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Läsanvisning 

 

För att underlätta för dig som läsare anges nedan läsanvisningar för planen för 

varje kapitel. 

Om översiktsplanering – bakgrund, syfte & process 

Här beskrivs planens bakgrund och syfte, ett resonemang kring framtida 

bebyggelseutveckling avseende utmaningar och möjligheter samt planens tidplan 

och process. 

Så här vill vi ha det – planen i korthet 

Här beskrivs kortfattat urvalsprocessen. LIS-områden och dess inriktning 

redovisas i karta och tabell. 

Vad är strandskydd – lagrum och allmänna råd 

Beskriver strandskyddets syfte, ansvarsfördelning gällande hantering av 

strandskyddsfrågor samt de sju särskilda skälen för dispens eller upphävande av 

strandskyddet. 

Urvalskriterier 

Beskriver de kriterier som har använts för att systematiskt välja ut områden 

(sjöar och sjösystem) för vidare behandling i planarbetet. 

Förutsättningar – hur vi tänkt och värderat 

Beskriver kommunens förutsättningar avseende naturvärden, friluftsliv och 

rekreation, bebyggelsestruktur, infrastruktur och service, kulturmiljö samt risk- 

och hälsa. Avslutningsvis redovisas generella rekommendationer för dessa. 

De valda sjöarna – LIS-områden med analys och konsekvenser 

Beskriver de 15 områden (sjöar och sjösystem) som har valts för vidare 

behandling vid utpekande av LIS-områden. Undantagna områden inom 

respektive sjö- och sjösystem beskrivs samt utpekade LIS-områden och dess 

inriktning. Kartor illustrerar områden och LIS-områdens omfattning. Nedan 

finns en teckenförklaring till de kartor som används i kapitlet. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar översiktligt de miljökonsekvenser som 

planen bedöms leda till. En miljökonsekvensbeskrivning används för att få en 

helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. 

Integrering av miljökonsekvenser är gjord på alla nivåer i framtagande av planen 

från urvalskriterier, undantagna områden kring varje vald sjö och 

rekommendationer och hänsyn för varje LIS-område. Nyckelfrågorna som 

bedöms utgöra betydande miljöpåverkan är naturvården, friluftsliv och 

rekreation samt landsbygdsutveckling. Ett nollalternativ, det vill säga om ingen 

plan görs, redovisas även.  
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OM ÖVERSIKTSPLANERING – 
BAKGRUND, SYFTE & PROCESS 

Om planens bakgrund och syften 

Sverige har fått en ny strandskyddslagstiftning från och med juli 2009 i syfte att 

öka lokalt och regionalt inflytande över strandskyddet. Lagen innebär både 

lättnader och skärpningar av strandskyddet. Strandskyddsfrågan avseende 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) hanteras som ett tematiskt tillägg 

till Arvikas gällande översiktsplan (ÖP07) då denna plan i all väsentlighet är 

fortsatt aktuell. 

Det differentierade strandskyddets syften är å ena sidan att bevara allmänt 

tillgängliga stränder för rekreation och friluftsliv samt ett rikt växt- och djurliv 

och å andra sidan bedöma strändernas betydelse för landsbygdens utveckling 

avseende nya boendemöjligheter som ger ökat serviceunderlag och 

etablering/utveckling av verksamheter som ger positiv sysselsättningseffekt på 

lång sikt, som bärande värdegrund. 

 

Framtida bebyggelseutveckling – ett resonemang 

 

Utmaningar 

I samband med framtagandet av LIS-planen fördes diskussioner om definitionen 

landsbygd. Det finns olika sätt att definiera landsbygd, ifrån olika myndigheter 

och organisationer. I ett nationellt och internationellt perspektiv utgör Värmland 

och Arvika landsbygd med hänsyn till bl a befolkningstäthet per ytenhet. I 

Värmlands geografi och demografi är det sannolikt att Karlstad fortsätter att öka 

i befolkning och alltmer centrering sker kring denna del av länet varför övriga 

kommuners tätortscentra behöver stärkas, i syfte att skapa en möjlighet för 

övriga länet att överleva samt att skapa ett gott symbiosförhållande mellan 

Karlstad och övriga städer, som är närande åt båda hållen.  

 

Arvika kommun är liksom de flesta av övriga Värmlands kommuner – exklusive 

Karlstad med omland – avfolkningsbygd. I detta perspektiv är det oerhört viktigt 

att kunna skapa goda, hållbara boendemöjligheter i den stadsnära landsbygden 

och att stärka Arvika stad i syfte att behålla och attrahera befintliga och nya 

boenden. Arvika kommun vill hävda att det är viktigt att förhållningssättet till 

landsbygdsutveckling inom länet bygger på kärnan av detta resonemang och inte 

omöjliggör en del av de mer perifert belägna kommunernas utvecklings-

möjligheter. 

 

I valet av definition inför planarbetet valdes mellan att ta med hela Arvika 

kommun som landsbygd eller att undanta befintlig stadsstruktur, från 

Mikaelikyrkan i väster till Ingesundsskolorna i sydost. Det var kommunens 

uppfattning att länsstyrelsen och kommunen delade den senare 

definitionsavgränsningen. Skulle detta dock innebära att mellanzonen – dvs den 

stadsnära landsbygden – måste undantas från utpekande av LIS, med hänsyn till 

att det inte finns någon ”landsbygdsservice” som stärks av sådana 

etableringar/exploateringar finns det anledning att ändra definitionen av 
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begreppet landsbygd till att omfatta hela Arvika kommun. Detta känns dock 

onödigt, enligt tidigare resonemang kring vikten av en stark centralort för 

kommunens utveckling i stort samt landsbygdens utveckling och 

attraktionskraft.  

 

I planen förs också ett utförligt resonemang kring vikten av symbiosförhållandet 

stad-land – utvecklingen av den stadsnära landsbygden. Det är kommunens 

bestämda uppfattning att de redovisade LIS-områdena omkring staden är att 

betrakta som landsbygd i detta sammanhang samt att detta faktum gör det 

möjligt att hävda närheten till Arvika stad som stärkande av landsbygdens 

attraktions- och konkurrenskraft. Utvecklingen längs stränderna behöver ses i ett 

större geografiskt och funktionellt sammanhang. 

 

Genom att peka ut LIS-områden där centralorten utgör servicebasen förbättras 

förutsättningarna för att befintlig service i staden upprätthålls. Detta är i allra 

högsta grad till gagn även för kommunen i sin helhet genom att en bibehållen 

skattebas är en förutsättning för att upprätthålla strukturerna som möjliggör en 

levande landsbygd. Servicemöjligheter på landsbygden finns idag i flera av 

kommundelarna men med en fortsatt utveckling utifrån dagens trender med en 

ökad urbanisering och rådande handelsmönster är och kommer det vara oerhört 

viktigt att ha en stark centralort med bibehållen och utvecklad service för såväl 

stadsinvånare som boende på landsbygden. Som bakgrund till detta resonemang 

visar statistiken över befolkningsutvecklingen i Arvika kommun att antalet 

invånare i kommunen under perioden 1980-2010 har minskat med 3,2 % 

samtidigt som invånarantalet i staden och dess omedelbara omland under samma 

period har ökat med 2,7 % . Att notera är också att befolkningen i enbart stadens 

omland har ökat med 3,8 % under perioden 2000-2010. De utpekade LIS-

områdena kring Ullen och Kyrkviken har också förhållandevis goda 

förutsättningar med avseende på kollektivtrafik (Västra Sund, Ingestrand, Ullen) 

samt ligger inom cykelavstånd från tätorten, vilket bör sättas i relation till såväl 

folkhälso- som miljömål.  

 

Kommunens befolkningsutveckling har under de senaste fem åren legat i stort 

sett på samma nivå, strax över 26 000 invånare. Befolkningen i Värmlands län 

har under samma period också legat på en konstant nivå. Möjligheten att 

arbetspendla till och från intilliggande kommuner med tåg eller buss är idag bra. 

 

Handeln i kommunen, både vad gäller dagligvaror och sällanköpsvaror har 

konkurrens från handeln i främst Karlstad och Charlottenberg. Handelsindex, 

den faktiska omsättningen dividerad med försäljningsunderlag har under de 

senaste fem åren sjunkit något för både dagligvaror och sällanköpsvaror. År 

2010 redovisas för dagligvaror index 95 och för sällanköp index 66 (riket = 

index 100). Den långsiktiga trenden sedan flera år tillbaka är för Arvikas del 

nedåtgående inom båda kategorierna. 

 

Möjligheter 

Inriktningen av arbetet har varit att göra ett väl underbyggt urval av sjöar, med 

utgångspunkt i de riktlinjer som Boverket och Naturvårdsverket har tagit fram 

som stöd för kommunernas planering av LIS. Kommunens ambition är att främja 
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långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling i delar av kommunen där det finns 

bebyggelsetryck, kommunikationer och service. 

Det är Arvika kommuns vilja att skapa möjligheter för den som vill utveckla sin 

näringsverksamhet, den enskilde som vill bygga ett hus i ett strandnära läge samt 

den exploatör som vill skapa ett nytt bostadsområde. Kommunen kan genom 

planering av LIS-områden förenkla utveckling inom vissa strandskyddade 

områden. 

  

Översiktsplanen är just en översikt 

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som anger visionen för kommunens 

framtida utveckling och redovisar mark- och vattenanvändningen. Dessutom är 

översiktsplanen ett stöd och beslutsunderlag för avvägningar mellan allmänna 

intressen. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell 

översiktsplan.  

En översiktsplan är just en översikt och därför utreds inte frågor och konflikter i 

detalj. Detaljfrågor utreds istället i samband med detaljplan, bygglov, anmälan 

eller tillstånd.  

Ett så kallat tematiskt tillägg utgör ett komplement till kommunens gällande 

översiktsplan (ÖP07) och redovisar var och hur kommunen anser att LIS kan 

vara lämpligt. I tillägget utreds och beskrivs förutsättningar, avvägningar och 

konflikter på en övergripande nivå och detta tillägg utgör på samma sätt som 

översiktsplanen ett beslutsunderlag. 

 

Medborgarna får tycka till om planen 

Målsättningen är att en översiktsplan ska utarbetas under stor öppenhet och 

insyn samt med ett starkt medborgarinflytande. Därför förankras översiktsplanen 

hos såväl kommunens medborgare som myndigheter och kringliggande 

kommuner genom samråd och utställning (se figur 1). 

 

Arbetsgången 

Efter att planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

samråtts med berörda myndigheter, intilliggande kommuner och med Arvikas 

medborgare har de synpunkter som inkommit besvarats i en samrådsredogörelse. 

Kommunen bearbetade sedan planförslaget och MKB utifrån inkomna 

synpunkter. Planförslaget ställdes ut efter godkännande av 

kommunledningsutskottet. Efter utställning bearbetades planförslaget ytterligare 

utifrån inkomna synpunkter. Planen blev antagen av kommunfullmäktige i 

november 2011, och vann laga kraft i december 2011. Den kan nu användas som 

beslutsunderlag. 
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Figur 1. Formella samråds-, utställnings- och antagandeskeden för antagande 

av översiktsplanens tematiska tillägg för strandskydd. 

 

Tidplan  

Utredning, samrådshandling  nov 2009- jan 2011 

Beslut om samråd   7 februari 2011  

Samråd    feb-april 2011 

Bearbetning, samrådredogörelse   maj-juni 2011 

Beslut om utställning   27 juni 2011 

Utställning    juni-aug 2011 

Bearbetning utställningshandling  sep-okt 2011 

Antagande     nov 2011 

 

Organisation 

Kommunfullmäktige (KF) antar det tematiska tillägget till översiktsplanen. 

 

Politisk styrgrupp 

Kommunledningsutskottet (KLU) är enligt tidigare beslut politisk styrgrupp för 

arbetet som har utförts av utvecklingsfunktionen under Kommunledningsstaben. 

 

Arbetsgruppen 

En operativ enhet från utvecklingsfunktionen har tagit fram underlag för beslut 

om mål, metod och strategier, samt samordnat det dagliga arbetet i 

projektgruppen, organiserat utåtriktade verksamheter för medborgarna och ställt 

samman underlag för utredningar.  

Planbeskrivningen är upprättad i samarbete mellan utvecklingsfunktionen och 

myndighetsstaben. Medverkande tjänstemän:  

Ann-Sofi Askman, teknisk assistent 

Hilde Axelsson, utredningssekreterare 

Catarina Bernau, bitr Miljöchef 

Jenny Bollner, planarkitekt 

Dan Johansson, miljöutvecklare 

Sören Linder, bygglovchef 

Daniel Nordholm, planeringschef 

Ida Persson, GIS-ingenjör 

Bente Plöen, planarkitekt 

 

Feb-april 
2011 

Sept-nov 
2011 

Juli-sept 
2011 
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Process 

Kommunstyrelsens allmänna utskott
1
 beslutade den 25 januari 2010 §11 att 

uppdra åt dåvarande verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service
2
 samt 

funktionen Tillväxt och utveckling
3
 att upprätta tematiskt tillägg till ÖP07 

avseende strandskydd.  

Arbetet startade med ett gemensamt seminarium i november 2009 för Arvika 

och Eda kommuner där politiker och tjänstemän i kommunerna introducerades 

till den nya strandskyddslagen av en tjänsteman på Länsstyrelsen i Värmland, 

med påföljande diskussion om utpekande av LIS-områden samt önskemål, 

krav och förväntningar på dessa. Arbetsgruppen letade bra exempel från andra 

kommuner samt arbetade fram metod och urvalskriterier för utpekande av LIS-

områden. Därefter utfördes analys av befintlig information via upprättade 

digitala kartor i geografiska informationssystem (GIS). En grov fältinventering 

utfördes av de valda 15 områden (sjöar och sjösystem) för att kunna peka ut 

LIS-områden. Arbetet stämdes av med den politiska styrgruppen under hösten 

2010 och ett tidigt samråd hölls därefter med organisationer med kunskap och 

intresse för natur, friluftsliv och besöksnäring. Samråd hölls även med 

Länsstyrelsen gällande såväl metod och riktlinjer som avgränsning av 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Det har varit mycket viktigt att under arbetets gång reflektera och dokumentera 

tillvägagångssättet i framtagande av det tematiska tillägget så att metod och 

urvalskriterier kan möta en bred förståelse och acceptans i kommunen. Planens 

innehåll ska kunna förstås av en bred publik; boende på landsbygden eller i 

tätorten, politiker, offentliganställda tjänstemän, personer eller organisationer 

med särskild fokus inom natur och friluftsliv eller intressen inom näringar på 

landsbygden i strandnära lägen. 

Samråd har ägt rum för tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende 

strandskydd - landsbygdsutveckling i strandnära läge den 7 februari 2011 t o m 

den 15 april 2011. Utställning har ägt rum mellan den 27 juni (beslut om 

utställning) och den 9 september 2011.  

Planhandlingar har sänts ut till myndigheter, kommuner som gränsar till 

Arvika kommun samt föreningar. Handlingarna har funnits tillgängliga på 

Arvika kommuns hemsida, på Arvika bibliotek, i Stadshuset samt på följande 

platser: Sulvikingen i Sulvik, Glava livs i Glava, Klässbols linneväveri, Coop 

Nära i Vikene, ICA-ringen i Edane, Lundby livs i Mangskog samt Thybergs 

Livs i Årbotten. Under samrådstiden har det hållits samrådsmöten i Glava, 

Klässbol, Mangskog samt Gunnarskog och ett öppet hus på Arvika bibliotek.  

Samtliga yttranden som inkommit under samråds- och utställningstiden finns 

redovisade i samrådsredogörelse respektive utlåtande som är en del av det 

tematiska tillägget till översiktsplanen avseende strandskydd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Från och med 2011-01-01 Kommunledningsutskottet 

2
 Samhällsbyggnad, miljö och service har 2011-01-01 upphört. Verksamheten har delats mellan Arvika Teknik AB, Arvika 

Fastighets AB, Myndighetsstaben samt Kommunledningsstaben 
3
 Från och med 2011-01-01 inom Utvecklingsfunktionen 
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SÅ HÄR VILL VI HA DET – PLANEN I 
KORTHET 

Sammanfattning 

För att ta fram LIS-områden har kommunens samtliga sjöar behandlats 

översiktligt genom ett analysförfarande.  

Följande sjökategorier har undantagits (se vidare s 20):  

 perifera sjöar som ligger mer än två km från större väg 

 sjöar med färre än 3 hus per hektar närmare än 100 meter från 

strandlinjen  

 sjöar som berörs av vattenskyddsområde för Racken  

 Glaskogens naturreservat, förutom det område som i ÖP07 är angivet 

som utredningsområde (Lenungshammar). 

 

Detta har gett ett urval av kvarstående sjöar för vidare behandling i planen.  

Följande sjökategorier har därefter lagts till: 

 sjöar där bebyggelsetrycket är dokumenterat högt eller sjöar med tätorter 

som inte inkluderats i ovanstående urval  

 de i ÖP07 utpekade utredningsområden i de fall de inte ingår i ovan 

nämnda urval 

 sjöar med befintlig intilliggande näringsverksamhet 

 

Detta har lett fram till 15 områden (sjöar och sjösystem) som därefter har 

studerats vidare för att hitta lämpliga LIS-områden. 

En genomgång av tematiska förutsättningar såsom strandskydd, naturvärden, 

friluftsliv och rekreation, bebyggelsestruktur, infrastruktur och service, 

kulturmiljö och risk och hälsa har gjorts. Generella rekommendationer har 

därefter tagits fram för respektive sakområden som stöd för den fortsatta 

behandlingen av LIS-områdena. 

Därefter har de utvalda sjöarna allmänt beskrivits och analyserats. 35 stycken 

LIS-områden har utpekats, för vilka hänsyn, rekommendationer och 

konsekvenser redovisats. 

LIS-områdena har olika inriktningar såsom näringsverksamhet (N), boende i ny, 

sammanhållen bostadsbebyggelse som kräver detaljplan (B1) samt boende som 

enskilda kompletteringar i befintlig bebyggd miljö (B2) och är huvudsakligen 

endast kortare avsnitt av varje sjös strandlinje. LIS-områdena upptar en yta på 

runt 665 ha med en sammanlagd strandlinje på ca 52 km, vilket är runt 2,6 % av 

kommunens sammanlagda strandlinje. Respektive LIS-områdes avgränsning har 

gjorts dels utifrån den befintliga strandskyddsavgränsningen, dels andra 

befintliga gränser i området, t.ex. fastighetsgräns, naturvärde, väg. 

Inga LIS-områden har pekats ut i områden som enligt kommunens vindkraftplan 

är prioriterade för vindkraft. 

Planens konsekvenser i stort har behandlats i en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) som redovisas sist i planbeskrivningen. Nyckelfrågorna, och det som 

bedömts kunna utgöra betydande miljöpåverkan, är naturvärden, friluftsliv och 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen.   
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Karta över de 35 LIS-områdena. 
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Tabellen nedan visar samtliga LIS-områden som utpekats. Alla mätningar av 

areor och längder är beräknade på lantmäteriets fastighetskarta (anpassad till 

skala 1:10 000). Areor är avrundade till tiondels hektar, strandlängder till 

närmaste tiondels kilometer. 
 

Nr Valda områden Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

1 1. Tvällen vid värdshuset Tvällen N 16,7 1,7 

2 2. Treen Fredros N/B2 67,8 5,0 

3 3. Gunnern i anslutning till Stommen B1 10,3 0,5 

4 -”- Orrnäset B2 17,6 1,5 

5 4. Mangen Gylterud/Brokerud B2 40,5 2,5 

6 5. Värmeln Edane, västra stranden B1 10,1 0,6 

7 -”- Sandvikengården N 27,7 1,8 

8 -”- Skutboudden N 9,1 0,4 

9 -”- Soterud N 8,0 0,4 

10 6. Ullen vid östra stranden B2 9,0 1,0 

11 7. Billingen vid Billingsberg N 5,7 0,4 

12 -”- Skärudden B1 13,3 1,4 

13 8. Glafsfjorden Humlekil B2 25,4 1,4 

14 -”- Klässbols hamn N 1,2 (2,5*) 0,5 

15 -”- Hillringsberg N 37,4 3,2 

16 -”- Bergsviken B1 41,5 2,4 

17 -”- Bergsviken B2 34,7 2,1 

18 -”- Sulvik N/B1 16,3 0,7 

19 -”- Jössefors N 4,7 0,9 

20 -”- norr om Alviken B2 20,8 1,3 

21 -”- Kyrkviken, norr om Kinna B1 10,5 0,8 

22 -”- Kyrkviken, söder om Kinna B2 33,7 3,8 

23 -”- Ingesundsskolorna N 8,8 0,6 

24 -”- Ingestrand N 19 1,5 

25 9. Stora Lesjön campingen N 6,3 0,5 

26 10. Lenungshammar vid Infocentret och campingen N 37,4 4,7 

27 11. Glava glasbruk Harnäset B1 6,3 1,3 

28 -”- vid Glashuset N 2,8 0,5 

29 12. Ränken Brevik B2 14,9 1,1 

30 13. Nysockensjön Dalsnäset B1 33,0 1,7 

31 -”- Björkenäs B2 25,7 1,9 

32 -”- Hungarsvik B2 21,4 2,0 

33 -”- Kyrkebol N 3,2 0,2 

34 14. Varaldsjön vid Mitandersfors herrgård N 10,0 0,7 

35 15. Humsjön vid östra stranden B2 13,2 0,8 

TOTALT 664 51,8 

   varav LIS för ny sammanhållen bebyggelse (B1) 141,3 9,4 

   varav LIS för kompletterande bebyggelse (B2) 271,1 20,0 

   varav LIS för näringsverksamhet (N) 270 23,2 

*) inklusive vattenområde 
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VAD ÄR STRANDSKYDD – LAGRUM OCH 
ALLMÄNNA RÅD 

Bakgrund 

Sverige har fått en ny strandskyddslagstiftning från och med juli 2009 i syfte att 

öka lokalt och regionalt inflytande över strandskyddet. Lagen innebär både 

lättnader och skärpningar av strandskyddet. Kommunen har getts möjlighet att 

genom översiktsplaneringen peka ut områden för LIS. Inom sådana områden kan 

dispens/upphävande av strandskyddet prövas, mot beaktande av strandskyddets 

syften. Ovanstående förändringar i lagstiftningen har kallats ”det differentierade 

strandskyddet”. 

Det differentierade strandskyddets syfte 

Det differentierade strandskyddets syften är å ena sidan att bevara allmänt 

tillgängliga stränder för rekreation och friluftsliv samt ett rikt växt- och djurliv. 

Å andra sidan är syftet också att bedöma strändernas betydelse för landsbygdens 

utveckling avseende nya boendemöjligheter som ger ökat serviceunderlag och 

etablering/utveckling av verksamheter som ger positiv sysselsättningseffekt på 

lång sikt, som bärande värdegrund. 
 

   

Natur och friluftsliv  Landsbygdsutveckling 
 

Reglerna för strandskyddet och för att ta fram LIS-områden beskrivs översiktligt 

i plan- och bygglagen (delar av 4, 5, 12 och 13 kap) samt finns preciserade i 

miljöbalken (delar av 7, 16, 19 och 26 kap). Strandskyddet ska ges möjlighet att 

hanteras och prövas på en lokal (och i vissa fall) regional nivå. Varje revidering 

av, fördjupning av eller tematiskt tillägg till översiktsplanen ska miljöbedömas 

enligt bestämmelserna i miljöbalken och plan- och bygglagen och en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram för detta ändamål. 

Utpekande av LIS-områden medför i förlängningen möjligheter för 

fastighetsägaren till utveckling av mark och vatten i strandnära lägen, inte krav 

på att göra det. Fastighetsägarna bedömer själva om de vill utnyttja möjligheten. 

Vad gäller vid dispensprövning och upphävande av strandskydd 

Följande punkter i korthet är huvuddragen i miljöbalken och plan- och 

bygglagen avseende hanteringen av strandskyddsärenden i planering och 

byggande. 

 Kommunerna har huvudansvaret för beslut om dispenser samt 

upphävande av strandskydd i detaljplaner. 
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 Skälen för att ge dispens från strandskyddet har preciserats. 

 Strandskyddet återinträder automatiskt när en detaljplan upphävs eller 

ändras. 

 Vid beslut om dispens eller upphävande av strandskyddet skall alltid en 

fri passage lämnas. 

 Kommunen kan i översiktsplanen ange områden för LIS. 

 Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen och vid behov pröva 

kommunala beslut om upphävanden och dispenser. 

Rollfördelning i dispensärenden  

Kommunen har den generella dispensrätten i strandskyddsärenden. 

Länsstyrelsen kan upphäva kommunens beslut om de åberopade särskilda skälen 

inte anses giltiga. 

Länsstyrelsen ska bevilja dispensen om det gäller försvarsanläggningar och 

byggande av allmän väg eller järnväg och om dispensen gäller ett område som 

skyddas av 7 kap miljöbalken
4
 som t.ex. nationalparker, naturreservat, 

kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, Natura 2000-områden och 

landskapsbildsskyddsområden enligt gamla naturvårdslagen. 

Rollfördelning i upphävandeärenden  

Kommunen kan genom planbestämmelse i detaljplan upphäva strandskyddet om 

särskilda skäl finns. Länsstyrelsen kan upphäva kommunens beslut om de 

åberopade särskilda skälen inte anses giltiga.  

Särskilda skäl 

För att få dispens eller upphäva strandskydd måste särskilda skäl finnas enligt 

nedanstående punktlista hämtad från Miljöbalken, 7 kap 18c§. Syftet med 

strandskyddet är att djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och 

att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras.  

