.3

29.36

6.1
14.45%

57.1
10.07%

Nej

Nej

0

0

17

0

I ÖP

I ÖP

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

2033
6527 år 2036

2035
x

Försvara och stärka våra näringar och
livsmiljöer

Småstad i storstadsregion

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Möjliggöra en utveckling av
Infrastruktur och sysselsättning

Byar i utveckling

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

Säkra en god hushållning med
naturresurser
Trygga minnena av tidigare
generationers förhållanden

Tillgänglig natur med höga
kvaliteter
Hållbara transporter

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Ja

Nej

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR
ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR
ÖP ANTOGS PARTIER

BLANDAD

BLÅ

S, M, lokalt parti GRYTHYTTELISTAN

M, C, FP, KD

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

17

0

2

x

Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer)
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Bilaga 1
Kommuner

Kiruna kommun 2018

Lessebo kommun 2018

2018-08-xx
x

9/24/2018
x

Norrbotten
22 992
20 553.28

Kronoberg
8780
456.36

19 163.23

412.56

1390.05

43.8

0

0

1390.05

43.8

1.1
6.76%

19.2
9.60%

ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

Nej
Framgår ej

Nej
0

44

7

Eget dokument på web

Eget dokument på web

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

Framgår ej
Framgår ej

2040
11 718

Att vi har plats för alla, ett jämställt
och inkluderande samhälle.

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Att kommunen i samverkan med
näringslivet har skapat
förutsättningar för 1 000 nya jobb
Campus Kiruna har etablerats med
minst 400 heltidsstuderande
studenter.
x

En naturnära kommun där
livskvalitet och trygghet står
i fokus
En miljövänlig kommun som är
fossilfri med hållbar utveckling
och klimatsmarta boenden
En levande kommun med rikt
fritidsliv och stark besöksnäring

Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

En modern kommun med
världen runt knuten

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Ja

Ja

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

BLANDAD

RÖD

S, V, MP, FI, lokalt parti
SAMELISTAN

S

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

Framgår ej av LST granskningsyttrande
1,2,5,10 och 11

Framgår ej av LST granskningsyttrande
2,5,10 och 11
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Bilaga 1
Kommuner

Lidköpings kommun 2018

Malmö stad 2018

2018-10-xx
2015-xx-xx

5/31/2018
x

Västra Götaland
39 879
1372.6

Skåne
339 313
334.45

698.6

156.95

674

177.5

0

176.03

674

1.47

29.1

1014.5

ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT

49.10%

53.07%

ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN

Ja
22

Nej
0

ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN

4

0

HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

I ÖP

I ÖP

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL
BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

2030
45 000

2030
378 000 år 2027

Kunden brukaren i fokus

Regional motor för grön tillväxt
och sysselsättning
En nära, tät, grön och
funktionsblandad stad

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:

En organisation i framkant

Staden som kulturell och
demokratisk arena

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR ATT
UTVECKLA LANDSBYGDEN

x

x

Ja

Nej

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR
ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

BLANDAD

RÖD

C,KD,S,MP

S,V,MP

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

6

0

1 och 2

x

Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2

Lokal utveckling i ett globalt
perspektiv
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Bilaga 1
Kommuner
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT

Mariestads kommun 2018

Nacka kommun 2018

6/11/2018
x

5/21/2018
x

Västra Götaland
24 372
1503.23

Stockholm
103 656
128.83

602.4

94.93

900.83

33.9

0

29.77

900.83

4.13

16.2
59.93%

804.6
26.31%

ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

Nej
28

Nej
0

4

0

I ÖP

Eget dokument på web

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

2030
28 000

2030
144 000

Förstärka nätverk, överbrygga
barriärer

Bästa utveckling för alla

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Bygga LÄNgs befintlig infrastruktur
och service

Attraktiva livsmiljöer i hela
Nacka

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

Utveckla karaktärsdragen för
utvecklingsområdena
Stärka regionalt samarbete

Stark och balanserad tillväxt

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Ja

Nej

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

BLÅ

BLÅ

M,C,FP,KD

M,C,FP,KD

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

4

0

1,2,4 och 5

x

82

Maximalt värde för
skattepengarna

Bilaga 1
Kommuner

Nordmalings kommun 2018

Oxelösunds kommun 2018

9/6/2018
2013-xx-xx

6/13/2018
x

Västerbotten
7118
2508.86

Södermanland
12 062
745.92

1230.67

34.97

1278.19

710.95

1237.99

710.79

40.02

0.16

2.8
50.95%

16.2
95.31%

ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?
VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