Särskilt skäl måste alltså finnas för dispens och kan endast utgöras av ett eller 

flera av nedanstående skäl om platsen: 

 Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 

 Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 

är väl avskilt från området närmast strandlinjen 

 Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området 

 Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 

kan genomföras utanför området 

 Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området 

 Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse  

 En byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen 

av landsbygden vilket förutsätter ett utpekande av så kallade LIS-

områden i översiktsplanen 

                                                                 
4
 Dock ej 7 kap 19-22§§ efter 2 maj 2011 (detta avser miljöskyddsområden och vattenskyddsområden) 
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I det fall det på en plats inte finns skäl för dispens innebär ett utpekande av LIS-

områden att ett skäl för dispens ”tillskapas” enligt sista punkten i listan ovan. 

Detta innebär dock inte per automatik att dispens kan beviljas överallt inom ett 

LIS-område. Den föreslagna bebyggelsen behöver ta hänsyn till naturvärden 

samt det rörliga friluftslivet på platsen och inte inverka negativt på 

strandskyddets syften.  

Fri passage 

Fri passage är ett nytt begrepp i lagstiftningen. Den ska alltid finnas, både i 

enskilda dispenser och i detaljplaner. Bredd anpassas till topografin och 

bebyggelsetradition och ska enligt de allmänna råden utgöras av några tiotals 

meter. Den fria passagen bör markeras i terräng vid tät bebyggelse och 

markering kan villkoras i dispensbeslut. Vid ansökan ska sökanden själv 

markera och föreslå tomtplatsavgränsning. 

Undantaget från dispenskravet är byggnader, anläggningar, anordningar eller 

åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och 

som för sin funktion måste finnas inom strandskyddsområde. Dock får näringen 

ej vara av marginell betydelse för idkaren och undantaget gäller inte bostadshus. 

 

 
Illustrationerna ovan är hämtade ur Boverkets och Naturvårdsverkets allmänna råd – 

Strandskydd, en vägledning för planering och prövning. 

 

LIS – landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Utgångspunkten för förändringarna i strandskyddslagstiftningen är ett fortsatt 

generellt strandskydd i hela landet. Samtidigt differentieras strandskyddet för att 

skapa möjligheter att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång 

till stränder och låg exploateringsgrad.  
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De nya strandskyddsbestämmelserna bidrar till utveckling av landsbygden 

genom att strandnära verksamheter och bebyggelse blir möjliga i särskilt 

utpekade områden, så kallade LIS-områden, som pekats ut i översiktsplanen. I 

dessa områden får det beaktas som ett särskilt skäl om en byggnad, verksamhet, 

anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Åtgärder som 

kan komma ifråga för upphävande av eller dispens från strandskyddet ska ge 

långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter eller bidra till att upprätthålla 

serviceunderlaget på landsbygden. Det ska ske på ett sådant sätt att det 

långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls. Det ska fortfarande finnas god 

tillgång till strandområden för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet. Områdena kan bara omfatta en begränsad del av kommunens 

stränder.  

LIS bör sättas i sammanhang med landsbygdsutveckling i stort. Bebyggelse i 

strandnära läge är bara ett av fler sätt att utveckla landsbygden. Andra kan vara 

naturturism, bättre kommunikation (väg, buss, bredband, telefoni), kulturturism, 

lokalproduktion och förädling av råvaror, profilboende (t.ex. ekobyar, kluster av 

bostäder med gemensamma utrymmen för djur, odling, verkstäder, ateljéer, 

hamnar). Det är också viktigt att komma ihåg att bebyggelse kan upplevas som 

strandnära även om den ligger utanför de 100 meter från strandlinjen som 

vanligtvis
5
 utgör strandskyddat område. 

Om miljöbalken 

Strandskyddet säkerställs idag genom miljöbalkens 7 kap. Strandskyddet kom 

till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara 

allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Det utvidgades 1994 

till att också skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den 

biologiska mångfalden. 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 och ersatte ett flertal andra lagar. Syftet 

är att skydda människans hälsa, skydda miljön mot skador och olägenheter, 

skydda och vårda värdefull natur och kulturmiljö, bevara biologisk mångfald och 

sträva mot en långsiktig hushållning av mark, vatten och fysisk miljö samt 

hållbart kretslopp genom återanvändning och återvinning av material, energi och 

råvaror. 

I miljöbalkens 6 kap finns bestämmelser formulerade kring miljöbedömning och 

miljökonsekvensbeskrivning. En översiktsplan är en sådan plan som omfattas av 

dessa bestämmelser och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas för att 

beskriva betydande miljöpåverkan. 

Om plan- och bygglagen 

Plan och bygglagen, PBL, trädde ikraft 1987 och reglerar planläggningen av 

mark, vatten och bebyggelse. Planläggning och bygglovprövning regleras i 

denna lag där hänsyn ska tas till allmänna och enskilda intressen och en 

avvägning göras däremellan. 

PBL innehåller bland annat bestämmelser för alla kommuner, som måste 

upprätta en översiktsplan för hela kommunen. PBL innehåller också föreskrifter 

om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas 

verksamhet. Såväl allmänna som enskilda intressen ska tas till vara enligt PBL. 

Riksdagen beslutade om ändringar i PBL som trädde i kraft 2 maj 2011 – ”En 

enklare plan- och bygglag”. 

                                                                 
5
 100 meter är generellt strandskydd. Utökade strandskydd upp till 300 meter kan finnas. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96versiktsplan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Detaljplan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bygglov
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Byggtillsyn&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svartbygge
http://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnadsn%C3%A4mnd
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URVALSKRITERIER 
En vägledning för metod beskrivs i Boverkets och Naturvårdsverkets allmänna 

råd 2009:4, Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. I 

handboken anges att kommunerna ska ha en helhetssyn på stränder och 

landsbygd i översiktsplaneringen. 

 

Metoden och kriterierna för utpekandet av LIS-områden i översiktsplaneringen 

är dock inte helt entydiga varför det är upp till varje kommun i samverkan med 

Länsstyrelsen att göra de mer precisa bedömningarna av hur sådana områden ska 

tas fram, men i huvudsaklig enlighet med de allmänna råden. Det är dock av stor 

vikt för den lokala förankringen och planens legitimitet att metodiken är klar och 

tydlig för var och en med intresse av landsbygdsutvecklingsfrågor, och att 

urvalet och det slutliga utpekandet av LIS-områden kan förklaras och hävdas 

mot invändningar eller synpunkter av enskilda intressen.  

 

Definition av landsbygd är i detta sammanhang hela Arvika kommun utom de 

centrala delarna av Arvika stad. 

 

Urvalskriterierna som redovisas på följande sidor utvecklades för att 

systematiskt välja ut sjöar för vidare behandling i planarbetet, som utmynnar i 

utpekade LIS-områden inom dessa. 

 

Statistik och kartunderlag har sammanställts och analyserats vilket gett en första 

översiktlig bild av områden där behovet av LIS är störst samtidigt som 

ändamålsenliga hållbara strukturer och större geografiska och funktionella 

samband tillgodoses. Urvalsstegen 1-3 har genomförts genom GIS-analys medan 

steg 4-6 har lagts till manuellt. 
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1. Perifera sjöar som ligger mer än två km från större väg har undantagits, för att 

främja en hållbar bebyggelseutveckling. (Detta urval ger per automatik ett 

inkluderande av tätorter med service) 
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2. För att få fram de sjöar där bebyggelsen är ytterligare utbredd sattes ett 

gränsvärde på minst 3 hus per hektar, närmare än 100 meter från sjön. På detta 

sätt identifierades de sjönära områden som består av en eller flera klungor med 

hus och valde därmed bort sjöar där bebyggelsen är glesare. 
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3. De sjöar som berörs av vattenskyddsområde för Racken har helt undantagits. 

Glaskogens naturreservat är undantaget, förutom det område som i ÖP07 är 

angivet som utredningsområde (Lenungshammar).  
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4. De sjöar där bebyggelsetrycket är dokumenterat högt, enligt tidigare 

prövningar av förhandsbesked och bygglov, eller sjöar med tätorter som inte 

inkluderats i ovanstående urval har lagts till.  

5. De i ÖP07 utpekade utredningsområdena har inkluderats i de fall de inte ingår 

i ovan nämnda urval. 

6. Utöver ovanstående sjöar där LIS för bostadsändamål kan utredas vidare har 

sjöar med befintlig intilliggande näringsverksamhet inkluderats. 

 

 

 

Arbetsgruppen har efter denna första, grova urvalsprocess grupperat kvarvarande 

sjöar eller sjösystem i 15 områden. En djupare inventering av varje område har 

dels skett genom ett antal fältinventeringar under hösten 2010 och dels genom 

sammanställning av befintligt material rörande naturvärden, föroreningar, 

friluftsliv mm. (Läs vidare under kapitlet ”De valda sjöarna – LIS-områden med 

analys och konsekvenser”). 



Tematiskt tillägg till ÖP07 avseende strandskydd – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen  

 

 

24 

FÖRUTSÄTTNINGAR – HUR VI TÄNKT 
OCH VÄRDERAT 

Naturvärden 

Riksintressen & skyddsområden  

Inom Arvika kommun finns ett antal områden som utpekats i syfte att skydda 

livsmiljöer för växt- och djurarter. Dels finns naturreservat (nationellt skydd) 

som regleras i MB 7 kap 4-8 §§, dels finns Natura 2000-områden (europeiskt 

skyddsperspektiv) som regleras i MB 7 kap 28 §. 

 

Följande naturreservat finns i kommunen: 

Bergs klätt, Glaskogen, Perserud, Svarthavet, Stömne, Öjenäsbäcken, Örvattnet   

Följande Natura 2000-områden finns i kommunen: 

Bergs klätt, Byamossarna, Dalsälven och Öjenäsbäcken, Lafallshöjden 

Rödvattnet-Majendahl, Slorudsälven, Storområdet Alken, Stömne, Älgån-

Mörtebäcken, Örvattnet  

Utöver dessa finns även områden som av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 

pekats ut som riksintressen för naturvård. Dessa skyddas i MB 3kap 6 §: 

Byamossarna, Finnbygder (Mjögsjöhöjden, Hundviken, Lilla Mången, 

Danielstorp och Olofstorp), Gillbergaskålen-Stora Gla, Stora Gårdsås 

 

Ytterligare en skyddsform för naturvärden är nyckelbiotoper som är 

skogsområden med mycket höga naturvärden. Detta är ett kvalitetsbegrepp som 

avser skogsområden där man finner eller kan förväntas finna rödlistade arter. En 

nyckelbiotop är ett skogsområde eller objekt som från en samlad bedömning av 

biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö har mycket stor 

betydelse för skogens flora och fauna. Begreppet nyckelbiotop har i sig ingen 

juridisk innebörd, det finns alltså inget automatiskt skydd för nyckelbiotoper. 

Utöver detta finns två utpekade skyddsområden för växt- och djurliv. 

 

Strandskyddszoner  

I dag gäller ett generellt strandskydd på 100 meter men en del sjöar har ett 

utvidgat strandskydd om 150, 200, 300 meter. Inga av de valda områdena har 

sjöar med strandskyddet 300 meter.  

Områden Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

1. Tvällen 100 m 42  5,5 

2. Treen 200 m 550 27 

3. Gunnern m.fl. 200 m 1200 70,5 

4. Mangen 200 m 335 18 

5. Värmeln 200 m 3315 124 

6. Ullen 100 m 130 6,5 

7. Billingen m.fl. 150 m 190 16,5 

8. Glafsfjorden  
    & Kyrkviken 

200 m  
100 m 

9115 189 
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9. Stora Lesjön 100 m 210 12,5 

10. Lenungshammar 100 m 50 12,5 

11. Glava glasbruk 100 m 80 7 

12. Ränken 150 m 375 9,5 

13. Nysockensjön m.fl. 200 m 2085 98 

14. Varaldsjön m.fl. 100 m 55 12 

15. Humsjön m.fl. 150 m 170 12,5 

*avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att endast delar av sjöar inkluderas) 

 

Strandtyper 

Att som underlag för beslut utföra fältinventering av varje strandavsnitt med 

avseende på biologiska skyddsvärden, skulle betinga en hög kostnad, då den 

sammanlagda strandsträckan i de flesta kommuner är mycket lång. Lantmäteriets 

vegetationskarta har därför utgjort huvudsakligt faktaunderlag i detta arbete. 

Metrias analys av denna vegetationskarta identifierar strandområden med högt 

eller allmänt naturvärde. Inventeringen har i sig ingen juridisk innebörd, det 

finns alltså inget automatiskt skydd för dessa områden. I senare prövningssteg 

kan mer detaljerade inventeringar och naturvärdesbedömningar komma att 

krävas. 

 

Några olika strandtyper kan identifieras: 

 klipp- och hällstrand 

 block- och stenstrand 

 sand- och grusstrand 

 hög vegetation 

 låg vegetation 

 övrig strand (oklassificerat) 

 

I stora delar av kommunen dominerar 

skogsbevuxna stränder (företrädelsevis av 

barrskogskaraktär) samt stränder med låg 

vegetation. Runt vissa sjöar finns mindre 

inslag av klipp- och hällstrand samt block- 

och stenstrand. 

 

Varje strandtyp hyser specifika 

förutsättningar för växt- och djurliv. Vid ett 

flertal sjöar finns eutrofa (näringsrika) 

stränder, företrädelsevis i vikar. Exempel på 

denna strandtyp är strandskog 

(alsumpskogar) eller vassvikar. Dessa 

strandavsnitt har ofta en viktig funktion för 

djurlivet genom att med sin rika 

vattenvegetation erbjuda skydd och utgöra 

uppväxtområden för exempelvis fisk och sjöfågel, se kartbild. 
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Om Arvikas vatten  

Arvika kommun är rik på sjöar och rinnande vatten. I kommunen finns 170 sjöar 

större än 10 ha (100 000 m2), vilka är belägna helt eller delvis inom kommunens 

gränser. Sjöarna fördelar sig enligt följande vad gäller arealförhållanden: 

36 % mindre än 20 ha 

27 % 20-40 ha 

13 % 50-99 ha 

12 % 100-199 ha 

12 % större än 200 ha 

Förutom sjöarna finns ett stort antal vattendrag inom kommunen. Större delen av 

Arvika kommun tillhör Byälvens avrinningsområde medan de östra delarna 

avvattnas av Borgviksälven. 

 

Sjötyper 

Sjöarna brukar indelas efter vattnets kemiska egenskaper och hur dessa 

egenskaper påverkar växt- och djurlivet. Man talar om två huvudgrupper av 

sjöar, nämligen näringsrika (eutrofa) och näringsfattiga (oligotrofa). 

Naturligt näringsrika sjöar är så kallade lerslättsjöar, vilka återfinns i områden 

där näringsrik lera har avsatts. Sjöarna karaktäriseras av att de är belägna i 

jordbruksbygd, grunda, har ett relativt grumligt vatten och riklig vegetation. 

Sådana sjöar förekommer sparsamt i Värmland, förutom i de sydligaste delarna 

av länet nära vänerkusten. I Arvika kommun saknas denna sjötyp nästan helt. 

Möjligen kan några mindre sjöar och isolerade vikar i de lägre belägna delarna 

av kommunen hänföras till denna kategori, t ex Flagan norr om Edane, 

Ingersbytjärnet i Högerud och Lillsjön invid sjön Gunnern samt Sulviken i 

Glafsfjorden. 

De näringsfattiga sjöarna karaktäriseras av att de ofta har ett större vattendjup 

och vattenvegetation förekommer sparsamt. Dessa sjöar brukar i sin tur indelas i 

brunvattensjöar (humösa sjöar eller myrsjöar) och klarvattensjöar. De förra får 

sin bruna färg genom att avrinningsområdet är stort och färgade organiska 

ämnen löses ut, framför allt från myrmark.  

Genom att sjöarnas karaktär varierar, en del näringsfattiga andra näringsrika, 

reagerar sjöarna olika för olika typer av föroreningar. Sålunda beror effekten av 

en miljöstörning, inte enbart på det förorenande ämnets egenskaper och 

mängden av ämnet i fråga, utan också i avgörande grad på vattnets 

sammansättning. En näringsfattig sjö är i regel känsligare för de flesta typer av 

föroreningar medan en näringsrik sjö i högre grad tål belastning. Detta gäller 

såväl försurande ämnen som ej nedbrytbara eller svårnedbrytbara giftiga ämnen, 

t ex metaller och klorerande kolväten. 

 

Nederbörd & avrinning  

Nederbördsmängden inom höjdområdena i Glaskogsområdet uppgår till ca 800 

mm eller mer. I Glafsfjordens dalgång inklusive låglandsområdena runt sjöarna 

Gunnern, Värmeln och Nysockensjön är nederbördsmängden betydligt lägre och 

går ned mot 600 mm. Den nordligaste och östligaste delen av kommunen har en 

nederbörd som uppgår till mellan 700-800 mm per år. 
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All nederbörd avrinner inte från marken ut i sjöar och vattendrag utan till en stor 

del avdunstar till atmosfären. Ju torrare och blåsigare förhållandena är ju större 

är avdunstningen. 

Inom stora delar av låglandsområdet i kommunen återstår efter avdunstning 300 

mm eller mindre. I höjdområdena däremot återstår 500 mm eller mer. Detta 

innebär att nettoavrinningen från varje kvadratkilometer inom kommunen 

uppgår till mellan 10-16 l/sekund; den lägsta avrinningen i låglandsområdena 

och den högsta i höjdområdena. Man kan därför genom en relativt enkel 

beräkning grovt bestämma mängden vatten som tillförs sjöarna liksom vattnets 

teoretiska uppehållstid i sjöarna. 

Genom att större delen av kommunen är glesbefolkad förekommer få direkta 

utsläpp till sjöarna och överlag är vattenkvaliteten mycket god i sjöar och 

vattendrag. Under 1970- och 80-talen utgjorde försurningen genom 

långdistanstransporterade försurande ämnen det största problemet men utsläppen 

av svavel nådde sin kulmen i mitten av 1970-talet varefter nedfallet av 

försurande ämnen via nederbörden har minskat påtagligt. Förutom att 

surhetsgraden i sjöarna ökade, det vill säga pH-värdet sjönk, bidrog försurningen 

till att öka halten av vissa metaller i vattensystemen.  

Andra föroreningsproblem som lokalt påverkat vattenkvaliteten i sjöar och 

vattendrag inom kommunen är utsläpp från kommunala reningsverk främst i 

Kyrkviken samt vissa metallutsläpp och diffus påverkan av enskilda avlopp. I 

vissa fall har även skogs- och jordbruket orsakat mindre störningar liksom 

vattenkraftsutbyggnad. 

SMHI har på uppdrag av Arvika kommun genomfört analyser över hur framtida 

klimat kommer att påverka risken för översvämningar och skyfall i våra trakter 

fram till år 2100. Resultatet av undersökningarna är för de närmaste decennierna 

inte entydiga men visar att faran för översvämningar sannolikt kommer att ligga 

på samma höga nivå som nu fram till mitten av seklet. Därefter pekar mer 

samstämmiga uppgifter mot att översvämningsrisken minskar något. När det 

gäller skyfall visar däremot analyserna en tydlig ökning i framtiden. Det innebär 

att risken ökar för höga flöden i rinnande vatten varför områden i närheten av 

dessa troligen kommer att påverkas. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten fastställdes i december 2009 för 

Västerhavets vattendistrikt i vilket Arvika kommun ingår. MKN faställer 

statusen på kommunens vattenförekomster och redogör även för den nivå som 

ska uppnås inom ramen för vattenförvaltningens verksamhetscykel (2015 eller 

2021). 

 

Miljökvalitetsnormerna har två huvudfunktioner: 

1. En utgångspunkt för bedömningen i tillsyns- och tillståndsärenden enligt 

miljöbalken, vid meddelande av föreskrifter samt vid fysisk och teknisk 

planering  

2. Ligger till grund för åtgärdsprogram 
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Vattenmyndigheternas normbeslut anger krav på den vattenstatus som ska 

uppnås i respektive vattenförekomst. Kraven syftar till att god status ska uppnås 

senast den 22 december 2015 om inte undantag har beslutats. 

 

Ytvatten 

 Ekologisk status (ekologisk potential) 

 Kemisk ytvattenstatus 

 

Grundvatten 

 Kvantitativ status 

 Kemisk grundvattenstatus 

 

Miljökvalitetsnormerna för vatten ska iakttas vid planläggning enligt 5 kap 3 § 

miljöbalken. Detta innebär att vattnets nuvarande status inte får försämras och 

där nytillkommande bebyggelses effekt på vattenkvaliteten behöver ställas i 

relation till grundvattnets, sjöns eller vattendragets totala volym. 

Arbete pågår parallellt med strandskyddsplanen att fastställa åtgärdsförslag på 

vatten inom kommunen där statusen idag är otillfredsställande. 

 

Generella rekommendationer naturvärden 

 Områden med höga naturvärden bör undantas från utpekande av LIS-

områden för bostäder. 

 Inom Kyrkviken ska områden med höga naturvärden kunna inrymmas 

inom LIS-områden. Särskilt tydliga riktlinjer och hänsyn ska dock 

formuleras för sådana LIS-områden (se motiv under rubriken 

Bebyggelsestruktur, s 33). 

 Restriktivitet ska iakttas vid utpekande av LIS-områden inom 

riksintresse- eller skyddsområden för naturvården. Vid sådana 

utpekanden ska särskilt syfte med LIS-området anges och hänsyn och 

rekommendationer formuleras för fortsatt prövning. 

 Där allmänna naturvärden finns inom utpekade LIS-områden ska hänsyn 

visas i fortsatta prövningar av ny bebyggelse eller anläggningar i syfte att 

skydda dessa värden. 

 I samband med bygglovsprövning eller detaljplanering inom LIS-område 

ska särskild utredning/bedömning rörande naturvärden samt 

miljökvalitetsnormer för vatten utföras. 
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. 

 

 

 

Karta över Arvika kommuns intressen avseende naturvärden 
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Friluftsliv och rekreation 

Riksintressen 

Ett riksintresse för friluftsliv, Glaskogen, finns inom kommunen som är beläget i 

kommunens sydvästra del. Området utgör det största rekreationsområdet i 

kommunen och skyddas i miljöbalken 3 kap 6 §. 

Området är även till stora delar ett naturreservat, ca 28 000 ha stort 

vildmarksområde med flertalet vattendrag, stora och små sjöar samt vidsträckta 

skogar. Stora och Övre Gla utgör de största sjöarna. Totalt finns ca 300 km 

vandringsleder och några kanotleder som går genom flera av reservatets närmare 

80 sjöar med möjlighet till fiske och naturupplevelser. I Lenungshammar finns 

informationscentral med camping, kanot- och cykeluthyrning samt 

serviceanläggning. 

 

Utbud 

Arvika erbjuder ett varierat utbud för friluftsliv och besöksnäring i storslagna 

skogar och vid kommunens sjöar och vattendrag. Här finns många 

vandringsleder i olika längder och skogstyper, varav några belägna i kommunens 

naturreservat. I anslutning till dessa vandringsleder finns också några raststugor. 

Flertalet elljusspår, som kan användas för vandring eller längdskidåkning på 

vintern, finns inom Arvika tätort samt i de större orterna på landsbygden. För 

den som gillar kanoting finns en rik tillgång på kanotleder samt möjlighet till 

kanotuthyrning. Vid sjöarna finns möjligheter till bad vid de 15-tal kommunala 

badplatserna. Utöver dessa finns många platser som används för bad av bygdens 

invånare. Den rika tillgången till sjöar ger också möjlighet till bra fiske. När 

vintern kommer väntar många längdskidspår och de isbelagda sjöarna ger 

möjlighet till skridskoåkning. I kommunen finns gott om idrottsanläggningar, 

både i tätorten Arvika och i de större orterna på landsbygden. 

För att kommunen ska vara attraktiv för besöksnäringen är det av betydelse 

med en rik variation. Man bör kunna utföra olika typer av friluftsliv och det är 

en fördel om områdena finns spridda för att undvika att det blir för ”trångt”. 

Man kan utgå från att många av besökarna som kommer söker en viss 

avskildhet. Många besökare till ett område ger större slitage, ökad trafik och 

därigenom högre krav vad gäller parkeringsmöjligheter och 

serviceanläggningar.  

Topografin kan begränsa tillgänglighet till strandkanten från land. Det är 

viktigt att tillgängligheten till stränderna för det allmänna rörliga friluftslivet 

tillgodoses inom de utpekade LIS-områdena. Detta kan säkerställas genom 

medveten planering och lokaliseringsprövning. Finns en utbredd 

bebyggelsestruktur inom ett område med endast ett fåtal släpp ner till stranden 

bör stor restriktivitet iakttas för nylokaliseringar i sådana lägen. Är däremot 

bebyggelsestrukturen gles med många släpp eller ”luckor” ner till stranden från 

ovanliggande bebyggelse eller naturmark kan nylokaliseringar vara mer 

lämpliga. Ingen fastighetsbildning bör ske så att den övergripande fortsatta 

tillgängligheten till stranden försvåras eller omöjliggörs. 

Vid planering och utformning av allmänt tillgängliga friluftslivsanläggningar 

inom LIS-områden ska tillgänglighetsaspekterna för alla (till exempel 

rörelsehindrade eller människor med andra funktionsnedsättningar) beaktas. 

Vid planering och prövning av bygglov för bostäder och andra byggnader ska 
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reglerna i plan- och bygglagen, Byggnadsverkslagen, Byggnadsverks-

förordningen och Boverkets byggregler följas. 