Ja
16

Nej
0

0

0

Eget dokument på web

I ÖP

2050
10 000

2030
13 500

Stärk primär- och sekundärkärnor

All planering i Oxelösund ska utgå
från medborgarnas perspektiv

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Utveckla landsbygden

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

Tillgängliggör kulturmiljöer
Utveckla natur- och friluftsområden

Ett hållbart samhälle när det gäller
ekonomiska, sociala och ekologiska
aspekter
Att Oxelösunds medborgare ska
integreras med de nyanlända
Oxelösunds kommun ska främja
god folkhälsa.

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Ja

Nej

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

BLÅ

RÖD

C

S, V

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

0

0

x

x

Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT
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Bilaga 1
Kommuner
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I
PROCENT
ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR
LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?
VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Ronneby kommun 2018

Salems kommun 2018

6/20/2018
2013-xx-xx

6/14/2018
x

Blekinge
29 695
1242.05

Stockholm
16 786
71.09

825.16

54.1

416.89

16.99

380.19

0

36.7

16.99

23.9
33.56%

236.1
23.90%

Ja (2013)

Nej

28

0

0

0

Eget dokument på web

Eget dokument på web

2035
31 000

2030
19 800

Förtäta och planera för ny
bebyggelse i anslutning till ny
och befintlig infrastruktur och
kollektivtrafik
Komplettera bostadsutbudet i
kommunens bostadstyper och
upplåtelseformer
Landskapets grundmönster och
bygdens kulturvärden vid
bebyggelseutveckling
Stärk kärnorna för service,
bebyggelseutveckling och
Utveckla sociala mötesplatser
Ja

Bibehålla och utveckla kommunens
infrastruktur

84

Erbjuda regionens bästa bostäder

Ta större ansvar för utvecklingen av
en hållbar miljö
x

Nej

Bilaga 1
POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

BLÅ

BLÅ

M, C, FP, KD, lokalt parti
RONNEBYPARTIET

M, C, FP, KD

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

0

0

x

x
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Bilaga 1
Kommuner
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT
ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?
VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN
POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER
GRANSKNINGSYTTRANDE LIS
ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

Sandvikens kommun 2018

Smedjebackens kommun 2018

12/22/2018
x

9/17/2018
2011-xx-xx

Gävleborg
39 208
1296.58

Dalarna
10 897
1057.81

1165.58

947.98

131

109.83

0

0

131

109.83

30.2
10.10%
Nej
0

10.3
10.38%
Ja
Framgår ej

16

54

I ÖP

I ÖP

2030
43 800

Framgår ej
Framgår ej

Samarbeten och samverkan
för att bli en del av en vidgad
arbetsmarknadsregion
Koppla samman och utveckla
infrastruktur, näringsliv och
bostadsmarknad
Värdefulla naturområden och
naturresurser ska säkerställas
och utvecklas
Effektivt kommunikationsnät
där kollektivtrafik samt gångoch cykeltrafik
Ja

Alla ska ha samma möjligheter att
leva ett gott liv och känna sig
delaktiga.
Ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning
och goda förutsättningar för
företagande
Kommunorganisationens arbete
ska präglas av effektivitet och hög
kvalitet.
Tillgång till kommunalt vatten,
avlopp och bredbandsfiber ska
användas för att öka attraktiviteten.
Ja

BLANDAD

RÖD

C,L,S

S,V,MP

16

Framgår ej av LST granskningsyttrande
1,2 och 12

5 och 13
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Bilaga 1
Kommuner
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT

Sorsele kommun 2018

Stockholms stad 2018

9/23/2018
6/24/2013

2/19/2018
x

Västerbotten
2522
7957.97

Stockholm
962 154
214.92

7366.65

187.2

591.32

27.72

0

7.19

591.32

20.53

0.3
7.43%

4476.8
12.90%

ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?
VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

Ja
19

Nej
0

0

0

Eget dokument på web

I ÖP

2030
Framgår ej

2040
1 300 000

Kunna erbjuda många typer av
boendeformer och andra anläggningar utifrån lokala behov
Behov av att ta fram aktivitetsoch kommunikationsplan
kopplat till inflyttare,
boende, besökare och företag
Stärka förutsättningarna för
platsutveckling och attraktiva
miljöer
Utöka nyttjandet av resurssnåla
transporter samt hitta former
för att öka samverkan mellan
olika transportslag
Ja

Stockholm kunna erbjuda bostäder
i olika prisklasser och upplåtelseformer
Ta tillvara den attraktionskraft
som ligger i Stockholms kvaliteter
och särdrag är viktigt i allt
stadsbyggande
Med nya offentliga rum och genom
att ta tillvara idéer som berikar
staden.
Minska dagens regionala obalans
med en stor koncentration av
arbetsplatser i innerstaden och i
norrort
Nej

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER
GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

BLANDAD

RÖD

C, V

S, V, MP

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

19

0

x

x

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN
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Bilaga 1
Kommuner
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2

Sundbybergs stad 2018

Timrå kommun 2018

4/23/2018
x

10/29/2018
x

Stockholm
50 564
8.8

Västernorrland
18 060
1234.36

8.69

783.16

0.11

451.2

0

411.93

0.11

39.27

5745.9

14.6

ANDEL VATTEN/KM2 LAND I
PROCENT
ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?
VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

1.25%

36.55%

Nej
0

Nej
0

0

13

I ÖP

I ÖP

2030
80 000

2035
20 000

Sammanhållen stad, utöver nya
bostäder både i och mellan
befintliga stadsdelar.

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

I Sundbyberg samsas och trivs
människor från världens alla hörn
och med olika förutsättningar.
Vara lätt för alla som lever och
verkar i Sundbyberg att ta sig till
grönområden för att hämta energi.
Staden utvecklas för att ge fler
möjlighet att bo och arbeta och
skapa bättre förutsättningar för
service och stadsliv
Nej

Skapa attraktiva boendemiljöer i
våra tätorter och med möjligheter
att förtäta centrala Timrå med
flerbostadshus
Mark i attraktiva lägen för befintliga
företag som vill växa och nya företag
som vill etablera sig i kommunen
Mark i mer perifera lägen för
ytkrävande verksamheter

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

88

Utveckla kollektivtrafik för bättre
möjligheter till arbetspendling och
regionförstoring,
Ja

Bilaga 1
POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

BLANDAD

RÖD

S, V, C, KD

S, V

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

0

13

x

1

89

Bilaga 1
Kommuner
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2
ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT

Tingsryds kommun 2018

Trelleborgs kommun 2018

9/3/2018
1/12/2012

8/27/2018
x

Kronoberg
12 407
1207.25

Skåne
44 902
1176.64

1044.54

340

162.71

836.64

0

834.05

162.71

2.59

10.3
13.48%

38.2
71.10%

ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

Ja (2012)
12

Nej
0

0

0

I ÖP

I ÖP

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

2030
Framgår ej

2028
50 000

Ekologiskt hållbar kommun
med en god miljö att verka
och leva i

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Alla människor ska ha samma
rättigheter och skyldigheter
och ges samma möjligheter att
påverka sitt liv
Närhet till skola, fritidsaktiviteter och grönområden

Fördjupa samspelet med omlandet
genom att visa på och förstärka
orternas, landsbygdens och byarnas
roll i ett större perspektiv.
Varje orts särdrag kan varje ort
utvecklas efter sina specifika
förutsättningar

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Färdigställa 100 nya bostäder
under perioden 2016 – 2020.
Ja

90

Trelleborgs kommun vill förstärka
samspelet mellan staden och
landsbygden

Nej

Bilaga 1
POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

BLANDAD

BLANDAD

S, M

S, C, MP, lokalt parti
SÖDERSLÄTTSPARTIET

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS
ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN

LIS planen behöver aktualiseras,
bebyggelseområden är inom
befintliga LIS-områden
0

0

SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN
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x

Bilaga 1
Kommuner
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2

Umeå kommun 2018

Upplands Väsby kommun 2018

2018-08-xx
2013-xx-xx

6/18/2018
x

Västerbotten
127 119
5277.25

Stockholm
45 543
164.93

2316.68

75

2960.57

89.93

2878.61

0

81.96

89.93

24.1

276.1

ANDEL VATTEN/KM2 LAND I
PROCENT
ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN

56.10%

54.53%

Ja
15

Nej
0

ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN

0

0

HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?
VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

I ÖP

I ÖP

2050
200 000

2040
63 000

Hållbar attraktiv stad

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

God framförhållning för framtida
expansionsbehov

Folkliv med en mångfald av såväl
företag, välfärds- och kommersiell
service, kunskap, kultur och fritid.
Väsby skolor har en hög lägsta nivå

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:

Hållbar bebyggelsestruktur på
landsbygden

Från Väsby har vi nära till världen.