 

Generella rekommendationer för friluftsliv och rekreation 

 Riksintresse för friluftsliv och rekreation ska alltid beaktas vid 

byggnation och byggnationens eller åtgärdens syfte ska vägas mot 

riksintressets kärnvärde. 

 Friluftslivets intressen ska alltid beaktas vid byggnation. 

 Tillgängligheten till stränder ska vara god i bebyggda områden och ny 

bebyggelse ska planeras och lokaliseras i förhållande till befintlig 

bebyggelse så att ”släpp” ner till strandlinjen kan säkerställas. Så kallade 

”lucktomter” ska inom LIS-områden behandlas med restriktivitet av 

ovanstående skäl. 

 Fastighetsbildning bör inte ske så att den uppenbart förhindrar den 

övergripande tillgängligheten till stränderna. Ingen fastighetsbildning får 

ske så att nya fastigheter går ända ner till strandkanten (se avsnittet om 

fri passage, s 17). 

 Områden som betraktas som orörda bör fortsättningsvis få vara av den 

karaktären. Generellt bör områden som hyser höga rekreationsvärden och 

uppskattas för dess tysthet, orördhet och vildmarksmässiga karaktär 

undantas från LIS för bostäder.  

 Vid planering och utformning av allmänt tillgängliga 

friluftslivsanläggningar inom LIS-områden ska tillgänglighetsaspekterna 

för alla beaktas. 
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Karta över Arvika kommuns intressen avseende friluftsliv och rekreation. 
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Bebyggelsestruktur, infrastruktur och service  

Kommunens övergripande struktur styrs av tillväxtkorridoren rv 61 och 

järnvägen mellan Oslo och Karlstad samt etableringar vid sjöar och vattendrag 

längs de tre benen lv 172 mot Årjäng i väster, lv 175 mot Säffle i söder och 

Gunnarskogsvägen mot norr samt sekundära vägar som förbinder övriga 

småorter med viss service till varandra såväl inom som utanför kommunen. 

Boendet och näringslivet är koncentrerat till Arvika stad, Edane/Brunskog, 

Sulvik/Jössefors, Stommen, Mangskog, Glava och Klässbol där även 

kommersiell och kommunal service finns. Areella näringar och besöksnäring 

fördelar sig utöver landsbygden i stora delar av kommunen. 

Större, glest befolkade områden med mycket orörd natur återfinns i perifera 

delar av kommunen i förhållande till Arvika tätort åt norr, sydväst och öster.  

Dessa kan dock nå serviceorter utanför kommungränsen. 

Busslinjenätet består av stomlinjen längs rv 61, matarlinjer som knyter ihop 

Arvika stad med de mindre tätorterna runt om i kommunen via de större vägarna 

samt några anropsstyrda linjer till landsbygdens minst befolkade områden. 

 

Bebyggelsemönster och landskapsbild 

Stad – landsbygd  

Förutsättningarna för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling i kommunen är 

att utvecklingen av landsbygden går hand i hand med utvecklingen av Arvika 

stad. Utan en fortsatt god utveckling av staden minskar attraktiviteten för 

etableringar på landsbygden. En stagnation av Arvika stads utveckling kan 

innebära att köpmönster och övrigt resemönster hos boende på landsbygden 

medför längre körsträckor till städer eller köpcentrum i Arvikas omland.  

Mot bakgrund av detta resonemang är det viktigt att strandnära boende och 

verksamheter kan utvecklas i och i anslutning till övriga tätorter och vid 

kommunikationsstråk. Samtidigt är det viktigt att ge möjligheter till en fortsatt 

utveckling av ”stadsnära landsbygd”. Denna plans syfte är att balansera en 

långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling (som enligt ovan också förutsätter en 

stadsnära utveckling) med livsbetingelserna för djur- och växtlivet samt 

friluftslivets värden i strandzonen. Genom planens strategiska överväganden har 

mycket stor hänsyn getts de senare intressena och en mer tillåtande urvalsgrund 

tillämpats vid Kyrkvikens västra och södra stränder (se rekommendationer 

naturvärden, s 28). 

 

Bebyggelsetäthet 

Begreppet bebyggelsetäthet är relevant inom ramen för denna plan i två 

bemärkelser. I samband med urvalskriterierna – där områden för vidare 

behandling valts ut – har storheten 3 bostadshus/hektar inom 100 meter från 

strandlinjen använts som minsta täthet i syfte att skilja ut vilka sjöar som ska tas 

med för vidare behandling. Upplevelsen av en bybildning kräver ett antal 

bostadshus i närheten av varandra, och nivån 3 bostadshus/hektar eller mer 

bedöms ge upplevelsen av en bybildning. Genom att tillämpa denna nivå bidrar 

det också till att uppfylla lagstiftarens krav på hållbara strukturer i den fortsatta 

bebyggelseutvecklingen. 

Den andra aspekten på bebyggelsetäthet uppkommer i samband med utpekandet 

av LIS-områden. Inom de områden som valts ut för vidare behandling ska 
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bebyggelsetätheten i LIS-områdena anges för att illustrera tillgängligheten för 

det rörliga friluftslivet och bevarandet av naturvärden. 

 

Bryggor och pirar 

Bryggor utgör ofta ett attraktivt bostadskomplement och bidrar till att öka 

attraktiviteten ur boendesynpunkt. Vissa bryggor för enskilt bruk och som inte är 

avhållande för allmänheten, kräver inte dispens från strandskyddet, som till 

exempel flytbryggor. Sådana kan således anläggas utan lov/dispens efter 

överenskommelse med markägare. 

 Inom LIS-områden där inriktningen är näringsverksamhet (N) är 

brygganläggningar eller pirar i vissa fall viktiga för näringens 

bedrivande. Sådana anläggningar är till sin natur kopplade till en 

verksamhet och kan således upplevas som privatiserade. Därför krävs 

dispens från strandskyddet. N-områdets avgränsning ska således i 

tillämpliga fall även innefatta möjligheter till bryggor/pir. 

 Inom LIS-områden där inriktningen är ny sammanhållen bebyggelse för 

bostadsändamål (B1) och som prövas genom detaljplan och upphävande 

av strandskydd bedöms det viktigt att ha möjlighet att anlägga en 

gemensam brygganläggning/pir. Genom att erbjuda privata båtplatser 

kopplade till ett hus eller lägenhet inom ett nybyggt område ökas 

attraktiviteten. Gemensamhetsutrymmen som bastu, förråd etc kan bidra 

till att ytterligare höja attraktiviteten för bostadsområdet, om de är 

placerade på en attraktiv plats, exempelvis på en brygganläggning. 

Sådana anläggningar kan upplevas som privatiserade. Därför krävs att 

strandskyddet upphävs för ett sådant vattenområde. B1-områdets 

avgränsning ska således i tillämpliga fall även innefatta möjligheter till 

bryggor/pir. 

 Inom LIS-områden där inriktningen är bostäder som kompletterar 

befintlig bebyggelse (B2) och som prövas genom 

förhandsbesked/bygglov och strandskyddsdispens anges inga särskilda 

övriga riktlinjer än de som regleras i miljöbalken. 

 

Landskapsbild 

Landskapets struktur i kommunen präglas av stråken som bildas av sjöar och 

vattendrag. Här återfinns mellanbygden och mindre tätorter med odlingsbygdens 

öppna landskap och strandängar, bybildningar längs landsvägen och bruksorter 

från olika tidsepoker. Områden av intresse för framtida utveckling för boende 

och verksamheter i strandnära lägen på landsbygden kan delas in i befintlig 

sammanhållen bebyggelse, befintlig gles bebyggelse och odlingslandskapets 

bebyggelse som kan behöva olika specifika riktlinjer för komplettering, 

omvandling och ny sammanhållen bebyggelse. 

Begränsat intresse för investering i traditionellt lantbruk och nya areella näringar 

kan förändra landskapsbilden i odlingslandskapen. Det finns en global trend av 

urbanisering som även kan utläsas i den demografiska statistiken i Arvika. Vissa 

mindre orter lever dock vidare med nytt innehåll eller utveckling av befintlig 

bebyggelse och verksamhet. I skogslandskapet är bebyggelsen gles med mindre 

utbyggd infrastruktur och längre till service. Här kopplas intressen för utveckling 

av landsbygden i strandnära lägen till befintliga verksamheter, ofta med bäring 

på besöksnäring. 
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Karta över kommunens infrastruktur 
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Teknisk infrastruktur 

Arvika Teknik AB innefattar den lokala elnätshuvudmannen med ansvar för 

eldistributionen inom nätområdet som är Arvika tätort och landsbygden i dess 

omedelbara närhet. Övriga delar av kommunen har Fortum som nätleverantör. 

Möjligheten till bredbandsuppkoppling via ADSL finns i stora delar av 

kommunen. Den större delen av IT-infrastrukturen (ADSL) utgår från kopparnät 

(telenätet) där data- och taltrafiken går på samma ledning men kan 

frekvenssepareras. Kvaliteten på kopparnätet är varierande och gamla ledningar 

kan ge lägre kvalitet (hastighet och driftsäkerhet) på ADSL-tjänsten. Inom 

Arvika stad finns Arvika stadsnät (fiber) via Arvika Teknik AB med möjligheter 

till högre överföringshastigheter. Fortsatt utveckling av bredband i Arvika 

kommun pågår för att öka täckningen av hushållen. Täckning för mobiltelefoni 

är bäst i tätorten och längs riksväg 61 och sämst i de norra och västra 

kommundelarna. 

Vindkraftplanen (tematiskt tillägg till översiktsplanen) för Arvika kommun vann 

laga kraft i januari 2011. Den föreslår fem områden som lämpliga för 

vindkraftsetablering vid Lövnäs, Mangskog, Takene, Högerud och Stömne. Ett 

område som kräver mer utredning och samråd finns vid Byamossarna och 

Rackstadberget. Restriktionsområde finns i Arvika sydväst, där kommunen inte 

önskar etablering av vindkraftverk. Inga av dessa områden kommer i direkt 

konflikt med områden utpekade för LIS.  

Kommunala VA
6
-verksamhetsområden finns i Arvika stad med omnejd, Sulvik, 

Ottebol, Jössefors, Edane, Furtan, Årnäs, Mangskog, Stommen, Glava, Fors och 

Klässbol. Reningskapaciteten vid reningsverket i Sulvik är begränsad och 

behöver förstärkas. Övriga kommunala reningsverk är av god eller godtagbar 

standard avseende reningskvalitet och kapacitet. I övrigt finns enskilda VA-

lösningar av varierande kvalitet. 

I omvandlingsområden från fritidshus till permanentboende, där bebyggelsen 

redan är relativt tät eller där bebyggelsetryck förväntas öka antalet fastigheter 

och bebyggelsetätheten på sikt, kan problem uppstå med förorening av 

dricksvatten från omkringliggande enskilda avlopp av dålig kvalitet. Detta är 

heller inte förenligt med miljökvalitetsnormerna för grundvatten. 

 

Generella rekommendationer 

Teknisk infrastruktur, kommunikationer och service 

 Bebyggelse inom LIS-områden ska om möjligt anslutas till kommunalt 

VA. 

 Ny sammanhållen bebyggelse inom LIS-områden utan möjlighet till 

anslutning till kommunalt VA ska lösas med gemensam anläggning. 

 Enskilda VA-lösningar ska vara långsiktigt hållbara med hänsyn till 

omgivningen (normal prövning). 

 Inga LIS-områden pekas ut där en direkt konflikt bedöms föreligga med 

prioriterade områden för vindkraft. 

 LIS-områden för bostäder ska i hög utsträckning pekas ut i anslutning till 

service och kommunikationer. 

 

                                                                 
6
 VA=vatten och avlopp 
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Bebyggelseutveckling 

 Komplettera befintlig bebyggelse nära service och infrastruktur för en 

långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. 

 Vid utpekande av LIS-områden för bostäder ska platsens 

boendekvaliteter vägas in. 

 I syfte att ge förutsättningar till utveckling av befintliga 

näringsverksamheter på landsbygden kan LIS-områden för näringar 

pekas ut även i perifera lägen och i skyddade eller känsliga områden. 

 Landsbygdsutveckling genom kompletteringar med ny bebyggelse inom 

befintlig bebyggelsestruktur hanteras via bygglov/förhandsbesked och 

dispens från strandskyddet. Den enskilda lokaliseringen ska prövas 

utifrån en fortsatt bebyggelseutveckling varför varje etablering inte ska 

försvåra fortsatt utbyggnad. 

 Landsbygdsutveckling genom ny sammanhållen bebyggelse ska föregås 

av detaljplan och upphävande av strandskydd inom ramen för denna. 

 Inom områden med ett öppet landskap ska inte LIS-områden för bostäder 

pekas ut där de hamnar i uppenbar konflikt med utblickar från befintliga 

bostäder eller påtagligt påverkar områdets karaktär negativt. 

 Förankra nya hus i platsens bebyggelsetradition och landskapsbild 

gällande placering, skala och gestaltning. 

 Inom LIS-områden för näringsverksamhet (N) samt ny sammanhållen 

bebyggelse (B1) kan möjligheter ges för bryggor/pir som ett 

attraktivitetshöjande inslag. Inom LIS-områden för komplettering av 

befintlig bebyggelse (B2) gäller generella bestämmelser enligt 

miljöbalken.  
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 Karta över Arvika kommuns intressen avseende teknisk infrastruktur. 
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Kulturmiljö 

Kulturmiljö omfattar landskap, anläggningar och bebyggelse påverkat av 

människor. Den är en resurs som ska värnas och kunna förstås av alla.  

Kulturmiljövårdens intressen ska samordnas och integreras i 

samhällsplaneringen för att skapa en långsiktigt hållbar och attraktiv miljö i 

kommunen. Fastighetsägare ska vårda sina fastigheter utifrån de varsamhetskrav 

som lagen ställer.  

Kulturmiljöerna ger historiskt sammanhang, perspektiv på samtiden som 

avstamp inför framtida planering och skapar identitet, stolthet och social 

samhörighet. 

Tillgång till kultur och en attraktiv kulturmiljö är en betydelsefull 

lokaliseringsfaktor för företag och enskilda och tillsammans med naturgeografi 

det enda som är platsspecifikt, unikt och autentiskt.  

Vårt kulturarv påverkas av lagar och styrande dokument som t.ex. 

Kulturminneslagen (KML), Miljöbalken (MB), Plan- och bygglagen (PBL), 

samt nationella mål för kulturmiljövården, nationella miljökvalitetsmål och ett 

flertal internationella dokument. 

 

Riksintressen och övriga kulturvärden 

Riksintressen för kulturmiljövården utses av Riksantikvarieämbetet och 

övervakas av länsstyrelserna. Kommunerna ska i sina översiktsplaner ange hur 

riksintressen ska tillgodoses.  

Arvika kommun har fyra geografiska områden som är av riksintresse för 

kulturmiljövården: Bergs klätt, Mölnerud, Finnebäck-Tortan m fl samt 

Rudsklätten. 

I strandnära lägen kan det finnas fasta fornlämningar på land och i vattnet som 

båtlämningar, fångstanläggningar, stensättningar och gravfält, kokgropar, 

husgrunder, terrasseringar, pirar och moringar samt fossil åkermark och övriga 

kulturhistoriska lämningar som torp, gränsstenar och rösen.  

Dessutom finns annat samlat material som rör kulturminnen och lämningar, 

exempelvis ”Skog och historia” från Skogsstyrelsen och Riksantikvarie-

ämbetets fornminnesförteckning. 

 

Regionala och lokala kulturmiljöer 

I det regionala kulturmiljöprogrammet från 1989 som ingår i skriftserien ”Ditt 

Värmland, Kulturmiljöprogram för Värmland och värmlänningar”, finns ett antal 

miljöer i Arvika kommun utpekade och beskrivna. De består främst av 

jordbruksmiljöer, kyrkomiljöer och fornlämningar och ger en viktig men inte en 

heltäckande bild av de verksamheter och förutsättningar som format vår 

omgivning. I ”Värmländska kulturmiljöer, åtgärdsprogram”, från 1990 som 

också ingår i skriftserien ”Ditt Värmland” finns övergripande rekommendationer 

för förvaltning av miljöerna som är utpekade i det regionala 

kulturmiljöprogrammet.  
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Följande lokala kulturmiljöer i strandnära lägen finns vid de valda sjöarna:  

Norr om Arvika stad: Mitandersfors, Fredros, Gröttvål/Tobol, Stommen, 

Årbotten, Brättne 

Väster om Arvika stad: Strand, Öna, Ny, mellan Nysockensjön och Bergsjön, 

Bergs klätt, Älgå, norr om Bergsviken, Lenungen, Glava Glasbruk, Rudsklätten 

och Rävön   

Öster om Arvika stad: Mangskog(samt runt Mangen), Vikene/Brunskog, 

Finnebäck, Nussviken, Skärmnäs, Vinterstan, Strand 

Söder om Arvika stad: Västra och östra Sund, Humlekil, Västra Hungvik, 

Stavnäs, Skasås, Stömne, Skjutsbol, Boda.    

 

Generella rekommendationer kulturmiljö 

 Använd kulturmiljön för att öka landsbygdens attraktionskraft. 

 Gör fornminnen och kulturmiljöer tydliga i landskapet.  

 Använd kulturmiljöer för att synliggöra den gemensamma historien där 

såväl natur, landskapsbild som bebyggd miljö ingår och gör de levande. 

 Bevara respektfullt avstånd till fornlämningar. 

 Anpassa nya vägar och byggnader till befintlig väg, terräng, topografi 

och bebyggelse. 
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Karta över Arvika kommuns intressen avseende kulturmiljö. 
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Risk och hälsa 

Var vi än väljer att uppföra byggnader, kan hänsyn behöva tas till vissa aspekter 

ur risk- och hälsosynpunkt. Det finns områden inom kommunen som har en viss 

skred- och rasrisk, företrädesvis där det är lerjordar och där marken sluttar eller 

gränsar till vatten. Inom dessa områden behöver därför behovet av 

stabilitetsutredningar och förebyggande åtgärder mot skred och ras bedömas 

innan området anses lämpligt att bebygga. 

Inom kommunen finns även vissa områden som har jordarter som utgör särskild 

radonrisk. Exempel på dessa jordarter är grovsand, grus och blockrik och grusig 

sandig morän. Vid grundläggning på berg bedöms radonrisken bl.a. med ledning 

av bergets radiumhalt. Vid byggnation på mark av denna typ bör byggnaderna 

uppföras radonsäkert vilket beaktas vid bygglovprövningen. 

En bedömning behöver även göras utifrån om det finns eller har funnits 

verksamheter i närheten, som kan ha lett till att marken förorenats. Det kan även 

finnas industrier inom platsens närhet som det behöver tas hänsyn till. Finns 

kända markföroreningar inom utpekade LIS-områden behöver dessa beaktas i 

den fortsatta prövningen.  

Det finns även vissa risk- och hälsoaspekter kopplat till infrastrukturen som 

behöver beaktas som exempelvis buller, vibrationer samt risker kopplat till 

transporter av farligt gods. De större vägarna är rekommenderade för farligt 

godstransporter. 

Ett antal sjöar och vattendrag regleras, där det vid riklig nederbörd eller 

snösmältning föreligger risk för översvämning. Glafsfjorden är reglerad och har 

bestämmelser om högsta respektive lägsta vattennivå enligt gällande vattendom. 

Vid extrema situationer har det visat sig att dessa gränser inte kunnat hållas 

vilket var fallet vid översvämningen år 2000, då vattennivån i Glafsfjorden steg 

drygt tre meter över normal nivå. En särskild utredning har tagits fram med syfte 

att belysa de åtgärder som är nödvändiga för att säkra staden och områden kring 

Glafsfjorden från översvämning. Kommunfullmäktige har även under 2007 

fastställt riktlinjer för bygglovgivning och fysisk planering med avseende på 

höga vattennivåer runt Glafsfjorden.  
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I kommunen finns för närvarande vattenskyddsområden upprättade för tre av 

kommunens vattentäkter; området runt sjön Racken, som förser bland annat 

Arvika tätort med dricksvatten, delar av Värmeln som förser Edane med 

dricksvatten samt området runt uttagsbrunnarna i Klässbol. Alla grund- och 

ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller levererar mer än 10 

m³/dygn ska skyddas. Arbete pågår med att uppdatera och inrätta 

vattenskyddsområden för alla kommunens vattentäkter. 
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Ett boende på landsbygden kan innebära en längre insatstid för räddningstjänst 

och sjukvård i samband med olycka. Förutom i Arvika tätort finns 

brandstationer, med deltidsbrandkår i jourtjänst, lokaliserade i Glava, Edane och 

Gunnarskog. 

 

Generella rekommendationer risk och hälsa 

 Skred- och rasrisk bedöms innan området anses lämpligt att bebygga. 

 Vid byggnation på mark med risk för markradon bör byggnaderna 

uppföras radonsäkert vilket beaktas vid bygglovprövningen. 

 Vid byggnation på mark med risk för markföroreningar behöver 

omfattningen av spridning, karaktär och åtgärder utredas och 

byggnationen anpassas till detta i den fortsatta prövningen. 

 I samband med upprättande av detaljplan eller i samband med prövning 

av byggnation via förhandsbesked/bygglov ska de av Boverket 

rekommenderade riktvärdena för väg- och spårtrafikbuller följas samt 

Trafikverkets riktvärden för vibrationer från spårbunden trafik beaktas. 

 Fastställda riktlinjer för bygglovgivning och fysisk planering med 

avseende på höga vattennivåer runt Glafsfjorden ska efterföljas. 

 Särskild hänsyn behöver tas vid byggnation i eller i närheten av 

vattentäkt. 
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Karta över Arvika kommuns intressen avseende risk och hälsa. 



Tematiskt tillägg till ÖP07 avseende strandskydd – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen  

 

 

46 

DE VALDA SJÖARNA –  
LIS-OMRÅDEN MED ANALYS OCH 
KONSEKVENSER 
Enligt urvalskriterierna har 15 områden (sjöar och sjösystem) identifierats och 

valts för vidare behandling i planen. Dessa redovisas var och en för sig under 

detta kapitel.  

 
Karta över de 15 valda områdena. 
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Strandskyddszoner  

I dag gäller ett generellt strandskydd på 100 meter men en del sjöar har ett 

utvidgat strandskydd om 150, 200 eller 300 meter. Inga av de utvalda 

områdena (sjöar och sjösystem) har strandskydd 300 meter. 

 

 

*avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Läsanvisning 

För varje LIS-område redovisas en punktlista under rubriken hänsyn, 

rekommendationer och konsekvenser. En av de punkter som återkommer för 

varje område är:  

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

De generella rekommendationer det hänvisas till är de som redovisas i kapitlet 

”Förutsättningar – hur vi tänkt och värderat” under rubrikerna naturvärden, 

friluftsliv och rekreation, bebyggelsestruktur, infrastruktur och service, 

kulturmiljö samt risk och hälsa. De generella rekommendationerna redovisas 

inom en ruta, och de ska beaktas tillsammans med LIS-områdets specifika 

rekommenationer och hänsyn vid varje prövning av bebyggelse inom LIS-

områdena. 

Valda områden Strand- 
skydd 

LIS 
Typ 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

1. Tvällen 100 m N 42  5,5 0,13  

2. Treen 200 m B,N 550 27 0,08 

3. Gunnern m.fl. 200 m B 1200 70,5 0,23 

4. Mangen 200 m B 335 18 0,32 

5. Värmeln 200 m B, N 3315 124 0,25 

6. Ullen 100 m B 130 6,5 0,60 

7. Billingen m.fl. 150 m B, N 190 16,5 0,29 

8. Glafsfjorden  
    & Kyrkviken 

200 m  
100 m 

B, N 9115 189 0,55 

9. Stora Lesjön 100 m N 210 12,5 0,19 

10. Lenungshammar 100 m N 50 12,5 0,10 

11. Glava glasbruk 100 m B, N 80 7 1,70  

12. Ränken 150 m B 375 9,5 0,25 

13. Nysockensjön m.fl. 200 m B, N 2085 98 0,25 

14. Varaldsjön m.fl. 100 m N 55 12 0,21 

15. Humsjön m.fl. 150 m B 170 12,5 0,17 
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Område 1 – Tvällen 
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Allmän beskrivning 

Område 
 

Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

1. Tvällen 100 m 42  5,5 0,13  

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Tvällen är ett långsträckt sjösystem (Tvällen och Lill-Tvällen) i nordvästlig- 

sydostlig sträckning som ligger ca 50 km norr om Arvika stad. Sjöns västra 

strand ligger i Arvika kommun och den östra i Sunne kommun. Sjön ligger inom 

ett större orört område, viktigt för friluftsliv och rekreation. Sjöns norra ände 

ligger ca 11 km från norska gränsen och ca 22 km från tätorten Austmarka 

(Norge) och nås via vägen på sjöns västra sida mot Mitandersfors.  

 

Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsen runt sjön är gles, men några gårdar finns runt viken i norr och i 

sundet mellan Tvällen och Lill-Tvällen, bland annat värdshuset samt bebyggelse 

runt Lill-Tvällens södra ände (Simonstorp). 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Det finns inget kommunalt VA-verksamhetsområde. Närmaste skola är 

Järvenskolan och närmaste äldreboende är Gunnebo i Stommen. Thybergs livs i 

Årbotten är närmaste livsmedelsbutik och bensinstation finns i Gräsmark. 

Anropsstyrd buss finns från Bogen ner mot Bortan, Gunnarskog till Arvika. 

Möjligheter till ADSL-anslutning via kopparnätet finns inte idag, utan 

internetuppkoppling kan endast ske via mobilt bredband.  