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:
ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Rik och levande landsbygd med
starka livskraftiga byar.
Ja

Väsby är ett föredöme i arbetet med
miljö och klimatåtgärder.
Nej

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

RÖD

RÖD

S

S, V, MP, lokalt parti VÄSBYS BÄSTA

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS
ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ
LIS-OMRÅDEN

0

0

x

x

Kommuner

Valdemarsviks kommun 2018

92

Vallentuna kommun 2018

Bilaga 1
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2

3/23/2018
x

8/27/2018
x

Östergötland
7956
2050.27

Stockholm
33 432
368.45

733.61

357.72

1316.66

10.73

1273.53

0

43.13

10.73

3.9

90.7

ANDEL VATTEN/KM2 LAND
64.22%
I PROCENT
ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS? Nej

2.91%

ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN

Framgår ej

0

ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN

6

0

HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?
VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ

Eget dokument på web

I ÖP

2040

2040

ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

Framgår ej

Framgår ej

Befästa och utveckla vår
position som Östersjöns
ledande miljökommun
Vi värnar om hälsa och
trygghet för kvinnor och
män i alla åldrar.

Utveckla trygga och attraktiva
livsmiljöer

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

boende, service, omsorg
och vård av högsta kvalitet
fokus på kulturliv, aktiv
fritid och sport för alla åldrar

Samordna bebyggelse och
kollektivtrafik
Tätare bebyggelse med
småstadskvaliteter

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN
POLITISK VILJA I KOMMUNEN

Ja

Nej

-

-

POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

RÖD

BLÅ

S, V, MP, lokalt parti
NYBYGGARPARTIET

M, C, FP, KD

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS
ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ LISOMRÅDEN

6

0

Inga synpunkter

x

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

93

Nej

Berika samspelet mellan bebyggelse,
natur, kultur, och rekreation

Bilaga 1
Kommuner
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2

Vilhelmina kommun 2018

Vännäs kommun 2018

12/10/2018
12/10/2018

3/26/2018
2013-xx-xx

Västerbotten
6752
8740.66

Västerbotten
8785
553.68

8047.17

529.51

693.49

24.17

0

0

693.49

24.17

0.8

15.9

ANDEL VATTEN/KM2 LAND I
PROCENT
ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR
LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN
ANTAL FÖRESLAGNA
LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN
HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

7.93%

4.37%

Ja

Ja

Framgår ej

7

9

5

Eget dokument på web

Eget dokument på Web

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

2030
Behålla, eventuellt öka

2030
9300

Samhällsservice

Medborgarna i kommunen ska
trivas

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Bebyggelseutveckling

Medborgarna känner delaktighet i
politiken

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:

Bostadsförsörjning

Kommunens verksamheter har god
kvalité

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS)

Näringsliv och Företagande

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Ja

Ja

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

BLÅ

RÖD

M, C, KD, övriga partier

S, V, MP

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS
ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ LISOMRÅDEN

9

Framgår ej av granskningsyttrande

8, 9 och 10

5, 11 och 13
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Bilaga 1
Kommuner
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)
LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2

Åsele kommun 2019

Åtvidabergs kommun 2018

3/10/2014
3/4/2019

3/28/2018
x

Västerbotten
2819
4543.62

Östergötland
11537
780.24

4223.45

686.54

320.17

93.7

0

0

320.17

93.7

0.6

14.8

ANDEL VATTEN/KM2 LAND
I PROCENT
ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN

7.05%

12.01%

Ja
0

Nej
0

ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN

8

7

HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

Erhölls via mejl

Erhölls via mejl

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ
ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:

2030
Framgår ej

Framgår ej
13 000

Samverkan med omvärlden

Planera för en hållbar samhällsutveckling
Planera för hållbara kommunikationer
Utveckla bostadsbebyggelse i
Grebo, Björsäter och Falerum

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

Vård och social omsorg

Skapa förutsättningar för utveckling
på Landsbygden

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Ja

Ja

POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

RÖD

BLANDAD

S, övriga partier

S, M

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS
ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ LISOMRÅDEN

Framgår ej av granskningsyttrande

Framgår ej av granskningsyttrande

1, 5 och 7

1, 2 och 5

Kommuner

Öckerö kommun 2018

Delaktighet i beslutande processen
och god folkhälsa
Kvalitet på utbildning och föräldrars
delaktighet.