 

Friluftsliv och rekreation 

Värdshuset Tvällen har besökare från regionen och Norge. Vandringsled samt 

scooterled går strax väster därom från Mitandersfors ner till Treen. Det finns 

även en dansbana på udden mellan Tvällen och Lill-Tvällen. Befintliga 

verksamheter inom besöksnäringen vid Mitandersfors Herrgård, Värdshuset 

Tvällen och Fredros gård vid sjön Treen samarbetar. På Sunne kommuns sida 

ligger ett antal stugor utmed den östra stranden med en grusväg som avskiljande 

element samt en stugby i norra delen av sjön. 

 

Kulturmiljö 

Fångstgropar och enstaka fornminnen finns både innanför och utanför 

strandskyddszonen.  

 

Naturvärden 

Eutrofa stränder och strandskogar finns i södra delen av Tvällen samt 

sumpskogar och strandbiotoper med allmänt naturvärde. Södra änden av Lill-

Tvällen har strandskogar, strandvåtmark enligt våtmarksinventeringen. 
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Risk och hälsa 

Det finns inom området lokala förekomster av högradonmark. Inga kända 

skydd/riskobjekt, stabilitets eller översvämningsrisker eller förorenade områden 

finns. Nordväst om sjön Tvällen, vid Karlsvik, har Bogen skytteförening en 

skjutbana, där marken kan vara förorenad av bland annat bly.  

 

Bebyggelsetryck 

Det finns inget känt bebyggelsetryck för bostäder. Visst bebyggelsetryck finns i 

anslutning till verksamheten Värdshuset Tvällen. 

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Områden som undantas är hela östra stranden som ligger i Sunne kommun. 

Vägen, som även sluttar brant ner mot sjön, är avskiljande på västra sidan och 

sjöns perifera läge i förhållande till infrastruktur och service i kommunen gör att 

LIS-områden för bostäder ej föreslås här. Höga naturvärden (t.ex. lövskogar, 

sumpskogar och våtmarker) angränsar till utpekat LIS-område. 

 

LIS-område och dess inriktning 

Ett LIS-område för näringsverksamhet (N) utpekas. LIS-områdets avgränsning 

ligger i anslutning till värdshuset Tvällen och Savolax för att verksamheten ska 

kunna utvecklas men utesluter inte annan näringsverksamhet. 

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

1. Tvällen vid värdshuset Tvällen N 16,7 1,7 
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Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större åtgärder 

eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett 

sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras. 

 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Fortsatt dialog med Sunne kommun om framtida byggnation eller 

planering rekommenderas. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

Möjligheter till utveckling för befintlig näring kan ge fler besökare. 
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Område 2 – Treen 
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Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

2. Treen 200 m 550 27 0,08 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Treen är en sjö i sydvästlig- nordostlig sträckning som ligger ca 40 km norr om 

Arvika stad nära gränsen mot Sunne, ca 30 km från Charlottenberg, ca 20 km 

från Gräsmark. Sjön ligger inom ett större orört område, med stor betydelse för 

friluftsliv och besöksnäring. Vägen på sjöns östra sida är avskärande och 

innehåller ett antal branta partier. Sjön hyser ett antal obebyggda öar.  

 

Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsen runt sjön är gles med koncentration i Fredros i norr och Treskog i 

söder.  

 

Teknisk infrastruktur och service 

Det finns inget kommunalt VA-verksamhetsområde (VA). Närmaste skola är 

Järvenskolan och närmaste äldreboende är Gunnebo i Stommen. Thybergs livs i 

Årbotten är närmaste livsmedelsbutik och bensinstation finns i Gräsmark. 

Anropsstyrd buss finns från Fredros ned mot Gunnarskog och Arvika. 

Möjligheter till bredbandsuppkoppling via ADSL finns inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Kanotleder och sportfiskemöjligheter utgår från Treens natur- och fiskecamp i 

norr där även badplats och campingstugor finns. Vandringsleder finns inom 

området och utgår från Fredros. Det finns en nybyggd bygdegård inom området. 

Samarbete pågår mellan verksamheterna vid Mitandersfors herrgård, Fredros 

gård och Värdshuset Tvällen. 

 

Kulturmiljö 

Det finns lämningar från flottningsepoken i form av en timmerränna i Fredros 

och Fredros gård mm ingår i kulturmiljö ”Ditt Värmland”. Utöver detta finns en 

gammal stenbro norr om Treskog med industriminnen. 

 

Naturvärden 

Det finns eutrofa stränder och strandskogar åt söder, väster och norr samt 

sumpskogar och strandbiotoper med höga och allmänna naturvärden samt höga 

och allmänna naturvärden i form av enskilda objekt. Lämnäsberget med sandrev 

samt alla små öar att paddla mellan är intressant ur natur- och 

friluftslivshänseende. 
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Risk och hälsa 

Lokala förekomster av högradonmark finns. Fredros nedre och övre bruk bedrev 

manufaktur-/spiksmide samt plåtsmide mellan åren 1750-1869. Slagg som kan 

innehålla metaller och andra föroreningar förekommer i området. Ingen 

provtagning har skett.  Inga kända skydds/riskobjekt, stabilitets- eller 

översvämningsrisker finns.  

 

Bebyggelsetryck 

Det finns inget känt bebyggelsetryck för bostäder men utveckling av verksamhet 

kan vara aktuellt. 

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Västra stranden är orört område i väglöst land. Vägen på östra sidan är 

avskiljande i stora delar som även sluttar brant ner mot sjön. Oskullen i söder 

mot Treskog ansågs viktig att undanta för att höga naturvärden runt Oset i söder 

inte skulle gå förlorade. Höga naturvärden (t.ex. lövskogar, sumpskogar och 

våtmarker) angränsar till utpekat LIS-område. 

 

LIS-område och dess inriktning  

Ett LIS-område pekas ut för näringsverksamhet (N) samt inom en avgränsad del 

även förtätning av befintlig bostadsbebyggelse (N/B2). LIS-områdets potential 

för näringsutveckling sammanfaller med bostadsbebyggelsen inom samhället 

varför viss komplettering av bostäder bedöms som möjlig. Prövningen B2 för 

bostäder inrättas då LIS-området omfattar befintlig bebyggelse. LIS-områdets 

avgränsning ligger i anslutning till Fredros för att verksamheter ska kunna 

utvecklas men utesluter inte annan näringsverksamhet. 
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Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

2. Treen Fredros N/N+B2 67,8 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-område för 

kompletterande bostadsbebyggelse (B2) kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större åtgärder 

eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett 

sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras. 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens inom LIS-område för 

näringsverksamhet (N). 

 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Hänsyn ska tas till förorenad mark som kan beröras i samband med 

prövning av ny bebyggelse.  

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

Utveckling av befintlig besöksnäring möjliggörs och halvön mellan Stor- och 

Lill-Treen kan komma att ianspråktagas.  
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Område 3 – Gunnern m fl 

 

 



Tematiskt tillägg till ÖP07 avseende strandskydd – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen  

 

 

57 

Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

3. Gunnern m.fl. 200 m 1200 70,5 0,23 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Gunnern är en sjö i nordsydlig riktning som ligger med sin södra ände 10 km 

norr om Arvika stad. Sjön består av två nästan lika stora delar avdelade av två 

stora uddar utan bebyggelse i strandzonen (Näsberget och Lövåsen).  

Bergsjön/Nedre Vassbotten är ett långsmalt vattendrag med branta stränder på 

båda sidor i nordsydlig riktning mellan Allstakan och Stommen. Räxedälven 

förbinder den med Gunnern i söder. På västsidan av Bergsjön går vägen dels 

genom äldre bybildningar, Tobol och Gröttvål, som ingår i det regionala 

kulturmiljöprogrammet, och ligger utanför strandzonen och dels genom 

skogsmark fram till vägen mot Allstakan/Charlottenberg. 

 

Bebyggelsestruktur 

Området kring Gunnern och Bergsjön präglas av odlingslandskap med äldre 

strandnära bybildningar längs vägarna med koncentration av bebyggelse och 

service i Stommen och Årbotten. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Det finns kommunalt VA-verksamhetsområde i Stommen. I övrigt löses vatten- 

och avlopp via enskilda anläggningar. Närmaste skola är Järvenskolan och 

närmaste äldreboende är Gunnebo i Stommen. Thybergs livs i Årbotten är 

närmaste livsmedelsbutik. Länstrafiken trafikerar både väst- och östsidan av 

Gunnern samt norrut mot Fredros. Möjligheter till bredbandsuppkoppling via 

ADSL finns inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Det finns en kanotled som går från Övre Vassbotten via Bergsjön/Rexedälven i 

norr till Ingersbyn/Bosebyn i sydost och vidare genom Vårforsen till Bjälvern i 

sydväst med vindskydd och upptagningsplats längs leden. Badplatser i Gunnern 

finns vid Gravåsön i väster och i Lilla Årbotten i öster. Större strövområden med 

skidspår vintertid finns österut från Byn och Bosebyn mot Byamossarna. Stigar 

finns runt Näsberget, upp mot Pinbergen, och mellan Gravås och strandkanten åt 

väster. Upplevelsevärden utgörs av vidsträckta vyer från Årbotten, Gunnarskogs 

kyrka och Ingersbyberget. Idrottsplatsen Gunnevi finns norr om Stommen samt 

ytterligare en i Allstakan, elljusspår i Stommen. 

Kolarkoja finns för uthyrning i regi av Gunnarskogs bygdelag. Det finns ett 

vandrarhem i Stommen. Årliga evenemang arrangeras vid Gunnarskogs 

hembygdsgård samt i kyrkan och sockenstugan.  
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Kulturmiljö 

Områden i Stommen med Gunnarskogs kyrka samt Stora och Lilla Årbotten, 

Tobol och Gröttvål norr om Stommen ingår i kulturmiljö ”Ditt Värmland” 

liksom Rexed (industrimiljö), vid Bergsjön. Flera lämningar/fornminnen finns i 

strandnära lägen.  

 

Naturvärden 

Riksintresse för natur finns i Gårdsås. Natura 2000-områden finns inom 

Byamossarna. Förhandlingar om reservatsbildning pågår. Sammanhängande 

utpekade värdefulla vattendrag finns från Mökeren (Norge) via Vällen, 

Borgsjön, Vassbotten, Bergsjön, Gunnern och Vårforsen mot Bjälvern. 

Eutrofa stränder, hävdade ört- och gräsmarker, strandskogar, öppna stränder 

betingade av isskjutning/bete och allmänna naturvärden finns i stort sett runt 

hela Gunnern samt i söder och norr samt längs den östra stranden av Bergsjön, 

särskilt i vikar och uddar. Strandbiotoper med höga naturvärden finns också vid 

Näsberget väster om Årbotten, norr och söder i Lillsjön samt öster om kyrkan.  

Inga kända enskilda objekt med höga naturvärden finns, men flera enskilda 

objekt med allmänna naturvärden finns på udden väster om Näsberget. 

Nyckelbiotoper finns vid Ingersbyberget, Näsbergets västra strand och 

sumpskogar finns i sydöstra viken vid Ingersbyn, Lövåsviken samt väster om 

Lillsjön.   

 

Risk och hälsa 

Högriskområde för radon finns vid Nordsjön/Nedre Vassbotten. I direkt 

anslutning till Räxedälven bedrevs Räxeds bruk (stångjärnsbruk) mellan åren 

1778-1882. Metaller och andra föroreningar kan finnas i området men ingen 

provtagning har skett.  

Avfallsområdet Krokängmossen är beläget söder om Stommen. Förorenad mark 

finns registrerad norr om Nordsjöbruket. Det finns inga kända stabilitets- eller 

översvämningsrisker.  

 

Bebyggelsetryck 

Det finns inget bebyggelsetryck inom område 3. I ÖP07 finns dock två områden 

för planerade bostadsområden i Stommen, varav ett ligger inom strandskyddat 

område. Ett planuppdrag finns för framtagande av detaljplan för bostäder, men 

planarbetet har avvaktats på exploatörens initiativ. 

 

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden  

Huvuddelen av strandpartierna inom område 3 har undantagits av nedanstående 

skäl:  

Vägen öster om sjöarna är i stora delar avskiljande (och därmed kan särskilda 

skäl redan finnas för dispens från strandskyddet) och innefattar flera 

strandavsnitt med branta partier. Det finns också höga naturvärden samt orörda 

områden i väglöst land som vid Russerud och Näsberget. Väster om 

Gunnarskogsvägen inom Lilla Årbotten finns en badplats. Den öppna marken 
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mot sjön är i princip obebyggd och skapar möjligheter till utblickar från vägen 

och bebyggelsen ovan samt skapar sammantaget en vacker landskapsbild. Delar 

av området mellan Orrnäset och Södra Udden har undantagits pga bevarande av 

det öppna jordbrukslandskapet. 

Marken på de västra delarna av sjöarna från Lerbråten till Nordsjöbruket har 

stora arealer med höga naturvärden. Från Nordsjöbruket till Stommen sluttar 

marken brant mot nordost vilket inte ger optimala boendekvaliteter 

väderstrecksmässigt och topografiskt. Mellan Rexed och Gravås löper en 

avgränsande väg i strandkanten. Söder om Gravås vidtar en sträckning ner till 

Östra Sälboda samt ner till Ingersbyn med huvudsakligen väglöst land. Det finns 

mycket få byggnader inom strandskyddat område omkring Tollersrud samt på 

halvön norr därom. 

 

LIS-område och dess inriktning 

Ett LIS-område för bostäder (B1) utpekas i anslutning till Stommen, med ny 

sammanhållen bebyggelse enligt ÖP07, som även omfattar ett 

utvecklingsområde i direkt anslutning till LIS-området. Området är idag 

obebyggt varför ny detaljplan behöver upprättas. Det utpekade 

utredningsområdet har inom ramen för ÖP07 bedömts som en attraktiv och 

lämplig utveckling av Stommen, vilket ligger helt i linje med kriterierna för 

utpekande av LIS-områden. 

Ytterligare ett LIS-område för bostäder (B2) utpekas på Orrnäset, uppdelat i två 

sektioner i syfte att värna landskapsbilden. Det utpekade LIS-området har en 

koppling till övrig bebyggelse i Byn samt ligger nära service, såsom 

livsmedelsbutik, skola och kollektivtrafik.  

 

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

3. Gunnern m.fl. i anslutning till Stommen B1 10,3 0,5 

 Orrnäset B2 17,6 1,5 
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Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder för ny sammanhållen 

bebyggelse (B1) ska ske via detaljplan samt upphävande av 

strandskyddet. Inga prövningar ska ske med förhandsbesked/bygglov 

inom LIS-området innan detaljplan har upprättats. 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-området (B2) kan 

ske via förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större 

åtgärder eller ny, sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och 

regleras i ett sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Anslutning ska ske till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät (B1).  

 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Hänsyn ska tas till skyddsavstånd för avfallsdeponi, flisvärmeverk och 

reningsverk (B1). 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

De utpekade LIS-områdena skapar goda förutsättningar för attraktiva 

boendemiljöer som kan locka nya kommuninvånare till bygden eller skapa 

positiva flyttkedjor och bidra till serviceunderlaget i Stommen med omnejd 

(skola, vård, affär, buss). Bebyggelsens koncentration kan minska trycket på 

den övriga strandzonen. 
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Område 4 – Mangen 
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Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

4. Mangen 200 m 335 18 0,32 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Sjön Mangen är belägen söder om tätorten Mangskog. I stort sett hela 

strandlinjen kring Mangen är bebyggd, förutom den södra och till viss del den 

sydvästra delen. I de västra delarna finns stora, öppna jordbruksarealer. 

 

Bebyggelsestruktur 

Det är mestadels permanent bostadsbebyggelse kring sjön, och bebyggelsen 

ligger som ett pärlband längs vägarna. I huvudsak är den västra delen bebyggd 

av äldre gårdar och jordbruksbyggnader, medan den östra sidan består av mindre 

tomter och hus. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

I Mangskog finns skola och livsmedelsbutik. Länstrafiken trafikerar de vägar 

som går längs Mangens västra och östra sida. Arvika kommun har ett mindre 

verksamhetsområde för vatten och avlopp i Mangskogs tätort intill kyrkan. I 

övrigt har de boende enskilda anläggningar. Möjligheter till 

bredbandsuppkoppling via ADSL finns inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

En badplats samt tennisbana finns belägen på den västra sidan av Mangen, intill 

Folkets hus. En kanotled går genom Mangen vilken har förbindelse med 

Värmeln. Det finns även en vandringsled vid Mangens norra del som leder till 

Tiskaretjärn i Sunne kommun. Gylterudsgrottan är belägen väster om sjön. 

 

Kulturmiljö 

Stora delar av området kring Mangen är utpekade i kulturmiljöprogrammet, och 

utöver det finns enstaka lämningar. Mangskog är platsen i sången ”Det var dans 

bort i vägen” av Gustav Fröding.  

 

Naturvärden 

Det finns ett fåtal områden kring Mangens strandlinje med högt naturvärde. 

Dessa områden är belägna i vikar i norr och söder samt två uddar i väster. 

Nyckelbiotoper är belägna vid Lövnäs längs den östra sidan av Mangen samt 

ytterligare ett område vid viken i söder. 

 

Risk och hälsa 

Det finns ett markerat riskobjekt i anslutning till Gylterudsviken samt förorenad 

mark vid Reinholdsfors bruk och ett område i nordost med lokala förekomster av 

högradonmark. Inga kända stabilitets- eller översvämningsrisker. 
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Bebyggelsetryck 

Visst bebyggelsetryck har noterats under de senaste åren för bostäder, främst 

längs Mangens östra sida där om- och tillbyggnader har skett.  

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Något LIS-område har inte pekats ut längs sjöns västra sida, mellan 

Gylterudsviken och Mangskogs tätort, i syfte att säkerställa områdets 

landskapsbild samt ta hänsyn till förekomsten av höga naturvärden. Bebyggelsen 

är mestadels belägen intill vägen och arealerna ned mot sjön utgörs av öppna 

betesmarker. Att genom bebyggelse förtäta de öppna markerna kan leda till att 

dessa värden går förlorade.  

Den landsväg som går längs Mangens östra sida anses vara avskiljande varpå 

dispenser idag har kunnat ges för nyetableringar inom området. Detta gäller även 

för det område som är beläget vid sjöns nordöstra del och som i ÖP07 är utpekat 

som utredningsområde för bostäder.  

Områden kring Mangens södra del har ej pekats ut som LIS-område då det finns 

stora höjdskillnader i terrängen med branta sluttningar mot öst och norr. 

 

LIS-område och dess inriktning 

Området vid Gylterud/Brokerud är möjligt att förtäta med bostadsbebyggelse 

(B2). Ny detaljplan bedöms inte behövas för enstaka kompletteringar av 

bostadsbebyggelse inom befintlig struktur. Bebyggelsen är idag relativt gles och 

marken relativt flack.  
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Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

4. Mangen Gylterud/Brokerud B2 42,5 2,6 

 

 

 

Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser  

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-området (B2) kan 

ske via förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större 

åtgärder eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och 

regleras i ett sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras.   

 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Hänsyn ska tas till riskobjekt vid Gylterudsviken. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

Att bebygga området vid Gylterud/Brokerud med bostäder ger ett förbättrat 

underlag för service såsom skola, livsmedelsbutik och kollektivtrafik i 

Mangskog.  
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Område 5 – Värmeln 
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Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

5. Värmeln 200 m 3315 124 0,25 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Värmeln är belägen öster om Arvika stad med närmaste serviceorter i Edane och 

Vikene. Området innefattas av ett småkuperat skogslandskap med insprängda 

odlingslandskap samt ett antal obebodda öar. Permanentboende, fritidshus och 

näringsverksamhet finns mestadels kring Edane och Vikene. 

Rv 61 som tangerar Vikene och Värmlandsbanan som löper genom Edane och 

korsar Värmeln utgör riksintressen för kommunikationer. Andra viktiga vägar 

går mellan Furtan-Edane-Vikene, mellan Klässbol och Edane samt mellan 

Ingersbyn och Boda längs sjöns västra strand.  

Värmeln gränsar i söder till kommunerna Grums och Kil och delar av sjön ligger 

i dessa kommuner. 

 

Bebyggelsestruktur 

De tätast bebyggda områdena finns i norra delen av sjön runt Edane och Vikene 

vilka är belägna i anslutning till järnvägen, rv 61 samt vägen mellan Arvika och 

Skärmnäs. Varierad bebyggelse av lantbrukskaraktär blandas med 

villabebyggelse och anläggningar för olika näringsverksamheter i tillägg till 

jord- och skogsbruk. Fritidsbebyggelse finns spridd längs stränderna. 

Utpekade utredningsområden för bostäder och verksamheter i ÖP07 finns i 

Edane (sågen, Edanenäset, Östermalm) och Gunnarsbyn. 

  

Teknisk infrastruktur och service 

Det finns kommunalt VA-verksamhetsområde i Edane. I övrigt löses vatten och 

avlopp via enskilda anläggningar. Befintliga problem med dricksvatten finns 

omkring Skutboudden (inläckage av relikt saltvatten samt inläckage från 

enskilda avloppsanläggningar).  

Skola, livsmedelsbutik och bensinstation finns i Edane och Vikene. Länstrafik 

går mellan Arvika-Edane-Mangskog samt på rv 61 mot Karlstad. Tågförbindelse 

finns med Arvika och Karlstad (Oslo-Stockholm) varav vissa avgångar stannar i 

Edane och Brunsberg. Möjligheter till bredbandsuppkoppling via ADSL finns 

inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Det finns badplatser i Edane, vid Sandvikengården och vid Soterud. Brunskogs 

camping är belägen intill rv 61 och kanotleder går intill sjöns stränder med 

möjlighet att ta sig vidare till Glafsfjorden och Säveln. Det finns vandringsleder 

mellan Edane och Brunskog samt Hagnäset söder om Edane. 
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Kulturmiljö 

Riksintressen för kulturmiljö finns nordost om Värmeln mot Finnebäck-Takene. 

Flera fornminnen finns längs rv 61 och i eller nära strandzonen runt sjön.  

Områden i kulturmiljöprogrammet finns i Gryttom, Nussviken, Skärmnäs, 

Brunsberg, Brunskog, Finnebäck och Boda/Svartviken. Områdesbestämmelser 

avseende kulturvård gäller vid Brunskogs kyrka och Finnebäck. 

Landskapsbildskydd gäller vid Vikene med omnejd. 

 

Naturvärden 

Värmeln har ett stort antal öar varav flertalet är obebodda. Samtliga dessa öar 

kan betraktas som områden med potentiellt högt naturvärde. Generellt kan höga 

och allmänna naturvärden hittas i vikar och på uddar och näs vilket är 

karaktäristiskt för Värmeln. Det finns stora inslag av eutrofa vikar som i vissa 

fall sammanfaller med utlopp från vattendrag. Nussviksholmen är fågelskydds-

område. Inom strandskyddat område runt Värmeln finns områden med 

biotopskydd samt våtmarksinventeringar. 

 

Risk och hälsa 

Inom området finns registrerade avfallsområden, miljöfarliga anläggningar, 

förorenad mark och riskobjekt. Inga kända stabilitets- eller översvämningsrisker. 

Vattenskyddsområde finns vid vattenverket i Edane. 

 

Bebyggelsetryck 

Visst bebyggelsetryck noteras i Edane och Vikene, för verksamheter och 

bostäder, samt enstaka förfrågningar för fritidshus i enskilda lägen.  

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Huvuddelen av strandpartierna inom området har undantagits från LIS. Detta 

beror generellt på att stora delar av sjön är relativt perifert beläget med stora 

obebyggda områden och begränsad förekomst av vägar. Upplevelsen av orörd 

natur kring sjön är påtaglig på många platser, både från land och från vattnet. 

Höga natur- och rekreationsvärden finns inom stora delar av sjöns 

strandområden samt på öarna.  

 

LIS-områden och deras inriktning 

De fyra LIS-områden som utpekats är tre områden med inriktning för 

näringsverksamhet och ett område för bostäder. Ett område intill Brunskogs 

camping pekas ut och möjligheter finns att utveckla befintlig eller annan 

verksamhet, (N). Skutboudden i Brunskog pekas ut för att ge möjlighet att 

utveckla befintliga verksamheter, (N). Ett område i anslutning till 

Sandvikengården i Edane pekas ut för att ge möjlighet att utveckla befintliga 

verksamheter, (N) samt skapa förutsättningar för ny verksamhet med koppling 

till rekreation och besöksnäring. Ett LIS-område med inriktning för bostäder, ny 

sammanhållen bebyggelse (B1), utpekas i den sydvästra delen av Edaneviken. 

Området har sedan tidigare utpekats som utredningsområde för bostäder i ÖP07. 
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Området är idag i huvudsak obebyggt varför detaljplan bedöms lämpligt för att 

reglera ny bebyggelse i ett sammanhang. 

 

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

5. Värmeln Edane, västra stranden B1 10,1 0,6 

-”- Sandvikengården N 27,7 1,8 

-”- Skutboudden N 9,1 0,4 

-”- Soterud N 8 0,4 
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Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-område för 

bostäder (B1) ska ske via detaljplan samt upphävande av strandskyddet. 

Inga prövningar ska ske med förhandsbesked/bygglov inom LIS-området 

för bostäder innan detaljplan har upprättats. 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens inom LIS-område för 

näringsverksamhet (N). Vid större åtgärder eller sammanhållen 

bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett sammanhang ska 

behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Anslutning av nya bostäder ska ske till kommunalt vatten- och 

avloppsledningsnät.  

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 Hänsyn ska tas till landskapsbildskydd vid Vikene med omnejd. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

Valda LIS-områden ger befintliga verksamheter möjligheter att utvecklas 

och ny bostadsbebyggelse att stödja befintlig service i tätorten Edane. 
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Område 6 – Ullen 

 

 

 

Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

6. Ullen 100 m 130 6,5 0,60 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Ullen ligger ca 7 km från Arvika stad och intill den gamla riksvägen, vilken är 

sammankopplad med dagens rv 61 i väster och öster. Förutom den gamla 

riksvägen som går längs sjöns norra sida, finns en mindre väg längs sjöns östra 

del. I övrigt är sjön svårtillgänglig och strandområdet är skogbeväxt.  

 

Bebyggelsestruktur 

Huvuddelen av bebyggelsen är belägen i den norra delen längs den gamla 

riksvägen med en sluttning ned mot sjön i gynnsamt solläge. Här finner man 

även huvuddelen av jordbruksmarken. Bebyggelsen vid Ullens norra del är 

relativt tät och består till största delen av bostäder för permanentboende. I den 
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östra delen är bebyggelsen av jordbrukskaraktär med öppna arealer och vyer ner 

mot sjön. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Det finns ingen service inom området, men närheten till Arvika tätort gör att det 

är relativt nära till service som skola, sjukhus och butiker. Den gamla riksvägen 

trafikeras av länstrafiken. Kommunen är inte ansvarig för vatten- och 

avloppslösningar inom området; de boende har enskilda anläggningar. 

Möjligheter till bredbandsuppkoppling via ADSL finns inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Det finns inget anordnat friluftsliv i området. 

 

Kulturmiljö 

Kring Ullens norra del finns endast ett fåtal kulturlämningar. 

 

Naturvärden 

Det finns fyra områden kring sjön av högt naturvärde. Dessa är belägna vid den 

östra och södra delen av sjön. Områdena sammanfaller oftast med vass, sank- 

och sumpmark, vilka inte anses vara attraktiva områden att bebygga. 

 

Risk och hälsa 

Inom området finns inga registrerade avfallsområden, miljöfarliga anläggningar, 

förorenad mark eller riskobjekt. Inga kända stabilitets- eller 

översvämningsrisker. 

 

Bebyggelsetryck 

Omkring gamla riksvägen finns ett tryck på om- och tillbyggnad av befintliga 

byggnader samt ett visst tryck på nyetableringar på befintliga fastigheter.  

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

I den norra delen av Ullen är bebyggelsen relativt tät, och den gamla riksvägen 

fungerar som en avskiljare mellan sjön och bebyggelsen. Det bör därför finnas 

särskilda skäl för dispens för nybyggnationer inom detta område.  

De mer obebyggda delarna på sjöns västra och södra del ger möjlighet till helt 

nya etableringar. De mest attraktiva tomtlägena med fina sollägen och utblickar 

bedöms finnas utanför strandskyddat område.  

Vid Långvak finns ett öppet jordbrukslandskap med bebyggelse längs vägen och 

öppna fält ner mot vattnet. Här kan kompletteringar göras, dock anses att detta 

bör ske utanför strandskyddszon i anslutning till befintlig bebyggelse med 

hänsyn till befintlig bebyggelsetradition och landskapsbild. 

 

 

 



Tematiskt tillägg till ÖP07 avseende strandskydd – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen  

 

 

72 

LIS-område och dess inriktning 

Det område som pekats ut för LIS (B2) är beläget vid sjöns östra sida, har fina 

boendekvaliteter med västerläge, och har inriktningen förtätning av 

bostadsbebyggelse. Området består av skogsmark med enstaka bebyggelse som 

är samlad längs två mindre vägar vilka leder ned mot sjön varför prövning av ny 

tillkommande bebyggelse bedöms kunna ske via förhandsbesked/bygglov och 

strandskyddsdispens. 

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

6. Ullen vid östra stranden B2 9 1 

 

Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-området (B2) kan 

ske via förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större 

åtgärder eller ny, sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och 

regleras i ett sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

  

Att möjliggöra strandnära boende vid Ullen skulle innebära ett ökat utbud av 

boendemöjligheter i lantlig miljö samtidigt som det finns en närhet till Arvika 

stads centrum. Fler boende i området skulle kunna ge ett förbättrat underlag till 

kollektivtrafik. 
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Område 7 – Billingen 

 

 

 

Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

7. Billingen m.fl. 150 m 190 16,5 0,29 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Billingen är belägen i närheten av lv 175 och med ca 4 km till Klässbol där 

Klässbols Linneväveri med ca 80 000 besökare per år finns. Längs sjöns norra 

sida går vägen mot Värmskog. Sjön är långsmal och indelad i olika avgränsade 

vikar. Sjöns södra del är till viss del svårtillgänglig med avsaknad av bilväg. 

Längs sjöns norra del finns enstaka byggnader utspridda längs vägen. I Avelsbol 

i öster övergår dock bebyggelsen till sammanhållen karaktär. 
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Teknisk infrastruktur och service 

Det finns ingen service inom området. Skola, pizzeria och café med bageri finns 

närmast i Klässbol. Kommunen är inte ansvarig för vatten- och avloppslösningar 

inom området; de boende har enskilda anläggningar. Länstrafiken trafikerar lv 

175 söderut från Arvika mot Nysäter samt via Värmskog mot Grums. 

Möjligheter till bredbandsuppkoppling via ADSL finns inom området. 

 

Bebyggelsestruktur 

Upplevelsen är att huvuddelen av bebyggelsen är för permanentboende. I 

sydväst vid Billingsberg finns en konferensanläggning samt hembygdsgård i en 

lummig bruksmiljö. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Det finns en fotbollsplan vid hembygdsgården men i övrigt finns inget anordnat 

friluftsliv. 

 

Kulturmiljö 

Skjutsbol ingår i kulturmiljöprogrammet och delar av området kring Billingsberg 

är utpekat som lämning/fornminne. 

 

Naturvärden 

I ett fåtal mindre vikar finns områden som pekats ut med högt naturvärde, dessa 

är belägna i norr och söder. Det finns även ett antal enskilda objekt av högt 

naturvärde som pekats ut längs sjöns obebyggda strandkant i söder. 

 

Risk och hälsa 

Inom området finns inga registrerade avfallsområden, miljöfarliga anläggningar, 

förorenad mark och riskobjekt. Ett utpekat skyddsvärt objekt finns på den västra 

stranden av sjön. Det finns inga kända stabilitets- eller översvämningsrisker. 

Större delen av marken omkring Billingen är belägen inom ett högriskområde 

för markradon. 

 

Bebyggelsetryck 

Det har under de senaste åren tillkommit några nyetableringar inom området. 

Utöver detta har om- eller tillbyggnader skett. 

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Området norr om Billingsberg utgörs av sluttande terräng mot öster med 

ogynnsamma ljusförhållanden och bedöms inte vara tillräckligt attraktivt ur 

boendehänseende för ytterligare exploatering. Det har inte heller pekats ut något 

område norr om vägen mot Värmskog längs den norra stranden, då vägen utgör 

skäl för dispens. Områden söder om vägen ned mot Lerudden anses kunna 

förtätas bakom redan befintliga byggnader. Kring Avelsbol finns inte många 

möjligheter till förtätning då bebyggelsen är relativt tät. Kring Avelsbolstjärnet 

finns höga naturvärden i stort sett kring hela sjön. Höjden mellan Billingsberg 
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och Brandsbol utgörs av väglöst land och bedöms med sitt norrläge inte vara 

intressant för bostäder. 

 

LIS-områden och dess inriktning 

För att ge möjlighet till utveckling av verksamhet vid Billingsberg har ett LIS-

område pekats ut med inriktning näringsverksamhet (N). 

Söder om vägen mot Värmskog längs den östra stranden finns ett obebyggt 

skogsområde som lämpar sig som ett LIS-område med inriktningen ny 

sammanhållen bebyggelse för bostadsändamål (B1).  

 

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

7. Billingen vid Billingsberg N 5,7 0,4 

-”- Skärudden B1 13,3 1,4 

 

 

 

Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-område för 

bostäder (B1) ska ske via detaljplan samt upphävande av strandskyddet. 

Inga prövningar ska ske med förhandsbesked/bygglov inom LIS-området 

innan detaljplan har upprättats.  

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens inom LIS-område för 

näringsverksamhet (N). Vid större åtgärder eller sammanhållen 

bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett sammanhang ska 

behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 
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 I övrigt ska tillämpliga generella hänsyn och rekommendationer följas 

för fortsatt utveckling inom LIS-området. 

 

Fler boende vid Billingen anses leda till att servicen i Klässbol och 

kollektivtrafiken får ett större underlag. Ett LIS-område vid Billingsberg kan 

leda till en utveckling av hembygdsgård och konferensanläggning vilket kan 

stärka deras konkurrenskraft. 
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Område 8 – Glafsfjorden 

Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

8. Glafsfjorden  
    & Kyrkviken 

200 m  
100 m 

9115 189 0,55 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  
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Glafsfjorden utgör det största sammanhängande sjöområdet och sträcker sig från 

Arvika tätort i norr (Kyrkviken) och Älgåfjorden, via Söljeflagan och 

Stömneflagan till Björnöflagan och Byälven söder om Stömne som i Säffle 

ansluter till Vänern. Glafsfjorden omges av viktiga trafikstråk som förbinder 

mindre tätorter med Arvika tätort och omgivande kommuner. Längs den västra 

stranden söder om Skasåsbron löper lv 175 till stor del innanför strandzonen. 

Glafsfjordens stränder visar upp stora variationer avseende förutsättningar och 

detta tillsammans med den omfattande geografiska utbredningen gör att en 

uppdelning i delområden i detta sammanhang är nödvändig. 

 

Bebyggelsetryck 

Stort bebyggelsetryck finns för bostäder runt Kyrkviken samt mellan Ingestrand 

och Klässbol. Visst bebyggelsetryck finns i Glava, Sulvik och Jössefors. 

 

Undantagna områden runt Glafsfjorden 

Längs långa sträckor på både östra och västra stranden skiljer vägen 

omgivningarna från stranden, vilket i sig är ett särskilt skäl för att pröva dispens 

mot strandskydd och LIS-områden behöver därför inte utpekas här. Andra skäl 

har varit höga naturvärden, olämplig lokalisering på grund av topografi och 

översvämningsrisk, väderstreck, orört område i väglöst land samt förekomst av 

farliga kemikalier i avgränsade markområden på grund av tidigare industriell 

verksamhet. 

 

Följande tre större områden har utretts men bedöms ej lämpliga för utpekande av 

LIS-områden och undantogs därför i den fortsatta processen: 

 Stömneflagan: Höga naturvärden, översvämningsrisker, avskiljande väg 

som ger skäl för dispens samt perifert läge. 

 Spässerud – Stavnäs: Området är perifert beläget.  

 Glava – Älgå: Avskiljande väg ger skäl för dispens. Höga naturvärden, 

miljöfarlig anläggning och översvämningsrisker i området. 

 

LIS-områden och dess inriktning 

Sex LIS-områden för näringsverksamhet (N) har pekats ut i Sulvik, 

Hillringsberg, Ingesund, Ingestrands camping och dess närområde, hamnen i 

Klässbol samt Jössefors. 

Sju LIS-områden för bostäder (B1/B2) har pekats ut såväl för ny sammanhållen 

bebyggelse som för kompletteringar inom befintlig bebyggelse i Sulvik, Västra 

Sund, norr om Humlekil och norr om Hillringsberg till och med Bergsviken. 

Några LIS-områden ligger i anslutning till utredningsområden enligt ÖP07. 
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Område 8A – Trotakan - Västra Hungvik 

 

 

Allmän beskrivning 

Delområdet mellan Trotakan och Västra Hungvik är beläget mellan 

Glafsfjordens östra strand och lv 175. I den norra delen ligger Trotakan och i den 

södra delen finns Västra Hungvik med sin kulturmiljö. Den långa strandlinjen 

har olika bebyggelsetryck och förutsättningar, vilket beskrivs nedan. 

 

Trotakan/Sjöhaget 

Trotakan ligger 6 km söder om Arvika. Det finns gällande detaljplaner inom de 

båda nybyggda områdena och exploatering pågår i Sjöhaget. Bebyggelsen är av 

varierad karaktär för både fritids- och permanentboende. Norr och söder om 

dessa områden finns enstaka byggnader längs Glafsfjordens strand. Trotakan nås 

via väg från lv 175 i öster.  

Karaktären inom området är bergig och kuperad skogsmark med en flikig 

strandlinje med vassvikar och steniga uddar med inslag av bostadshus.  

 

Humlekil 

Humlekil ligger ca 8 km söder om Arvika, och bebyggelsen ligger samlad längs 

vägen som förgrenar sig ned mot fjorden. Här finns både bostäder för 

permanent- och fritidsändamål. Bebyggelsen är av varierad storlek där de mindre 

fritidshusen är lokaliserade längs strandlinjen och jordbruksbebyggelsen är 

lokaliserad en bit från vattnet vid de öppna markerna. 

Karaktären i området mellan Trotakan och Humlekil är i huvudsak kuperad 

tallskog med svag lutning ned mot fjorden. I den södra delen är strandzonen mer 

kuperad och utgörs av tallskog medan strandkanten består av klippor, 

stenstränder och vassvikar. 

 

Kälkersrudsviken 

Vid Kälkersrudsviken, ca 11 km söder om Arvika, finns endast ett fåtal 

permanentbostäder som är belägna utanför strandskyddszonen. Området nås via 

två vägar men i övrigt är området svårtillgängligt, då det saknas körbar bilväg. 

Karaktären i området är skogsmark med höjdskillnader på vissa platser ned mot 

fjorden. I övrigt finns vassvikar där stranden är lättillgänglig.  
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Västra Hungvik 

Västra Hungvik ligger 13 km söder om Arvika och 8 km norr om Klässbol. Stor 

del av den bebyggelse som tillkommit inom området under senare tid är belägen 

i närheten av lv 175. I områdets södra delar mot fjorden finns den äldre 

bebyggelsen i en mycket vacker kulturmiljö. Området nås via väg som förgrenar 

sig ned mot kulturmiljön och mot Rörviken. 

Karaktären av området består av öppen mark i området mellan lv 175 och 

kulturmiljön, här fås fina utblickar mot Bottviken och fjorden. Marken i 

anslutning till Rörviken består till största del av skogsmark med sluttande 

klippor ned mot fjorden.  

 

Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsen längs Trotakan och Västra Hungvik är till största delen lokaliserad 

till detaljplaneområdet Trotakan/Sjöhaget och bybildningarna vid Humlekil och 

Västra Hungvik. Mellan dessa platser finns enstaka byggnader lokaliserade längs 

fjordens strand. Vissa områden är dock orörda, väglösa och otillgängliga. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

För områdets norra del finns närmaste skola och livsmedelsbutik i Arvika tätort. 

I Västra Hungvik är det närmast till skola i Klässbol. Längs lv 175 trafikerar 

länstrafiken mot Arvika och Säffle. Inom Sjöhaget och Trotakan finns 

gemensamhetsanläggning kopplat till kommunalt vatten och avlopp. 

Fastighetsägare utanför dessa två områden har enskilda anläggningar. 

Möjligheter till bredbandsuppkoppling via ADSL finns inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Längs Glafsfjordens strand går kanotleder. 

 

Kulturmiljö 

Vid Humlekilsholmarna, norr om Humlekil, finns ett område som ingår i 

kulturmiljöprogrammet, så även ett större område kring Västra Hungvik. Det 

finns även enstaka fornminnesområden längs delområdet samt ett större vid 

Västra Hungvik. 

 

Naturvärden 

Två mindre områden, Mariaholmen samt vid Sarvbäcken, har pekats ut som 

strandbiotoper med högt naturvärde. Vid Sarvbäcken finns även nyckelbiotop. 

Söder om Humlekil, vid Södra viken och vid Bottvikens södra strand, finns 

större områden med höga naturvärden. Det finns ytterligare områden vid 

Gårtjärn, Halludden och vid Kälkersrud.  

Enligt underlaget finns tre enskilda objekt med högt naturvärde varav två finns 

vid Kälkersrud samt en vid Västra Hungvik. 

 

Risk och hälsa 

Inom området finns inga registrerade avfallsområden, miljöfarliga anläggningar, 

förorenad mark och riskobjekt. Ett högriskområde för markradon finns söder om 

Humlekil fram till Kälkersrudsviken. Därutöver kan lokala förekomster av 
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högradonmark förekomma. Betydande risk finns för stora fluktuationer i 

vattenståndet i Glafsfjorden och översvämningsrisk föreligger.  

 

Bebyggelsetryck  

Flera bygglov/dispenser för permanent- och fritidsbebyggelse har getts under de 

fem senaste åren. 

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Delområdet söder om Västra viken till dess slut vid Hungvik har inte pekats ut 

som LIS-område då det anses vara perifert beläget. Strandlinjens tillgänglighet 

är på vissa delar begränsad och stora områden är oexploaterade med högt 

naturvärde vilket bedöms vara olämpligt för exploatering. Vid Västra Hungvik 

(väster om Bottviken) bedöms byggnation olämplig med tanke på tidigare 

översvämningar. 

 

LIS-område och dess inriktning 

Området söder om det detaljplanelagda området Trotakan till Västra Viken, 

anses möjligt att delvis förtäta med ytterligare bostäder (B2). Området är idag 

delvis exploaterat med bra förbindelser och vägar. Ytterligare exploatering 

bedöms inte medföra att de kvalitéer som naturvärden och friluftsliv som 

området har idag går förlorade.  

 

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

8. Glafsfjorden Humlekil B2 25,4 1,4 
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Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-området (B2) kan 

ske via förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större 

åtgärder eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och 

regleras i ett sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

Fler boende vid Glafsfjorden i närheten av Trotakan och Humlekil anses leda till 

att servicen i Arvika och kollektivtrafiken får ett ökat underlag. Det ger även ett 

tillskott av boendemöjligheter i ett attraktivt strandnära läge. 

 

 

Område 8B – Bottviken - södra Klässbol 

     

 

Allmän beskrivning 

Delområdet mellan Bottviken – södra Klässbol är beläget mellan Glafsfjordens 

östra strand och lv 175. I den norra delen ligger Västra Hungvik (Bottviken) och 

i den södra delen finns Klässbol. Den långa strandlinjen har olika 

bebyggelsetryck och förutsättningar, vilket beskrivs nedan. 

 

Östra Hungvik 

Östra Hungvik är beläget ca 5 km norr om Klässbol och ca 14 km söder om 

Arvika. Lv 175 går relativt nära Glafsfjordens strand och bebyggelsen är till 

största delen belägen mellan vägen och stranden. Området är låglänt med 

vassvikar. 

Söder om Östra Hungvik längs den gamla vägen mot Klässbol är bebyggelsen 

småskalig där vägen är avskiljande ned mot fjorden. Området mot strandlinjen är 

lättillgängligt. 
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Hungvikstorpen 

Degernäset som är beläget väster om Hungvikstorpen mot fjorden är exploaterat 

med mindre byggnader. Bebyggelsen är glest placerad med naturmark emellan. 

Söder om Degernäset strax norr om Landsholmen finns dock en sammanhållen 

grupp fritidshus längs strandkanten. Bebyggelsen nås via väg som ansluter den 

gamla vägen mot Klässbol och lv 175. Söder om bebyggelsen finns 

oexploaterade naturmarksområden som till stor del är svårtillgängliga då körbar 

väg saknas. 

 

Klässbol 

Klässbol är en av Arvika kommuns största tätorter och är till stora delar 

detaljplanelagt. Bebyggelsen i de centrala delarna består till största delen av 

enbostadshus. Norr om hamnen längs Glafsfjordens strand övergår bebyggelsen 

till fritidshusbebyggelse. Strandlinjen söder om Klässbols hamn är obebyggd 

och området övergår till skogsmark söder om elljusbanan, som är svårtillgänglig 

då körbar väg saknas.  

 

Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsen längs delområdet är till största delen lokaliserad till Klässbol och 

bybildningen vid Östra Hungvik. Mellan dessa platser finns enstaka byggnader 

lokaliserade längs fjordens strand. Vissa områden är dock orörda och därmed 

väglösa och otillgängliga.  

 

Teknisk infrastruktur och service 

I Klässbol finns närmaste skola, pizzeria, café, bageri, hamn samt Klässbols 

Linneväveri med ca 80 000 besökare per år. Inom de centrala delarna av 

Klässbol finns ett kommunalt vatten- och avloppsledningsnät. Bostäder utanför 

detta område har enskilda anläggningar. Två vattentäkter med tillhörande 

skyddsområden är belägna i norra delen av tätorten. Längs lv 175 trafikerar 

länstrafiken dels mot Arvika och dels mot Säffle. Möjligheter till 

bredbandsuppkoppling via ADSL finns inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

En kanotled går längs områdets östra strand, och vid Östra Hungvik finns 

möjlighet att fortsätta kanotturen till Humsjön. Det finns två badplatser inom 

området varav en finns vid viken norr om Östra Hungvik och en norr om 

Klässbols hamn. I Klässbol finns en båthamn, en folkpark samt ett elljusspår. 

 

Kulturmiljö 

Enstaka objekt för kulturlämningar finns inom delområdet samt två större 

områden vid Landsholmen och Rönningen. 

 

Naturvärden 

Viken vid badplatsen som är belägen norr om Östra Hungvik är utpekad som ett 

område med högt naturvärde. Det finns även fyra mindre områden utpekade med 

höga naturvärden vid Degernäset, viken vid Skarpudden samt två områden vid 

Gärdessand. Ett enskilt objekt finns även vid Skarpudden.  
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Risk och hälsa 

Lokala förekomster av högradonmark kan förekomma inom hela området. Det 

finns ett gammalt avfallsområde i södra Klässbol, vid elljusbanans södra del. 

Betydande risk finns för stora fluktuationer i vattenståndet i Glafsfjorden och 

översvämningsrisk föreligger. I anslutning till Klässbols centrala delar finns två 

vattentäkter, vilket medför att områden nordväst om Klässbol är inom 

vattenskyddsområde.  

 

Bebyggelsetryck 

Enstaka förfrågningar inom strandskyddsområde utanför detaljplanelagt område 

i anslutning till Klässbol. 

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Området norr och söder om Östra Hungvik har inte pekats ut som LIS-område 

då stora delar redan är ianspråktaget och området är beläget inom riskområde för 

översvämning. Området väster om Hungvikstorpen bedöms ligga perifert och 

eventuella förtätningar bedöms kunna ske intill befintlig utan att området pekas 

ut som LIS-område. Söder om Landsholmen och ned mot Klässbol finns 

otillgänglig skogsmark och området norr om Klässbol är vattenskyddsområde. 

Söder om Klässbols finns höga friluftslivs- och rekreationsvärden.  

 

LIS-områden och dess inriktning 

I Klässbol har ett LIS-område för näringsverksamhet (N) pekats ut i anslutning 

till Klässbols hamn, i syfte att möjliggöra en långsiktig utveckling av 

hamnverksamheten.
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Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha)* Strand (km) 

8. Glafsfjorden Klässbols hamn N 1,2 
(2,5**) 

0,5 

*Ytan är områdets yta på land, inom parentes är områdets hela yta 

**Inklusive vattenområde 

  

 

Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens inom LIS-område för 

näringsverksamhet (N). Vid större åtgärder eller sammanhållen 

bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett sammanhang ska 

behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Anslutning ska ske till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät. 

 Näringsverksamhet får inte utgöras av verksamheter som inte är förenliga 

med bestämmelserna för vattenskyddsområdet. 

 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

En fortsatt utveckling av hamnen i Klässbol bedöms kunna leda till att servicen 

och besöksnäringen i Klässbol får ett ökat underlag.  
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Område 8C – Hillringsberg - Bergsviken  

  

 

Allmän beskrivning 

Området ligger på Glafsfjordens västra strand mellan Hillringsberg och 

Bergsviken varav ca hälften av strandlinjen är ianspråktagen. Vägen går ett 

stycke från stranden genom ett landskap med jordbruksbebyggelse. Tätare 

bebyggelse finns kring Glava.  

 

Bebyggelsestruktur 

Det finns stora orörda områden i väglöst land mellan Brandsbolviken och 

Ladviken. Jordbruksbebyggelse finns längs vägen som går långt från 

strandkanten, runt Bergsviken och upp mot Glava samt norr om Brandsbolviken. 

På kammen högt ovan viken ligger nya bostadshus. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Skola, äldreboende, kyrka, reningsverk, livsmedelsbutik och bensinstation finns 

i Glava. Inom Glava finns således VA-verksamhetsområde. Länstrafiken 

trafikerar mellan Arvika och Sölje. Möjligheter till bredbandsuppkoppling via 

ADSL finns inom större delen av området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Kanotleder går genom Glafsfjorden och badplats finns norr om Bergsviken. En 

vandringsled går på gamla banvallen från hamnen i Bergsviken, som idag 

används för fritidsbåtar, till Glava glasbruk. Elljusspår finns norr om Glava och 

fotbollsplan nära Hillringsberg. Hillringsberg herrgård har konferens- och 

övernattningsmöjligheter. 

 

Kulturmiljö 

Kulturmiljö finns enligt ”Ditt Värmland” på udden norr om Bergsviken, runt 

Glava kyrka samt ett stort område längs vägen från Glava till Brandsbol och vid 

Glava hembygdsgård med skiffermuseum och örtagård och Gladisvall 

kyrkogrund. Spridda fornlämningsområden finns längs strandkanten.  