95

Örebro kommun 2018

Bilaga 1
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg
(även äldre än 2018)

6/14/2018
x

4/25/2018
x

LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN
(kvadratkilometer)
YTA LANDAREAL
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN TOTALT
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN HAV
(kvadratkilometer)
YTA VATTEN UTAN HAV
(kvadratkilometer)
PERSONER PER KM2

Västra Götaland
12 945
511.4

Örebro
153 367
1620.61

25.75

1373.03

485.65

247.58

485.53

0

0.12

247.58

25.3

94.6

ANDEL VATTEN/KM2 LAND I
PROCENT

94.96%

15.28%

ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR
LIS?
ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN

Nej

Nej

0

0

ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN
I KOMMUNEN

0

0

HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT
LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

Eget dokument på web

Eget dokument på web

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ

2040

2040

ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN
VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL
VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

Framgår ej

Framgår ej

Skapa en god livsmiljö, en trygg
och jämställd miljö för alla åldrar

Regionalt nav för arbete och
utbildning m.m.

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Skapa närhet och öka service
genom förtätning

Staden ska växa i alla väderstreck

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:

Bevara natur- och kulturmiljö

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

Möjliggöra att arbeta och bo
lokalt

Bebyggelseutveckling prioriteras i
tätorter och småorter på
landsbygden
Förtätning inom staden

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR
ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Nej

96

Nej

Bilaga 1
POLITISK VILJA I KOMMUNEN
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS BLOCK
POLITISK STYRNING I KOMMUNEN
NÄR ÖP ANTOGS PARTIER

BLÅ

BLANDAD

M,FP,KD

S,C,KD

GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

-

-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I
KOMMUNEN
SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ LISOMRÅDEN

Underlaget undermåligt,
kan ej bedömas
x

0

97

x

Bilaga 1
Kommuner
Frågeställningar
Antagandedatum ÖP
Antagandedatum LIS-tillägg (även äldre än 2018)

Österåkers kommun 2018

LÄN
BEFOLKNING (2018)
YTA TOTAL KOMMUN (kvadratkilometer)

Stockholm
44 831
554.46

YTA LANDAREAL (kvadratkilometer)

312.35

YTA VATTEN TOTALT (kvadratkilometer)

242.11

YTA VATTEN HAV (kvadratkilometer)

230.84

YTA VATTEN UTAN HAV (kvadratkilometer)

11.27

PERSONER PER KM2

80.9

ANDEL VATTEN/KM2 LAND I PROCENT

43.67%

ÖP LIS
FINNS TEMATISKT TILLÄGG FÖR LIS?

Nej

ANTAL BEFINTLIGA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

0

ANTAL FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

0

HUR HAR KOMMUNEN HANTERAT LST:S GRANSKNINGSYTTRANDE?

Eget dokument på web

VISIONER
VILKET ÅR SIKTAR ÖP PÅ

2040

ANTAL INVÅNARE KOMMUNEN VILL BLI ENLIGT ÖP MÅL

70-75 000

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 1:

Hållbara livsmiljöer

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 2:

Levande småstadsmiljö

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 3:

Levande landsbygd och skärgård

VAD VILL KOMMUNEN UTVECKLA
(max 4 punkter) 4:

Platser för kreativitet och möten

ANVÄNDER KOMMUNEN LIS FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Nej

POLITISK VILJA I KOMMUNEN

-

POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS BLOCK

BLÅ

POLITISK STYRNING I KOMMUNEN NÄR ÖP ANTOGS PARTIER
GRANSKNINGSYTTRANDE LIS

M, C, FP, KD, lokalt parti
ÖSTERÅKERPARTIET
-

ANTAL UTPEKADE LIS-OMRÅDEN I KOMMUNEN

0

SYNPUNKTER LST LÄMNAT PÅ LIS-OMRÅDEN

x
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5/21/2018
x