 

Naturvärden 

I vikar finns eutrofa stränder, strandskogar, öppna stränder med strandbete, 

allmänna och höga naturvärden enskilda objekt samt allmänna och höga 
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naturvärden för strandbiotoper, särskilt i vikar och runt näs runt 

Brandsbolsviken, Klypan, Ladviken och södra sidan av Bergsviken. 

 

Risk och hälsa 

Betydande risk finns för stora fluktuationer i vattenståndet i Glafsfjorden och 

översvämningsrisk föreligger. Lokala förekomster av högradonmark finns från 

Hillringsberg till norr om Bergsviken. Skydds- och riskobjekt finns i Glava.  

Inom före detta sågverksområdet i Hillringsberg har det konstaterats extremt 

höga dioxinhalter i jord. Inga prover på bottensediment i vatten har analyserats, 

men föroreningsnivån bedöms som betydande. Hillringsbergs sågverksområde 

bedöms tillhöra riskklass 1. Områden vid Hillringsberg bör tillsvidare inte ingå i 

ett LIS-område för bostäder av försiktighetsskäl. 

 

Bebyggelsetryck 

Visst tryck förekommer här med förfrågningar runt Hillringsberg enligt 

fastighetsägare. Det finns relativt nybyggda hus vid Bergsviken. Område mellan 

Hillringsberg och Bergsviken utpekat i ÖP07 som utredningsområde för 

bostäder. Hillringsberg har en stor utvecklingspotential.  

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

LIS-områden med inriktning bostäder är undantaget nära Hillringsberg och 

fiskodlingen av försiktighetsprincipen med hänsyn till miljörisker. 

 

LIS-områden och deras inriktning 

Ett område för LIS pekas ut från Bergsvikens södra del till strax norr om 

Hillringsberg för bostadsändamål via ny sammanhållen bebyggelse (B1), med ett 

utvecklingsområde i direkt anslutning i enlighet med utredningsområdet 

redovisat i ÖP07. Detta område är idag näst intill obebyggt och ny 

sammanhållen bebyggelse behöver regleras inom ramen för en detaljplan. 

Ytterligare ett LIS-område pekas ut omkring den befintliga bebyggelsen vid 

Bergsviken för kompletterande bostadsbebyggelse (B2) via 

förhandsbesked/bygglov och strandskyddsdispens. 

Ett LIS-område för näringsverksamhet (N) pekas ut i anslutning till befintliga 

verksamheter vid Hillringsberg. 

  

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

8. Glafsfjorden Hillringsberg N 37,4 3,2 

-”- Bergsviken B1 41,5 2,4 

-”- Bergsviken B2 34,7 2,1 
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Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-område för ny 

sammanhållen bebyggelse (B1) ska ske via detaljplan samt upphävande 

av strandskyddet. Inga prövningar ska ske med förhandsbesked/bygglov 

inom LIS-området innan detaljplan har upprättats. 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-område för 

kompletterande bostadsbebyggelse (B2) kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större åtgärder 

eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett 

sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras. 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens inom LIS-område för 

näringsverksamhet (N). Vid större åtgärder eller sammanhållen 

bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett sammanhang ska 

behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Hänsyn ska tas till förorenad mark som kan beröras i samband med 

prövning av ny bebyggelse. Vid fortsatt prövning via bygglov eller 

detaljplan måste förorenade områden och dess risker beaktas och 

erforderliga åtgärder vidtas i samverkan med myndighetsnämnden.  

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

De utpekade LIS-områdena kan skapa goda förutsättningar för attraktiva 

bostadsetableringar och bidra till serviceunderlaget i Glava. Befintlig 

näringsverksamhet vid Hillringsberg får möjlighet till vidare utveckling. 
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Område 8D – Kyrkviken m fl  

 

  

 

Allmän beskrivning 

Området innefattar västra stranden av Kyrkviken inklusive Kinna, Västra Sund 

mot Glafsfjorden samt Östra Sund till strax söder om Ingestrands camping. 

Musikhögskolan Ingesund, en del av Karlstads Universitet, ligger på Östra 

Sundssidan tillsammans med Ingesunds folkhögskola. 

Vägen från lv 172 till Västra Sund är relativt smal, kurvig och kuperad.  

Arbete inför samråd pågår med fördjupning av översiktsplanen för Kinna/Västra 

Sund med fokus på VA, kulturmiljö samt natur- och rekreationsvärden. För 

Ingestrandsområdet finns ett antaget planprogram som visar på viljeinriktningen 

med en utveckling av bostäder och de verksamheter som finns inom strandlinjen. 

Ett område söder om campingen ingår som ett utredningsområde i ÖP07.  

Västra Sund innefattar stora orörda delar i mitten, med bebyggelse koncentrerad 

längs med stränderna, framför allt vid Kinna, stranden mot Kyrkviken samt ett 

område norr om Körselviken för fritidshusbebyggelse. Östra Sund har 

bebyggelse huvudsakligen mot sundet och Kyrkviken och naturmark mestadels 

mot Glafsfjorden. 

 

Bebyggelsestruktur 

Befintlig bostadsbebyggelse inom Kinna samt Västra Sund utgörs av en blandad 

bebyggelse av fritidshus, permanentbostäder samt enstaka äldre gårdar. En 

successiv omvandling av fritidshusbebyggelse till permanentbostäder har pågått 

över en längre tid. Mot Glafsfjorden finns mestadels fritidshusbebyggelse samt 

viss bebyggelse för permanentboende åt söder och väster och nyare villor mot 

sundet samt odlingsbygd runt Ängviken. Ingesund utgör numera ett viktigt nav 

för musiklivet i Arvika och för Värmland i stort, med undervisningslokaler och 

bostäder för studenterna vid folkhögskola och musikhögskola. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Området ligger i nära anslutning till Arvika stad med det samlade serviceutbudet 

som finns där. VA-verksamhetsområde finns för Arvika stad. De stadsnära 

områdena Västra Sund, Kinna samt Ingestrand ingår ej i verksamhetsområde för 

VA. Problem finns med VA, särskilt i Kinna och i Västra Sund där enskilda 

avlopp riskerar att förorena dricksvatten. Kommunalt dricksvatten har dragits 

fram för nya bostäder på västra sidan av sundet. Anropsstyrd buss trafikerar 

Västra Sund och en tätortslinje trafikerar sträckan Arvika centrum – Ingesund 
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med relativt hög turtäthet. Möjligheter till bredbandsuppkoppling via ADSL 

finns inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Hela området har höga värden för friluftsliv och rekreation. Kanotleder sträcker 

sig genom sundet och längs stranden mot Glafsfjorden åt väster. Kommunala 

badplatser finns vid Körselviken och vid Ingestrand. En båtklubb finns vid 

Blåsut. Det finns ett motionsspår vid Ingestrandshöjden samt vandringsleder vid 

Storkasberget. Ingestrands camping samt Arvika kanot- och turistcenter hyser 

stora värden för besöksnäringen.  

 

Kulturmiljö 

Kulturmiljö enligt ”Ditt Värmland” finns på båda sidor om sundet. I samband 

med arbete kring en fördjupad översiktsplan för Västra Sund gjordes en 

kulturmiljöutredning av Värmlands museum. Området vid Ingestrand har också 

inventerats av Värmlands museum. Ett antal kulturmiljöer, objekt och fasta 

fornlämningar finns inom hela området.  

 

Naturvärden 

Det finns höga och allmänna naturvärden inom hela området, framför allt i 

anslutning till sundet, varför detta behöver beaktas vid framtida prövningar inom 

området. Vattenkvaliteten i Kyrkviken är konstaterat undermålig och är till 

exempel inte tjänlig för bad. Kyrkvikens vattenkvalitet är föremål för 

åtgärdsprogram kopplat till miljökvalitetsnormerna för vatten.  

 

Risk och hälsa 

Risk finns för betydande fluktuationer i vattenståndet i Glafsfjorden med 

Kyrkviken och översvämningsrisk föreligger. Det pågår en tillståndsprocess för 

ett permanent översvämningsskydd i sundet. Ett sådant skydd innebär att 

stränderna inom Kyrkviken kan skyddas från översvämningar.  

Det finns högradonmark i delar av Östra och Västra Sund samt vid Ingestrand 

och vidare mot Sarvbäcken.  

Förorenad mark finns registrerad inom Arvika hamnområde. Arvikas 

avloppsreningsverk ligger i den nordöstra delen av Kyrkviken.  

 

Bebyggelsetryck 

Det finns ett högt tryck inom större delen av området vad gäller om-, till- och 

nybyggnation. För Västra Sund och Kinna finns dock begränsade möjligheter 

med hänsyn till möjligheterna att skapa långsiktigt hållbara vatten- och 

avloppslösningar.  Riktlinjer för bygglov med hänsyn till VA-situationen har 

antagits av myndighetsnämnden och gäller i väntan på den fördjupade 

översiktsplanen. 
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Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Mark som ligger mot Glafsfjorden, samt på båda sidorna av sundet innefattar 

orörda områden i väglöst land, översvämningsdrabbade områden och områden 

med höga natur- och rekreationsvärden varför hela strandlinjen från Sarvbäcken 

till Alviken har undantagits. Det finns dock områden mot Glafsfjorden med 

bebyggd strandzon där utveckling ”bakom” befintlig bebyggelse kan vara möjlig 

med hänsyn till särskilda skäl för dispens från strandskyddet utan att LIS-

områden pekas ut.  

  

LIS-områden och dess inriktning 

Tre LIS-områden pekas ut med inriktning bostäder: 

 Mot Kyrkviken från Jonsbol till Kinna för sammanhållen ny 

bostadsbebyggelse (B1) som kräver detaljplan. Obebyggd strandkant 

med fina klippor i norr ger högt boende- och rekreationsvärde. 

 Från Kinna till och med den täta bebyggelsen i Västra Sund fram till 

Djupviken för enskilda kompletteringar i befintlig bebyggelse (B2).  

 Runt Alviken mot Glafsfjorden, för kompletteringar mellan och bakom 

befintlig bebyggelse (B2).  

Två LIS-områden pekas ut för näringsverksamhet (N):  

 Östra Sund vid Ingesund norr och söder om vägen. Detta område 

innefattas i ett i ÖP07 fastlagt utredningsområde.  

 Ingestrand och Ingestrands Camping. Detta område har tidigare 

behandlats inom ramen för planprogram för Ingestrandshöjden, där 

utvecklingsidéer har formulerats för områdets framtida utveckling med 

inriktning på närrekreation och besöksnäring.  

 

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

8. Glafsfjorden norr om Alviken B2 20,8 1,3 

-”- Kyrkviken, norr om Kinna B1 10,5 0,8 

-”- Kyrkviken, söder om Kinna B2 33,7 3,8 

-”- Ingesundsskolorna N 8,8 0,6 

-”- Ingestrand N 19 1,5 
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Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom B1 ska ske via 

detaljplan samt upphävande av strandskyddet. Inga prövningar ska ske 

med förhandsbesked/bygglov inom LIS-området innan detaljplan har 

upprättats. 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom B2 kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större åtgärder 

eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett 

sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras. 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens inom LIS-område för 

näringsverksamhet (N). Vid större åtgärder eller sammanhållen 

bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett sammanhang ska 

behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Gällande riktlinjer avseende VA för Västra Sund enligt 

Myndighetsnämndens beslut gäller till dess att den fördjupade 

översiktsplanen för Västra Sund vinner laga kraft. 

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 För LIS-områden för bostäder inåt Kyrkviken ska särskild hänsyn tas till 

områden med höga naturvärden. Särskild utredning kan krävas i syfte att 

precisera lämpliga lokaliseringar.  

 Gällande riktlinjer för planering och bygglov avseende 

översvämningsrisk ska följas vid prövning av bebyggelse inom samtliga 

LIS-områden inom området. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 
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 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

De utpekade LIS-områdena för bostäder kan skapa goda förutsättningar för 

ytterligare bostadskompletteringar i redan attraktiva områden samt attraktiva nya 

etableringar på lagom avstånd från centrum. 

En sammanhållen utveckling av Västra Sund och Kinna är inte att förvänta innan 

fördjupningen av översiktsplanen är färdig. Gällande riktlinjer för VA samt 

denna plan kan dock möjliggöra viss utveckling inom området – utan att 

äventyra viktiga allmänna intressen – intill dess att den fördjupade 

översiktsplanen är färdig.  

En utveckling av verksamheter kring universitetet och folkhögskolan blir möjlig, 

vilket stärker de kreativa näringarna som är en viktig del av Arvika kommuns 

varumärke. En utveckling av Ingestrandsområdet inklusive camping gör att 

attraktiviteten för arvikabor och besökare kan ökas markant. 

 

 

OBS! I vissa fall måste prövning av byggnation inom LIS-områden för i första 

hand bostäder föregås av fördjupning av översiktsplanen för Västra Sund/Kinna 

och/eller säkerställande av kommunala vatten- och avloppsledningsnät inom 

området. Prövningen av dispens från strandskyddet är endast en av flera 

prövningar som ska ske vid lokaliseringsbedömningar och innebär inte per 

automatik att bygglov kan beviljas. 
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Område 8E – Jössefors och Sulvik 

 

 

 

Allmän beskrivning 

Området innefattar Glafsfjorden inom Jössefors och Sulvik – del av Älgåfjorden 

samt Jösseforsviken och Sulviken. Området ligger mellan 5 och 16 km från 

Arvika centrum och kan nås via lv 172, vägen mellan Sulvik och Glava samt via 

mindre vägar till Bergs klätt (naturreservat) och Koppsäng från lv 172. 

Tillgängligheten till området är generellt god, såväl med motorfordon som till 

fots.  

Inom området finns öppen åker- eller betesmark i anslutning till sjön, 

huvudsakligen omkring Koppsäng, Älgå och Fröbol samt även till viss del vid 

Bergs klätt med omnejd. Stora delar av strandlinjen inom området är listat med 

allmänna och höga naturvärden. Sjön hyser byggnader inom strandskyddat 

område (200 meter) norr om Fröbol, Sulvik, Västra Jössefors samt omkring 

Källviken och Mastviken. Omedelbart öster samt söder om Bergs klätt finns 

Svartholmen respektive Tärnholmarna, obebyggda öar med höga och allmänna 

naturvärden. 

 

Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsestrukturen inom området är av varierad karaktär. Bebyggelsen 

omkring Fröbol och norra delen av Älgå, och även omkring Koppsäng, är av 

äldre karaktär, gårdar med jordbruk och tillhörande ekonomibyggnader samt 

öppna åker- och betesmarker närmast vattnet. Bebyggelsen mellan Fröbol och 

Sulvik är nästan uteslutande belägen inom strandskyddat område och är av 

fritidshuskaraktär med inslag av äldre bebyggelse med permanentboende 

närmast Sulvik. Vägen mellan Sulvik och Glava går på sina ställen relativt nära 

Sulviken. Bebyggelsen i Sulvik är av sammanhållen karaktär med huvudsakligen 

permanent boende. Det finns ett antal gällande detaljplaner för 

bostadsbebyggelse inom Sulvik. På udden som går ut i Älgåfjorden (Bergs klätt 

med omnejd) finns endast ett fåtal gårdsbildningar. Västra Jössefors och 

Jössefors innefattar sammanhållen bebyggelse (delvis planlagd) runt lv 172 samt 

utbyggda lokalgator i en småskalig stadsstruktur. Industriområdet i Jössefors, 

som är beläget mellan lv 172 och strandlinjen, omfattas av detaljplan och 

strandskyddet är här upphävt. Omkring Koppsäng finns, utöver tidigare 

beskriven bebyggelsekaraktär, även inslag av senare tillkommen bebyggelse för 

permanent- och fritidsboende. Mellan Koppsäng och Jössefors industriområde 

finns i ÖP07 ett utredningsområde för bostäder utpekat. Ett planprogram har 
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upprättats och samråtts för detta område, där strandskyddsfrågan har behandlats. 

Bebyggelsen mellan Källviken och Mastviken är av fritidshuskaraktär och 

omfattas av äldre avstyckningsplaner (nu gällande som detaljplaner) från 1900-

talets förra hälft och framåt. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Det finns livsmedelsbutik och bensinstation i Sulvik. Skola finns i Sulvik och 

Jössefors samt äldreboende i Sulvik. I Jössefors finns även pizzeria samt hotell.  

Inom området finns kommunalt VA-verksamhetsområde där kommunen är 

huvudman för allmänna VA-ledningar i Sulvik, Västra Jössefors samt Jössefors. 

I övrigt finns enskilda vatten- och avloppsanläggningar för bostäder utanför VA-

verksamhetsområdet.  

I Jössefors finns en kraftstation och damm lokaliserad i anslutning till Jösseälven 

där ett antal kraftledningar utgår. Möjligheter till bredbandsuppkoppling via 

ADSL finns inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation  

I Älgåfjorden finns markerade kanotleder. I Sulvik och Jössefors finns mindre 

småbåtshamnar. KFUM har en föreningsstuga i Koppsäng.  

Bergs klätt är ett mycket omtyckt fritids- och rekreationsområde med markerade 

vandringsleder. Strövområde finns mellan Jössefors och Koppsäng.  

Möjligheten till rörligt friluftsliv är i övrigt relativt begränsat, då stränderna 

inom området är beläget till stor del intill befintliga samhällen samt större vägar. 

I övrigt utgör befintlig bebyggelse, främst mellan Älgå och Fröbol samt 

Koppsäng och Mastviken, en skärm mellan stranden och den bakomliggande 

marken. Marken omkring stränderna inom hela området utgör dock värden för 

närrekreation för boende, utöver de stora värdena som tidigare beskrivits för 

främst området vid Bergs klätt.  

 

Kulturmiljö 

Området innefattar en mängd intressanta områden och objekt ur 

kulturmiljöhänseende. Området bär spår av tidig mänsklig aktivitet. Bergs klätt 

utgör riksintresse för kulturmiljö och är listat i kulturmiljöprogrammet, liksom 

området kring Älgå (bl a spiksmedja) samt Sulvik. Det finns två kulturhistoriska 

broar i anslutning till Jösseälven. Det finns utöver detta ett stort antal lämningar, 

både enskilda objekt och miljöer (t ex gårdsmiljöer) inom området. De är 

lokaliserade i stråk mellan Älgå och Sulvik samt mellan Sulvik och Västra 

Jössefors och ett antal omkring Koppsäng. 

 

Naturvärden 

Bergs klätt utgör riksintresse för naturvård, som också innefattas av höga 

naturvärden i strandzonen för hela udden från lv 172. Huvuddelen av 

strandlinjen mellan Älgå och Sulvik har höga och allmänna naturvärden i form 

av till exempel öppna stränder betingade av isskjutning/bete. Längs östra 

stranden av Jösseälven finns nyckelbiotoper identifierade. Från Jössefors och 

hela vägen ner mot Mastviken finns allmänna naturvärden i form av eutrofa 

stränder och strandskogar. 
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Risk och hälsa 

Det finns registrerat förorenad mark i anslutning till Jössefors industriområde. 

Inom området finns i flera stråk risk för lokala förekomster av högradonmark 

samt söder om Jössefors högriskområde för radon. Det finns flera risk- och 

skyddsvärda objekt identifierade, främst i anslutning till Sulvik och Jössefors. 

Glafsfjordens stränder är vid höga flöden utsatta för översvämningsrisk, se karta 

i avsnittet om Risk och hälsa i kapitlet Förutsättningar – hur vi tänkt och 

värderat. På sina ställen kan detta innebära översvämningar på upp till ett par 

hundra meter inåt land på låglänta partier, vid flöden om +50 meter över havet. 

 

Bebyggelsetryck  

Det finns visst tryck på att bygga bostäder på sträckan mellan Älgå och Fröbol. 

Ett hinder för bebyggelse i detta område är dels strandskyddet, 

översvämningsrisk men också hänsyn till bebyggelsetradition och landskapsbild.  

Det finns också förfrågningar i anslutning till Mastviken bakom befintlig 

bebyggelse. En problematik i detta område är svårigheten att skapa hållbara 

vatten- och avloppslösningar. 

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Udden där Bergs klätt finns bedöms innefatta mycket höga värden ur natur-, 

rekreations- och kulturmiljöhänseende. Nytillkommande bebyggelse bedöms 

kunna minska dessa värden varför detta område inte bedöms lämpligt för nya 

etableringar.  

Området längst in i Sulviken, mot Sulvik, innehar höga naturvärden samt är ur 

översvämningsrisk till stor del olämpligt för ny bebyggelse. Det har på senare tid 

tillkommit bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse inom Vik, 

söder om Solvik. Detta område är relativt tätt bebyggt och i de fall fri tomtmark 

kan tillskapas bedöms detta i flera fall kunna ske via övriga särskilda skäl för 

dispens från strandskyddet.  

Mellan Vik och Fröbols norra del är strandzonen mellan vattnet och vägen till 

stor del mycket smal samt att risk föreligger för översvämning varför denna del 

inte bedöms lämplig för nytillkommande bebyggelse. Särskilda skäl för dispens 

från strandskyddet bedöms föreligga sydväst om vägen mellan Glava och Sulvik. 

Marken mellan Fröbol och Älgå är idag relativt fri från bebyggelse inom 

strandskyddat område. Bebyggelsestrukturen inom området är sådan att 

bebyggelsen är placerad på höjderna (nära vägen) med fri, öppen åker- och 

betesmark ner mot vattnet, där de låglänta partierna också innebär risk för 

översvämning. Landskapsbilden inom området bedöms som värdefull och den 

samlade bedömningen är därför att ny bebyggelse inom strandskyddat område 

inte är lämplig.  

Marken inom Jössefors industriområde bedöms i dagsläget som olämplig för 

bostadsbebyggelse men möjlig att utveckla vidare för industriändamål då 

marken är ianspråktagen. Något LIS-område för denna utveckling bedöms inte 

behövas då särskilda skäl för upphävande/dispens från strandskyddet ändå 

bedöms finnas i de andra särskilda skäl som finns. 

Koppsäng är markerat som utredningsområde i ÖP07, och har utretts inom 

ramen för ett planprogram för ny sammanhållen bostadsbebyggelse. 
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Planprogrammet för Koppsäng har behandlat strandskyddsfrågan, och ny 

föreslagen bebyggelse har till största del anpassats mot det idag gällande 

strandskyddet om 200 meter. Eventuellt tillkommande bryggor ska samlas till en 

för området gemensam plats i syfte att minska privatiseringen av strandlinjen. 

Upphävande av strandskyddet kan ske i enlighet med planprogrammets förslag i 

efterkommande detaljplaner och avse sammanhållen bebyggelse för 

bostadsändamål. Planprogrammet är dock ännu ej antaget.  

Mellan Källviken och Mastviken finns idag ett ”pärlband” av 

fritidshusbebyggelse med stora delar strandtomter men även så kallade 

”lucktomter”samt oexploaterad mark öster om denna bebyggelse. Det bedöms 

möjligt att bebygga ”bakom” befintlig bebyggelse på vissa ställen utan att 

behöva peka ut LIS-områden. Problem bedöms finnas med att skapa långsiktigt 

hållbara vatten- och avloppslösningar inom området.  

 

LIS-områden och deras inriktning 

I anslutning till Sulviks östra del har idéer tidigare lyfts om en etablering av 

stugby/camping alternativt bostäder. Detta bedöms som möjligt varför detta 

område pekas ut som LIS-område för näringsverksamhet (N) samt för bostäder 

(B1). Söder om ovanstående område finns möjligheter för nybyggnation av 

bostäder i sydvästsluttningen ner mot Sulviken (B1). Inriktningen för dessa LIS-

områden för bostäder är ny sammanhållen bebyggelse (B1). Samtliga LIS-

områden kräver upprättande av detaljplan.  

Området mellan Västra Jössefors och Bruksgården har pekats ut som ett LIS-

område för näringsverksamhet (N).   

 

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

8. Glafsfjorden Sulvik N/B1 16,3* 0,7 

-”- Jössefors N 4,7 0,9 

* Varav N 4,2 ha 

 



Tematiskt tillägg till ÖP07 avseende strandskydd – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen  

 

 

99 

 

 



Tematiskt tillägg till ÖP07 avseende strandskydd – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen  

 

 

100 

Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder i Sulvik inom B1 samt N ska 

ske via detaljplan samt upphävande av strandskyddet. Inga prövningar 

ska ske med förhandsbesked/bygglov inom LIS-området innan detaljplan 

har upprättats.   

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens inom LIS-område för 

näringsverksamhet (N) i Jössefors. Vid större åtgärder eller 

sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett 

sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö, 

fornlämningar och det befintliga friluftslivet som kan beröras i samband 

med prövning av ny bebyggelse. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 Höga krav ställs på vatten- och avloppslösning för ny bebyggelse inom 

LIS-områden på grund av högre skyddsnivå avseende fosfor i Sulviken.   

 Hänsyn ska tas till förorenad mark som kan beröras i samband med 

prövning av ny bebyggelse.  

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

Det utpekade LIS-området i Sulvik kan skapa goda förutsättningar för 

näringsverksamhet samt attraktiva bostadsetableringar och bidra till 

serviceunderlaget i Sulvik, Jössefors och Arvika. En stugby/campingplats kan i 

detta läge erbjuda ett tillskott i bäddkapaciteten för Arvika kommun, och 

bedöms vara en attraktiv plats nära kommunikationer, livsmedelsbutik, vatten, 

kanotleder och Bergs klätt. 

Det utpekade LIS-området för näringsverksamhet i Jössefors skapar 

förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen. 

De utpekade LIS-områdena berör i relativt liten utsträckning värden för 

strandskyddets syften; livsbetingelser för djur- och växtliv samt det rörliga 

friluftslivet. 
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Område 9 – Stora Lesjön 

 

 

 

Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

9. Stora Lesjön 100 m 210 12,5 0,19 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Stora Lesjön ligger ca 12 km söder om Glava och dess norra del ligger intill 

vägen mellan Sulvik i norr och anslutningen mot lv 175 (Skasåsbron) i söder. I 

övrigt kan sjön nås via några mindre vägar i sjöns sydöstra delar samt i norr. 

Tillgängligheten med motorfordon (utöver mindre traktorvägar och ett fåtal 

enskilda vägar) är i övrigt begränsad. Till stora delar är strandområdet 

skogsbeväxt. Den begränsade del öppen åker- eller betesmark som finns i 

anslutning till sjön är i huvudsak belägen i norr samt öster. Sjön hyser ett fåtal 

byggnader inom strandskyddat område spridda runt sjöns olika delar samt en 

bad- och campingplats lokaliserad i sjöns östra del. I Stora Lesjön finns två öar, 

Utterön samt Mörtnäsön. 
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Bebyggelsestruktur 

Den bebyggelsestruktur som kan utläsas runt sjön är av utspridd karaktär med 

solitära lokaliseringar sedan äldre datum. Bebyggelsen varierar mellan industri-, 

jordbruks- och fritidshusändamål. Det som kan definieras som sammanhållen 

bebyggelse finns i sjöns nordöstra delar längs den västra delen av vattendraget 

som förbinder Stora Lesjön med Söljeflagan (del av Glafsfjorden). Bebyggelsen 

är av både permanent- och fritidshuskaraktär med inslag av lämningar från äldre 

industribyggnader. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Det finns ingen service inom området. Närmaste serviceställe är Glava med 

skola, livsmedelsbutik samt bensinstation. Vägen trafikeras av länstrafiken med 

buss.  

Kommunen är inte ansvarig för vatten- och avloppsanläggningar inom området; 

de boende har enskilda anläggningar. Ett antal kraftledningar finns uppförda 

omkring sjön, men ligger i huvudsak utanför strandskyddat område. Möjligheter 

till bredbandsuppkoppling via ADSL finns inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Stora Lesjön är en del av den sammanhängande kanotled som bland annat 

förbinder Stora Gla med Glafsfjorden och som är av intresse för det rörliga 

friluftslivet. Längs sjöns östra strand finns en campingplats med badplats.  

 

Kulturmiljö 

Kring Stora Lesjön finns endast ett fåtal kulturlämningar varav endast några få 

finns belägna inom strandskyddat område.  

 

Naturvärden 

Den västra delen av Stora Lesjön omfattas av riksintresse för naturvården. Det 

finns fyra kända områden kring sjön som anses vara av högt naturvärde. Dessa 

är belägna vid den västra och norra delen av sjön. Områdena utgörs av öppna 

betade stränder, strandskogar och delvis eutrofa stränder. Utöver detta finns ett 

antal områden av allmänt naturvärde samt ett antal enskilda värdefulla objekt. 

Samtliga naturvärden är, förutom ett, belägna där det idag inte finns någon 

bebyggelse. 

 

Risk och hälsa 

Det finns registrerat förorenad mark i anslutning till vattendraget mellan Stora 

Lesjön och Söljeflagan (hytt- och kvarnområde). Längs sjöns norra och östra 

stränder finns risk för lokala förekomster av högradonmark. Inom området finns 

inga registrerade avfallsområden, miljöfarliga anläggningar, eller riskobjekt. Det 

finns heller inga kända stabilitets- eller översvämningsrisker. 

 

Bebyggelsetryck  

Området har ett lågt bebyggelsetryck utifrån inkommande förfrågningar till 

kommunen. 
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Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Omkring Stora Lesjön finns ett fåtal befintliga byggnader inom strandskyddat 

område och det betraktas ej som sammanhållen bebyggelse. Sjön är relativt 

svårtillgänglig, framför allt med bil. Området omkring sjön inrymmer ingen 

service idag (utöver camping). Hela området har undantagits förutom 

möjligheter för befintlig näringsverksamhet att utvecklas. 

Den västra och norra delen av sjön inrymmer vissa naturvärden samtidigt som 

befintliga vägar saknas i stora delar av området. Den södra stranden saknar till 

stora delar vägar och uppbär sämre boendekvaliteter med hänsyn till 

solförhållanden.  

 

LIS-område och dess inriktning 

Den östra stranden med campingplatsen har pekats ut som LIS-område för 

näringsverksamhet (N). Det finns inga kända naturvärden inom LIS-området.  

 

Utredningsområde Utpekat LIS-område Typ* Yta (ha) Strand (km) 

9. Stora Lesjön campingen N 6,3 0,5 

 



Tematiskt tillägg till ÖP07 avseende strandskydd – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen  

 

 

104 

Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder ska ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större åtgärder 

eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett 

sammanhang krävs detaljplan. 

 Hänsyn ska tas till strandzonens naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

En utveckling av campingen bedöms få positiva konsekvenser avseende utökade 

boendemöjligheter för besöksnäringen. Marken i anslutning till campingen 

uppbär inga idag kända naturvärden.  
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Område 10 – Lenungshammar 

 

 

 

Hela området ligger inom Glaskogens naturreservat och riksintresse för 

friluftsliv, vilka inte är markerade på kartan med hänsyn till läsbarhet. 
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Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

10. Lenungshammar 100 m 50 12,5 0,10 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Området omfattar Lenungshammar med Flagan och delar av omkringliggande 

sjöar inom Glaskogens naturreservat. Lenungshammar utgör navet för service 

till Glaskogens naturreservat och har av denna anledning valts ut för att trygga 

servicebasen och därmed skapa långsiktiga förutsättningar för såväl 

besöksnäringen och det rörliga friluftslivet som bofasta i området. Resterande 

del av naturreservatet är undantaget. 

Lenungshammar ligger ca 35 km sydväst om Arvika centrum. Avståndet till 

Glava är ca 17 km och Årjäng centrum ca 26 km. I Lenungshammar finns ett 15-

tal byggnader för fritids- eller permanentboende. Här finns också Glaskogens 

camping och informationscentralen för stiftelsen Glaskogen, med ett 50-tal 

husvagnsplatser och ca 50 tältplatser som är öppen maj-september. Huvuddelen 

av husvagnsplatserna är belägna längs en skogsbilväg intill Övre Glas västra 

strand. Resterande platser finns lokaliserade väster om vägen mellan Glava och 

Årjäng. Till campingen hör också några uthyrningsstugor. Ett café finns på 

herrgårdsbacken på höjden söder om sjön Flagan.  

I Arvika kommuns gällande översiktsplan finns ett utredningsområde utpekat, i 

första hand för utveckling av verksamhet knuten till besöksnäringen.  

 

Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsen i Lenungshammar är av äldre karaktär, kan betraktas som 

sammanhållen och är koncentrerad norr och nordväst om sjön Flagan och söder 

om Övre Gla. I stort sett all bebyggelse i Lenungshammar är belägen inom 

strandskyddat område. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Närmaste serviceställe är Glava med livsmedelsbutik, bensinstation, pizzeria och 

närmaste hållplats för kollektivtrafik. Kommunen är inte ansvarig för vatten och 

avlopp inom området; de boende/stiftelsen Glaskogen har enskilda vatten- och 

avloppsanläggningar. En kraftledning går genom Lenungshammar. Viss 

kommersiell service för turism- och friluftsändamål finns samlat i 

informationscentralen. Möjligheter till fast bredbandsuppkoppling via ADSL 

finns inte inom området. Ett alternativ via mobilt bredband finns med varierande 

kvalitet på tjänsten. 

 

Friluftsliv och rekreation  

Lenungshammar är beläget i naturreservatet Glaskogen, Värmlands största 

naturreservat omfattande 28 000 ha mestadels skogsmark av vildmarkskaraktär. 

Området finns inom riksintresse för friluftslivet. En femtedel av dess yta består 

av vatten. I naturreservatet finns 300 km vandringsleder att välja på med allt från 

rundturer för några timmar till veckolånga turer med övernattningsmöjligheter i 
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vindskydd, övernattningsstugor eller lägerplatser. Fina kanotleder och en mängd 

sjöar med drickbart vatten och bra fiskemöjligheter. Lenungshammar är för 

många besökare porten till Glaskogen. 

 

Kulturmiljö 

Vägen söderut från Lenungshammar mot Årjäng är utpekad som kulturväg. Ett 

fåtal fornminneslämningar finns utpekade, merparten belägna inom 

strandskyddat område.  

 

Naturvärden 

Det finns några områden med strandskogar som har högt naturvärde och är 

belägna inom eller delvis inom strandskyddat område. Två av dessa är belägna 

norr och söder om sjön Flagan och två söder och öster om Övre Gla. Utöver 

detta finns ett antal områden av allmänt naturvärde. Två av naturskogarna är 

belägna intill befintlig bebyggelse. 

 

Risk och hälsa 

Det finns registrerat förorenad mark/miljöskador i anslutning till vattendraget 

mellan Stora Gla och Flagan. Lenungshammar är beläget i ett område där det 

kan finnas lokala förekomster av högradonmark. 

Det finns en avslutad deponi väster om Årjängsvägen som dock är belägen 

utanför strandskyddsområdet.  

 

Bebyggelsetryck  

Området har ett lågt bebyggelsetryck utifrån inkommande förfrågningar till 

kommunen. 

 

Analys och konsekvenser 

LIS-område och dess inriktning 

Lenungshammar är en strategiskt viktig plats för besöksnäringen i Glaskogen. 

LIS-områdets utformning utgår från områdets kvaliteter och potential för att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för att tillgodose en god servicenivå för det 

rörliga friluftslivet. LIS-området avser endast näringsverksamhet; en utveckling 

för besöksnäringen med till exempel stugor/hotell, restaurang och övriga 

etebleringar som kan öka servicegraden för besökare och boende.  

 

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

10. Lenungshammar Lenungshammar N 37,4 4,7 
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Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större åtgärder 

eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett 

sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras. 

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Stiftelsen Glaskogen ägs av kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng 

vilket innebär att mellankommunal samverkan måste ske. 

 Hänsyn ska tas till avstånd till kraftledningar som kan beröras i samband 

med prövning av ny bebyggelse. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

Förutsättningarna för besöksnäringen inom området och för Glaskogen som 

helhet förbättras genom utpekande av LIS.  
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Område 11 – Glava Glasbruk 

 

 

 

Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

11. Glava glasbruk 100 m 80 7 1,70  

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Området utgörs endast av Glava Glasbruk tätort med tillhörande vattenområden. 

Glava Glasbruk är beläget ca 6 km från Glava vid en vik av sjön Stora Gla. Inom 

området finns även tre små tjärn; Bastatjärnet, Lilla Skottjärnet och Flagan. I 

Glava Glasbruk tillverkades fönsterglas från mitten av 1800-talet fram till 1939. 

En numera nedlagd järnväg förband Glava Glasbruk med Glava. 
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Här finns glasmuseum, glashytta, konserthall, galleri, kanotuthyrning, 

vandrarhem med café som har öppet sommartid. Bebyggelsen ligger som ett 

pärlband, ca 2 km längs nordvästra kanten av viken, inom strandskyddat område 

samt något norr därom. Längs den östra kanten av Knållsviken finns enbart 

solitära lokaliseringar. I viken ligger Harnäset, som nås via två broar. På 

Harnäset finns en gällande detaljplan (byggnadsplan). På Harnäset är 

bebyggelsen koncentrerad till den mittre delen samt även viss bebyggelse på den 

norra delen. Den södra delen av Harnäset är idag obebyggd. 

 

Bebyggelsestruktur 

Det finns relativt få miljöer kvar i Värmland med en mer omfattande bebyggelse 

som minner om den värmländska glasbruksepoken, Glava Glasbruk är en av 

dessa. En stor del av bebyggelsen är från den tid då glasbruket var i drift och 

finns beskrivet i kulturmiljöprogrammet. Till de byggnader som äger störst 

kulturhistoriskt värde hör exempelvis herrgården, brukskontoret och de större 

arbetarkasernerna. De flesta husen är av permanent karaktär men används idag 

som fritidshus. Bebyggelsen på Harnäset har karaktär av fritidshusbebyggelse 

från 1960-talet och framåt. 

  

Teknisk infrastruktur och service 

Det finns ingen service inom området (som inte redan beskrivits ovan). 

Närmaste serviceställe är Glava, ca 6 km. Här finns skola samt livsmedelsbutik, 

bensinstation och ett par restauranger. Glava Glasbruk omfattas inte av 

kommunalt VA-verksamhetsområde; boende har enskilda vatten- och 

avloppsanläggningar. Det finns idag kända problem med visssa enskilda 

avloppsanläggningar inom området. 

Närmaste hållplats för allmän kollektivtrafik finns i Glava men skolskjuts finns 

från Glava Glasbruk till Glava. Möjligheter till fast bredbandsuppkoppling via 

ADSL finns inte inom området. Ett alternativ via mobilt bredband finns med 

varierande kvalitet på tjänsten. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Glava Glasbruk är beläget precis utanför Glaskogens naturreservat samt utanför 

riksintresseområde för friluftsliv. Härifrån utgår vandringsleder i västlig och 

sydlig riktning in i naturreservatet. En kanotled går från Lenungshammar längs 

Stora Glas vikar och stränder. Naturreservatet Svarthavet, ca 1 km från Glava 

Glasbruk, ett småkuperat område som domineras av granskog med en 

vandringsled. Området gränsar mot naturreservatet samt riksintresseområdet för 

friluftslivet vilket också upplevs på platsen då de stora värdena ur natur- och 

friluftshänseende är belägna väster och söder om området. Inom området finns 

dock viss säsongsbunden besöksnäring kopplat till Glava Glasbruks historia som 

bruksort, men även kopplat mot konst och konsthantverk. 

 

Kulturmiljö 

Glava Glasbruk utgör ett regionalt intresseområde för kulturmiljövården. Ett 

område på västra kanten av Stora Gla, söder om vägen mot Lenungshammar är 

utpekat i kulturmiljöprogrammet och avser kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Inom detta område finns även enstaka fornminnen. 
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Naturvärden 

Hela området är beläget inom riksintresseområde för naturvård men utanför 

naturreservatsgränsen för Glaskogen. Det finns några områden som pekats ut 

med högt naturvärde och delar av dessa områden ligger inom strandskyddat 

område. Inom strandskyddat område finns även några områden som har allmänt 

naturvärde. Dessa ligger längst in i viken vid Stora Gla, samt vid Bastatjärnet, 

Lilla Skottjärnet och Flagan. Utöver detta finns några enskilda objekt med högt 

naturvärde längst in i viken vid Stora Gla. 

 

Risk och hälsa 

Det finns registrerad förorenad mark samt ett utpekat riskobjekt i anslutning till 

det gamla glasbruket. Glava Glasbruk är beläget i ett område med lokala 

förekomster av högradonmark. 

 

Bebyggelsetryck  

Det finns ett visst tryck inom området avseende nybyggnation och tillbyggnad 

av befintlig bebyggelse inom Glava Glasbruk samt på Harnäset.  

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Då det endast finns begränsad bebyggelse kring Flagan, Lilla Skottjärnet samt 

Bastatjärnet samt att boendekvaliteterna bedöms som begränsade och 

naturvärden finns bedöms dessa sjöar mindre intressant för ny bebyggelse.  

Större delen av Glava Glasbruk mot Stora Gla är undantaget huvudsakligen med 

hänsyn till svårigheten att säkerställa långsiktigt hållbara VA-lösningar för ny 

och befintlig bostadsbebyggelse. 

 

LIS-områden och deras inriktning 

Ett av huvudkriterierna vid urvalet av sjöar för djupare studier av möjliga LIS-

områden är närheten till kommunikationer och befintliga tätorter. Glava 

Glasbruk utgör en tätort med relativt goda förbindelser med Glava, och bedöms 

lämpligt att ges förutsättningar att utvecklas. 

Bebyggelsen och verksamheterna i ”glasbruksområdet” inom Glava Glasbruk 

pekas ut som LIS-område för näringsändamål (N) kopplat till främst 

besöksnäringen. Möjligheter för en mindre småbåtshamn, iläggnings- och 

upptagningsplats för båtar bedöms också som tänkbara åtgärder inom 

strandskyddsområdet i syfte att stärka platsens kvaliteter ur både ett boende- och 

besöksnäringsperspektiv. 

Den södra delen av Harnäset bedöms som ett intressant område för ny 

sammanhållen bostadsbebyggelse (B1). Detaljplan ska ändras/upprättas vid 

eventuell nybyggnation. 

 

 

 

 

 



Tematiskt tillägg till ÖP07 avseende strandskydd – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen  

 

 

112 

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

11. Stora Gla Glava glasbruk B1 6,3 1,3 

-”- -”- N 2,8 0,5 

 

 

 

Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom B1 ska ske via 

detaljplan samt upphävande av strandskyddet. Inga prövningar ska ske 

med förhandsbesked/bygglov inom LIS-område B1 innan detaljplan har 

upprättats. 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens inom LIS-område för 

näringsverksamhet (N). Vid större åtgärder eller sammanhållen 

bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett sammanhang ska 

behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Hänsyn ska tas till förorenad mark som kan beröras i samband med 

prövning av ny bebyggelse.  

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

En utveckling av Glava Glasbruk bedöms kunna gynna besöksnäringen, det 

rörliga friluftslivet i Glaskogen samt serviceunderlaget inom orten samt för 

Glava. Det rörliga friluftslivet inom området är av begränsad betydelse; de stora 

kvaliteterna ligger i anslutning till Glaskogen väster och öster om tätorten – 

områden som också utgör närrekreationsområde för boende inom Glava 

Glasbruk.  
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Område 12 – Ränken 
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Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

12. Ränken 150 m 375 9,5 0,25 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Den södra delen av sjön är belägen i Arvika kommun och den norra i Eda 

kommun. Sjön kan nås från väg Sulvik-Åmotfors avfart Brevik samt från väg 

Sulvik mot Koppom. Vägförbindelse finns från Brevik norrut mot Hälle samt ett 

par km söderut. Avståndet till Åmotfors är ca 5 km.  

I söder ligger Ränkesedsnipan, en 140 meter hög och nästan lodrät 

förkastningsbrant varifrån det är en vacker utsikt. I Brevik finns öppen åker- 

eller betesmark som sluttar ner mot sjön. Sjön hyser ett fåtal byggnader inom 

strandskyddat område på den sydvästra sidan i Krokebol samt i Brevik. 

Bebyggelsen i Brevik är till största delen belägen utanför strandskyddsområdet i 

skogsbrynet med utsikt söderut mot Ränken. 

 

Bebyggelsestruktur 

Upplevelsen är att huvuddelen av bebyggelsen i Brevik, Ränkesed och Krokebol 

är för permanentboende med dominerande inslag av jordbruksrelaterad 

bebyggelse och större komplementsbyggnader. Bebyggelsen i Brevik är 

lokaliserad till stor del i brynkant i ett böljande, och till stora delar öppet 

jordbrukslandskap. I Ränkesed finns bebyggelsen främst knuten till vägen förbi 

Rådane till Sulvik. Bebyggelsen i Krokebol är till största delen belägen söder om 

vägen mellan Sulvik och Koppom. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Det finns ingen service inom området; skola, livsmedelsbutik och bensinstation 

finns närmast i Sulvik och Åmotfors. Området omfattas inte av kommunalt VA-

verksamhetsområde utan boende har enskilda vatten- och avloppsanläggningar. 

Kollektivtrafik finns på sträckorna Arvika-Åmotfors och Arvika-Koppom. 

Möjligheter till bredbandsuppkoppling via ADSL finns inom större delen av 

området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Breviks Sportklubb har sin klubbstuga intill sjön. I övrigt finns inget anordnat 

friluftsliv. 

 

Kulturmiljö 

I Brevik och Krokebol finns inga fornlämningar inom strandskyddsområde, dock 

några utanför. I södra delen av sjön finns två fornlämningar inom 

strandskyddsområdet. 
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Naturvärden 

I Brevik finns hävdade öppna ört- och betesmarker med högt naturvärde inom 

strandskyddsområdet. Söder om Brevik finns ett litet område med grunda bottnar 

intill strandkanten som har högt naturvärde. Vid Ränkesedsnipan finns ett 

område med nyckelbiotoper och det finns enligt uppgift ett rikt fågelliv. I södra 

delen av sjön, samt i Krokebol finns områden med naturvårdsavtal inom 

strandskyddsområdet. Högt naturvärde som utgörs av öppna stränder betingade 

av isskjutning/bete finns längst i söder. I Krokebol finns biotopskydd som delvis 

är beläget inom strandskyddsområdet. Inom strandskyddat område finns även 

allmänna naturvärden. 

 

Risk och hälsa 

Det finns inga kända risker eller föroreningar kring Ränken. 

 

Bebyggelsetryck  

Viss efterfrågan på tomtmark och ny bebyggelse finns i södra delen av Brevik.  

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

I den södra delen av sjön finns idag begränsad bebyggelse inom strandskyddat 

område. Krokebol och Ränkesed är belägna huvudsakligen utanför strandskydd 

och en utveckling av dessa samhällen kan sannolikt ske här. Det finns också 

naturvärden kopplade till stranden i närheten av dessa bebyggelsestrukturer. I 

Krokebol finns dessutom redan särskilda skäl för dispens från strandskyddet i 

stor utsträckning genom vägen, som är avskiljande, mellan Arvika och Koppom.  

Området omkring Ränkesedsnipan bedöms som olämpligt för nytillkommande 

bebyggelse inom strandskyddat område med hänsyn till topografi, naturvärden 

samt begränsad tillgänglighet. Området har potential att utvecklas för rekreation. 

De boendekvaliteter som finns idag inom den västra delen av Brevik är 

utblickarna nedåt sjön över det böljande landskapet, vilket riskerar att förstöras 

om nytillkommande bebyggelse tillkommer framför befintlig. Det finns också 

identifierade naturvärden i anslutning till strandlinjen. Det finns möjligheter till 

kompletterande bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse utanför 

strandskyddat område. Stor hänsyn bör där tas till befintlig bebyggelsestruktur 

för att värna det öppna landskapet och utblickarna mot sjön. 

 

LIS-område och dess inriktning 

Inom den sydöstra delen av Brevik finns dock möjligheter till utveckling även 

inom strandskyddat område där bebyggelse redan i dagsläget finns belägen nära 

strandlinjen. Nytillkommande bebyggelse skulle kunna placeras öster om 

befintlig, på idag öppna markområden, i västsluttningen ner mot vattnet. Ett LIS-

område för bostäder – komplettering av befintlig bebyggelse (B2) pekas därför 

ut i den sydöstra delen av Brevik. 
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Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

12. Ränken Brevik B2 14,9 1,1 

 

 

 

Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-området (B2) kan 

ske via förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större 

åtgärder eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och 

regleras i ett sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

En utveckling av nya bostäder inom området kan ge ett ökat underlag för 

befintlig service i Åmotfors, Sulvik och Arvika. Boendekvaliteterna inom 

området bedöms som mycket höga. Inga negativa konsekvenser för kända 

naturvärden eller det rörliga friluftslivet bedöms föreligga. 

Ränken ligger delad mellan Eda och Arvika kommun varför större etableringar 

kan behöva mellankommunal samverkan. Enstaka bostadsetableringar bedöms 

dock inte utgöra krav på detta. 
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Område 13 – Nysockensjön m fl 

Område 13 omfattar sjöarna Nysockensjön, Bergsjön, Bjälvern 

samt Speketjärnet och är beläget nordväst om Arvika centrum. 

Med hänsyn till Nysockensjöns storlek och geografiska 

utbredning redovisas LIS-områden och dess inriktning i två 

delområden (13A och 13B) nedan. I området finns två 

riksintressen för kommunikationer, Värmlandsbanan och rv 61.  

 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

13. Nysockensjön m.fl. 200 m 2085 98 0,25 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden 
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Område 13A – Nysockensjön, västra delen 

 

 

Allmän beskrivning 

Sjön kan nås från lv 172 avfart Ottebol samt från rv 61 Arvika-Åmotfors. 

Olebynäset, ett näs som sträcker sig ca 6 km norrut från Ottebol, är i stort sett 

obebyggd förutom sammanhållen bebyggelse vid östra Olebyn samt kring Ny 

kyrka. På Öna i västra delen av sjön finns viss förekomst av fritidshusbebyggelse 

längs strandlinjen. Mitt på Öna finns öppen åker- eller betesmark. Längs den 

västra sidan av sjön går järnvägsspåret inom strandskyddat område. I 

Hungarsvik, norr om Ottebol, finns detaljplan där strandskyddet är upphävt. I 

ÖP07 finns ett utredningsområde utpekat för bostäder. Bebyggelse inom 

strandskyddat område finns främst i Kyrkebol, Strand och Dalen. Gräns finns 

mot Eda kommun i nordvästra delen av sjön. 

 

Bebyggelsestruktur 

Hungarsvik består till största delen av fritidshusbebyggelse. Sammanhållen 

bebyggelse av jordbrukskaraktär finns i Östra Olebyn. Bebyggelsen på Öna är 

till stor del av jordbrukskaraktär och längs strandkanten finns inslag av 

fritidshusbebyggelse. Längs den norra stranden finns relativt få byggnader inom 

strandskyddat område. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Inom området finns ingen service, förutom en mindre livsmedelsbutik i Ottebol. 

I närheten finns livsmedelsbutiker i Sulvik och Åmotfors. Närmaste skolor är i 

Fiskevik och Jössefors. Ottebol omfattas i den södra delen av samhället av 

kommunalt VA-verksamhetsområde. I övrigt omfattas bebyggelse runt sjön inte 

av kommunalt VA-verksamhetsområde; boende har enskilda vatten- och 

avloppsanläggningar. Kollektivtrafik med järnväg finns på sträckan Arvika-

Åmotfors med järnvägsstation i Ottebol. Länstrafiken trafikerar med buss på rv 

61 och vägen mellan Ottebol och Åmotfors. Möjligheter till 

bredbandsuppkoppling via ADSL finns inom delar av området. Ett alternativ via 

mobilt bredband finns med varierande kvalitet på tjänsten. 
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Friluftsliv och rekreation 

Kanotled passerar genom sjön från väster ner till Jösseälven vid Ottebol. I övrigt 

finns inget anordnat friluftsliv. 

 

Kulturmiljö 

Områden som ingår i kulturmiljöprogrammet finns vid Ny kyrka på Olebynäset, 

på Öna samt i nordväst vid Strand. Samtliga delvis inom strandskyddat område. 

Några förekomster av fornlämningar finns inom strandskyddsområde, främst vid 

Ny kyrka, Ottebolsviken (Västra Olebyn) samt Smugeviken (vid Öna) och väster 

om Kalvhagsudden. Enstaka förekomster av fornlämningar finns på Öna. 

 

Naturvärden 

Det finns relativt få kända områden med höga naturvärden. Den huvudsakliga 

koncentrationen av dessa finns vid Kyrkebol, västra delen av Öna, 

Kalvhagsudden samt Strand. Hävdade öppna ört- och gräsmarker, eutrofa 

stränder och strandskogar utgör de dominerande naturtyperna i områdena med 

höga naturvärden.  

 

Risk och hälsa 

Lokala förekomster av högradonmark finns på Olebynäset, östra delen av Öna, 

vid Kroppstadholm samt i norr från Strand till Dalsnäset i öster. 

 

Bebyggelsetryck  

Området har ett lågt bebyggelsetryck utifrån inkommande förfrågningar till 

kommunen. 

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Olebynäset innefattar viss sammanhållen bebyggelse i Hungarsvik och i 

Kyrkebol på den östra stranden. I Hungarsvik finns idag gällande detaljplan som 

reglerar byggrätter. I Kyrkebol finns utpekat kulturmiljövärde där den öppna 

landskapsbilden bedöms utgöra ett stort värde i relation till befintlig bebyggelse 

och Ny kyrka. Det öppna landskapet samt platsens relativt perifera lokalisering 

gör att största delen av Kyrkebol undantagits då ny bebyggelse inte bedöms som 

lämpligt. Övriga delar av Olebynäset utgörs huvudsakligen av obebyggd mark 

med få vägar och kuperad terräng varför detta område inte pekats ut. 

Området från Västra Olebyn till Kroppstadholm är beläget med både järnväg och 

väg inom strandskyddat område varför detta inte bedöms lämpligt för utveckling 

av nya bostäder eller näringsverksamhet.  

Öna nås idag via en brant mindre väg, med en skarp bergskärning som begränsar 

sikten vid passagen över järnvägsspåret, både till och från Öna. Västra delen av 

Öna samt västra stranden av Kroppstadviken innehar höga naturvärden i form av 

strandskogar och eutrofa stränder. Bebyggelsestrukturen på Öna är i stort 

bygator där bebyggelsen koncentrerats i band längs de lokala vägarna på Önas 

centrala delar. Den sydöstra delen av Öna omfattas av kulturvärden och övriga 
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delar bedöms ha begränsade boendekvaliteter. Sammantaget bedöms Öna samt 

området väster därom inte lämpligt som LIS-område. 

Längs den norra stranden av Nysockensjön mellan Strand och Dalen finns få 

byggnader inom strandskyddat område. En förstudie för rv 61 finns på samråd 

där sträckan föreslås byggas om till mötesfri landsväg, vilket innebär svårigheter 

med ytterligare tillfartsvägar.  

 

LIS-område och dess inriktning 

Ett utredningsområde för bostäder finns utpekat i ÖP07 i anslutning till 

Dalsnäset. Detta område bedöms vidare intressant som ett LIS-område för 

bostadsändamål med ny sammanhållen bebyggelse (B1) då det inom området 

finns potentiellt mycket goda boendekvaliteter. 

Ett LIS-område för näringsverksamhet (N) har pekats ut i Kyrkebol i anslutning 

till tidigare och befintlig verksamhet. 

 

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

13. Nysockensjön Dalsnäset B1 33 1,7 

-”- Kyrkebol N 3,2 0,2 
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Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder inom LIS-området (B1) ska 

ske via detaljplan samt upphävande av strandskyddet. Inga prövningar 

ska ske med förhandsbesked/bygglov inom LIS-området innan detaljplan 

har upprättats. 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens inom LIS-område för 

näringsverksamhet (N). Vid större åtgärder eller sammanhållen 

bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett sammanhang ska 

behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Väganslutning till rv 61 ska samordnas till en för området gemensam 

plats (B1). 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-områdena. 
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En utveckling av nya bostäder samt näringsverksamhet inom området kan ge ett 

ökat underlag för befintlig service i Åmotfors och Arvika. Boendekvaliteterna 

inom området bedöms som mycket höga. Inga negativa konsekvenser för kända 

naturvärden eller det rörliga friluftslivet bedöms föreligga. Området används 

idag delvis som promenadområde för boende inom närområdet, och denna 

funktion bedöms möjlig att samordna i en utveckling av området för 

bostadsändamål. 

Nysockensjön ligger delad mellan Eda och Arvika kommun varför större 

etableringar kan behöva mellankommunal samverkan. 

 

 Område 13B – Nysockensjön, östra delen 

 

 

Allmän beskrivning 

Området omfattar Nysockensjöns östra del, Bergsjön och Bjälvern samt Ottebol 

och Fiskevik med sammanhållen bebyggelse, beläget ca 12 km från Arvika 

centrum. Området kan nås via lv 172 i söder respektive rv 61 i norr och öster. 

Inom området finns öppen åker- eller betesmark i anslutning till Nysockensjöns 

södra och östra strand, Bergsjöns västra strand och Bjälverns norra och södra. I 

Nysockensjön finns ett antal obebyggda holmar. Runt Bergsjön är bebyggelsen 

gles och Bjälverns östra strand är avskild från bebyggelse av vägen mot 

Stommen. Delar av ett område, norr om Fiskevik, som i ÖP07 utpekats som 

utredningsområde för bostäder har detaljplanelagts. Tre äldre detaljplaner finns 

vid Hungarsvik, Ottebol och campingplatsen i Fiskevik. 

 

Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsestrukturen inom området är av varierad karaktär. Stor del är av äldre 

karaktär, gårdar med jordbruk och tillhörande ekonomibyggnader samt öppna 

åker- och betesmarker närmast vattnet. Bebyggelsen är ofta belägen inom 

strandskyddat område och koncentrerad till Ottebol samt Fiskevik, Björkenäs 

och Klätten. Väster om Bjälvern ligger Brättne med Brättne bruk mot 

Vaggeälven och i norr stora gårdar i Sälboda. Östra stranden av Bergsjön är 

obebyggt område i väglöst land. Det finns några gällande detaljplaner för 

bostadsbebyggelse runt Nysockensjön vid Ottebol och norr om Fiskevik. 
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Teknisk infrastruktur och service 

Skola finns i Fiskevik, livsmedelsbutik och järnvägsstation i Ottebol. Inom 

området finns kommunalt VA-verksamhetsområde i Ottebol. För övrigt finns 

enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Järnvägen går söder om sjön och en 

del tåg stannar i Ottebol. Bussförbindelse med Arvika och Åmotfors på rv 61. 

Möjligheter till bredbands-uppkoppling via ADSL finns inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation  

I alla tre sjöarna finns kanotleder och vindskydd samt en camping norr om 

Fiskevik. En idrottsplats ligger vid Fiskeviks skola. 

 

Kulturmiljö 

Ett stort område mellan Nysockensjön och Bergsjön ingår i det regionala 

kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland”. Här finns större gårdar såsom Rud, 

Norserud och Vagge. Även ett mindre område vid Bjälverns västra strand ingår i 

kulturmiljöprogrammet. Fornminnen finns vid Vaggenäset, i norr vid Klätten, 

vid skolan i Fiskevik, samt enstaka förekomster norr och öster om Bergsjön. 

 

Naturvärden 

Flera områden inom strandskyddat område innehar höga naturvärden; runt 

Bergsjön, i södra och norra delen av Bjälvern, vid Vaggeälven, i Fiskeviken 

samt delar av Nysockensjöns södra del. Dessa utgörs av öppna stränder 

betingade av isskjutning/bete och nyckelbiotoper. Hungarsviksholmen, 

Lillholmen och Storön i Nysockensjön är obebyggda öar med allmänna 

naturvärden. 

 

Risk och hälsa 

Området kring Brättne bruk har undersökts och flera farliga ämnen, bland annat 

zink, bly och koppar i mycket höga halter har påträffats. Föroreningsnivån har 

bedömts som mycket stor. Spridningsbenägenheten i markens yt- och 

grundvatten bedöms som stora. 

 

Bebyggelsetryck  

Det finns inget stort tryck inom området på nybyggnation av bostäder, baserat på 

förfrågan under tidigare år till kommunen.  

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Längs östra sidan av Nysockensjön från Klätten till Fiskeviks camping är vägen 

avskiljande vilket kan bedömas ge dispens enligt särskilt skäl. Fiskeviks 

camping omfattas av en detaljplan som medger möjligheter till byggnation 

varför något LIS-område inte utpekats för denna. Runt Fiskeviken finns det höga 

naturvärden. Ett område i Ottebol, mellan järnvägen och vägen mot Norserud 

undantas på grund av närheten till järnväg. I norra delen av Bergsjön finns höga 

naturvärden, östra och södra delen av Bergsjön utgörs av väglöst land. Västra 

sidan av Bergsjön utgörs av ett öppet landskap vars landskapsbild bedöms som 
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värdefull och den samlade bedömningen är därför att ny bebyggelse inom 

strandskyddat området inte är lämplig här. 

I norra delen av Bjälvern finns höga naturvärden samt ett öppet landskap som 

bör bevaras obebyggt. Vidare söderut är vägen avskiljande och bedöms kunna ge 

dispens enligt särskilt skäl. Västra sidan av Bjälvern har få tillfartsvägar och 

bedöms inte ha tillräckligt höga boendekvaliteter inom strandzonen.  

 

LIS-områden och deras inriktning 

Två områden har pekats ut för LIS med inriktning för bostäder via 

kompletterande bostadsbebyggelse (B2). 
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Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

13. Nysockensjön Björkenäs B2 25,7 1,9 

-”- Hungarsvik B2 21,4 2 

 

Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större åtgärder 

eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett 

sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse.  

 Hänsyn tas till risk/buller från järnvägen och rv 61. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

Kompletterande bebyggelse på Björkenäs i Fiskevik ger ett tillskott av 

boendemöjligheter i ett attraktivt strandnära läge. Ytterligare bebyggelse i 

Ottebol kan ge ett ökat underlag för befintlig service i Ottebol, Jössefors och 

Sulvik. 
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Område 14 – Varaldsjön  

   

 

 

Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

14. Varaldsjön m.fl. 100 m 55 12 0,21 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden  

 

Området består endast av delar av Varaldsjön och avser möjligheten till 

utveckling av befintliga näringsverksamheter inom och i anslutning till 

Mitandersfors herrgård. Varaldsjön ingår som en del av ett sjösystem och är en 
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långsmal sjö i nordväst-sydostlig sträckning som till största delen ligger i Norge 

men sträcker sig en bit in i Sverige. I söder finns Bogens kyrka som ett 

landmärke. Sjön ligger ca 50 km från Arvika och 30 km från Charlottenberg. 

Omgivningen kring sjön präglas av skogslandskap med bebyggelsen 

koncentrerad till Mitandersfors och Jorsla. Vägen går längs västra sidan, ibland 

nära strandkanten som vid Mitandersfors, ibland som bygata som i Jorsla. Östra 

sidan är kuperat, väglöst land utan bebyggelse. Mitandersfors är starkt präglat av 

sitt industriella förflutna med rester av rännor och dämme för kraftverket som 

fortfarande är i bruk. 

Närmaste ort i Norge är Austmarka (12 km). Enligt aktuell kommunplan i 

Kongsvinger kommun är ett LNF-område (lantbruk/natur/friluftsområde) 

utpekat strax norr om Varaldsjön för ny bostadsbebyggelse, fritidshus och 

näringsverksamhet samt bruksändring av ekonomibyggnader och annan 

bebyggelse i lantbruket. 

 

Bebyggelsestruktur 

Sjön präglas av äldre bebyggelse runt Mitandersfors och Jorsla med anknytning 

till industri, skog och mindre lantbruk. Bogens kyrka ligger relativt ensam söder 

om sjöarna. Bebyggelsen i Jorsla ligger i sin helhet utanför strandzon. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Ingen service finns inom området. Närmaste livsmedelsbutik och bensinstation 

finns i Austmarka, Norge. I Årbotten finns livsmedelsbutik. Skola och 

äldreboende finns i Stommen eller Charlottenberg. Inget VA-

verksamhetsområde finns. Anropsstyrd länstrafik finns från Mitandersfors till 

Arvika. Inom området finns inte bredbandsuppkoppling via ADSL. Ett alternativ 

via mobilt bredband finns med varierande kvalitet på tjänsten. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Kanotleder finns från Mökeren via Varaldsjön/Bogsälven samt via 

Rolampsälven och Kvilamp ner till Gunnern. Finnskogleden passerar vid 

Mitandersfors och vandringsled, skidspår samt skoterled finns från 

Mitandersfors till Fredros. Elljusspår söder om Mitandersfors. Mitandersfors 

herrgård driver konferensverksamhet.  

 

Kulturmiljö 

Mitandersfors och området kring Bogens kyrka ingår i det regionala 

kulturmiljöprogrammet. Enstaka lämningar/fornminnen finns i strandnära lägen 

vid Mitandersfors. 

 

Naturvärden 

Höga naturvärden i södra änden av sjön, hävdade öppna ört- och gräsmarker 

samt eutrofa stränder. 

 

Risk och hälsa 

Nästan hela sjön ligger i ett högriskområde för radon. Inga kända problem finns 

gällande stabilitet eller skydds/riskobjekt. Mitanderfors bruk tillverkade 
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stångjärn och manufaktur, bl a spik, mellan åren 1841-1874. Slagg som kan 

innehålla metaller och andra föroreningar förekommer i området, dock har ingen 

provtagning skett.   

 

Bebyggelsetryck 

Det finns inget känt bebyggelsetryck för bostäder men utveckling av verksamhet 

kan vara aktuellt. 

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Området undantas för LIS med inriktning bostäder på grund av det perifera läget 

med gles bebyggelse samt långa avstånd till service. 

  

LIS-område och dess inriktning  

Runt Mitandersfors herrgård har ett LIS-område pekats ut med inriktning på 

näringsverksamhet (N).  

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

14. Varaldsjön vid Mitandersfors herrgård N 10 0,7 
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Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större åtgärder 

eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett 

sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras. 

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse. 

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 Hänsyn ska tas till kraftstationen och dess verksamhet. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

En utveckling av området runt Mitandersfors Herrgård bedöms kunna gynna 

besöksnäringen i området samt besöksunderlaget för samarbetspartner i norra 

delen av kommunen. 
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Område 15 – Humsjön m fl 

 

 

 

Allmän beskrivning 

Område Strand- 
skydd 

Sjöyta  
(ha)* 

Strand  
(km)* 

Bebyggelse- 
täthet** 

15. Humsjön m.fl. 150 m 170 12,5 0,17 

* avser den del som ligger inom valda områden och i Arvika kommun, öar inkluderade (det kan 

alltså innebära att delar av sjöar endast inkluderas) 

**genomsnittligt antal bostadshus per hektar, inom 100 meter från strand, inom valda områden 

 

Området består av Humsjön, Yppersbytjärnet samt Ingersbytjärnet. Avståndet 

till Klässbol är ca 7 km och ca 9 km till Edane. Längs Humsjöns södra sida går 

vägen mellan Klässbol och Edane. Bebyggelsen och jordbruksmarken är 

koncentrerad till områdets norra och södra delar, däremellan är det mestadels 

skogsmark. 
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Bebyggelsestruktur 

I södra delen ligger Högerud med kyrka och hembygdsgård. Närmast kyrkan är 

bebyggelsen av mer permanent karaktär för att sedan övergå till 

fritidshusbebyggelse längs sjöns östra sida. Humslid ligger i den norra delen och 

utgörs av gammal fin bebyggelse högt beläget över sjön med en sluttning ner 

mot vattnet. 

 

Teknisk infrastruktur och service 

Närmaste skola finns i Klässbol. I Prästhög, söder om Humslid ca 1,5 km, finns 

en privat förskola. Närmaste hållplatser för kollektivtrafik finns längs lv 175 och 

i Edane, där även livsmedelsbutik finns. Kommunen är inte ansvarig för vatten 

och avlopp inom området; de boende har enskilda anläggningar. Möjligheter till 

bredbandsuppkoppling via ADSL finns inom området. 

 

Friluftsliv och rekreation 

En kanotled (landtransport) som förbinder Värmeln med Glafsfjorden passerar 

området. I övrigt saknas anordnat friluftsliv. Tallåsen vid sjöns södra del utgörs 

av en platå norr om kyrkan och kan ses som ett rekreationsområde, med bänkar 

och stigsystem med vackra utblickar över sjön.  

 

Kulturmiljö 

Landsvägen mellan Klässbol och Edane är utpekad som en kulturväg och 

området kring Högerud kyrka, ned mot Humsjön ingår i Kulturmiljöprog-

rammet. Ett fornminnesområde med bl.a. en ödekyrkogård, ligger mellan kyrkan 

och hembygdsgården. I övrigt finns enstaka objekt utpekade kring Humsjön.  

 

Naturvärden 

I Humsjöns norra och södra del finns två mindre vikar som är utpekade med 

strandbiotoper av högt naturvärde.  

 

Risk och hälsa 

Det finns inga kända risker, föroreningar eller stabilitetsproblem kring Humsjön, 

däremot ligger området i ett högriskområde för markradon. 

 

Bebyggelsetryck 

Enstaka förfrågningar för fritidshus vid Humsjön. 

 

Analys och konsekvenser 

Undantagna områden 

Vid Yppersbytjärnet och Ingersbytjärnet har inte LIS-områden pekats ut då 

stränderna kring stora delar av sjöarna består av otillgängliga kuperade 

skogsmarker. De delar av sjöarna som är tillgängliga har höga naturvärden samt 

att det vid Ingersbytjärnet finns stora inhägnade områden för djurhållning. 

Humsjöns västra sida är otillgänglig skogsmark i östersluttning varpå området 

inte pekats ut som LIS-område. En förtätning i Humslid anses kunna ske intill 

den redan sammanhållene bebyggelsen, vilken är belägen utanför strandskyddet.  
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LIS-område och dess inriktning 

Det bedöms finnas möjlighet till förtätning av bostadsbebyggelse (B2) längs den 

väg som leder längs Humsjöns östra sida mot Humslid.  

Område Utpekat LIS-område Typ Yta (ha) Strand (km) 

15. Humsjön vid östra stranden B2 15,2 0,9 

 

 

Hänsyn, rekommendationer och konsekvenser 

 Prövning av byggnation eller andra åtgärder kan ske via 

förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens. Vid större åtgärder 

eller sammanhållen bebyggelse som behöver prövas och regleras i ett 

sammanhang ska behovsprövning av detaljplan utföras.  

 Hänsyn ska tas till strandzonernas naturvärden, kulturmiljö och det 

befintliga friluftslivet som kan beröras i samband med prövning av ny 

bebyggelse.  

 Prövning av brygga/pir ska ske enligt de generella rekommendationerna. 

 I övrigt ska tillämpliga generella rekommendationer följas för fortsatt 

utveckling inom LIS-området. 

 

Fler boende vid Humsjön bedöms leda till ökat underlag för servicen i Klässbol 

samt för kollektivtrafiken, så även den privata förskolan i Prästhög.  
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Miljökonsekvensbeskrivningens sammanfattning 

Framtagandet av planen och användningen av de formulerade urvalskriterierna 

har gjorts i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. Planen bidrar 

till att utveckla landsbygden i anslutning till befintliga tätorter och 

kommunikationsstråk och ger möjlighet till näringsutveckling. Nollalternativet 

(ingen plan för LIS) innebär att ny exploatering endast får ske utanför gällande 

strandskyddsavgränsning, något som begränsar bebyggelseförutsättningarna för 

såväl boende som, i förekommande fall, näringsverksamhet. Dock innebär 

nollalternativet sannolikt lägre risk för påverkan på strandzonernas växt- och 

djurliv inom de identifierade områdena. 

Om samtliga utpekade LIS-områden utvecklas enligt planens beskrivning 

bedöms den lokala påverkan på de berörda strandzonerna bli relativt omfattande. 

Men med tanke på att de utpekade LIS-områdena sammantaget behandlar 52 km 

strandlinje i 15 sjöar eller sjösystem av kommunens totalt 365 sjöar med 

sammanlagt ca 2000 km strandlinje, är dock påverkan på förutsättningarna för 

växt- och djurlivet samt tillgängligheten för friluftslivet marginella i ett 

helhetsperspektiv.  

En väsentlig del av tänkbara negativa konsekvenser för djur- och växtlivet samt 

rörligt friluftsliv förhindras genom urvalskriterier. Områden med höga 

naturvärden, men som i övrigt uppfyller kriterierna för LIS, har valts bort i syfte 

att säkra dessa värden. Inom varje utpekat LIS-område finns dessutom 

formulerat rekommendationer och hänsyn för exploatering i syfte att inom 

respektive område säkra utpekade värden för natur och friluftsliv samt 

miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Planen ger möjlighet till attraktiva bostadsetableringar i sjönära lägen samt 

utvecklingsmöjligheter för näringsverksamheter vilket kan bidra till att öka 

attraktionskraften och det ekonomiska underlaget för kommunen som helhet.  

Arvika kommun bedömer att planen inte medför risk för betydande 

miljöpåverkan inom något LIS-område under förutsättning att formulerade 

hänsyn och rekommendationer åtföljs.  

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den 

miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Enligt svensk lag 

krävs en MKB för alla verksamheter som påverkar miljön. Den grundläggande 

regleringen finns i 6 kap Miljöbalken med kompletterande bestämmelser i 

förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Ett samråd om avgränsning av MKB för det tematiska tillägget till 

översiktsplanen hölls med Länsstyrelsen den 10 december 2010 där metod, 

process och urvalskriterier diskuterades.  

MKB:n för denna plan innehåller: 

 Sammanfattning av MKB:n 

 Vad är en miljökonsekvensbeskrivning 

 Beskrivning av planen  

 Alternativredovisning 
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 Geografisk avgränsning 

 Sakavgränsning 

 Tänkbara miljökonsekvenser vid utpekande av LIS-områden  

 Miljökvalitetsnormer för vatten 

Beskrivning av planen 

Syftet med denna plan är att peka ut ett antal områden i kommunen som är 

lämpade för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). De utpekade LIS-

områdena faller under två kategorier; områden för boende samt områden för 

näringsverksamhet. Urvalskriterier för den förra kategorin är relativ närhet till 

service och kommunikationer medan för den senare kategorin tas hänsyn till 

befintlig samt potentiell näringsverksamhet inom strandskyddszonen. 

Alternativredovisning 

I denna plan och MKB förutsätts två alternativ; nollalternativ (ingen plan – inget 

särskilt skäl för LIS) samt planalternativet. 

I ett nollalternativ finns sämre förutsättningar för landsbygdsutveckling då 

tänkbara byggnationer i attraktiva, strandnära lägen kommer att hanteras från fall 

till fall genom prövning av bygglov och därmed blir svårare att få till stånd. En 

fortsatt utveckling av landsbygden generellt är dock fortsatt möjlig, men de allra 

bästa lägena vid vattnet, som oftast efterfrågas näst intill omöjliggörs för 

byggande.   

Planalternativet bedöms som en väl avvägd bedömning mellan å ena sidan 

landsbygdsutveckling och å andra sidan strandskyddets syften, det vill säga 

livsbetingelserna för växt- och djurlivet samt förutsättningarna för det rörliga 

friluftslivet.  

Geografisk avgränsning 

Planen och MKB:n avgränsas geografiskt av Arvika kommun. Konsekvenserna 

av planen kan dock ha en vidare avgränsning, varför planen och MKB:n i dessa 

fall även bör ta hänsyn till detta. I urvalsprocessen har begreppet landsbygd 

definierats som hela Arvika kommun utom de centrala delarna av Arvika stad. 

Urvalet av föreslagna LIS-områden har sedan gjorts utifrån en sammanvägning 

av förutsättningarna utifrån allmänna intressen (infrastruktur, service, kultur- 

och naturmiljö, tillgänglighet/rekreation, risk och sårbarhet samt 

bebyggelsetryck).  

Sakavgränsning  

Den tematiska avgränsningen av MKB fokuserar på följande sakfrågor: 

 konsekvenser för naturvärden  

 konsekvenser för friluftsliv och rekreation  

 konsekvenser för landsbygdens utveckling  

Hur påverkas ovanstående värden av kompletteringar och nyetableringar av 

bostäder och näringar i strandnära lägen på landsbygden; natur och 

friluftsvärden i ena vågskålen och landsbygdsutveckling i den andra? I ett första 

steg vägs bedömda konsekvenser in i urvalsprocessen. Därefter hanterar planen 

risken för negativa konsekvenser, framför allt avseende naturvärden samt 

friluftsliv och rekreation, genom att utfärda hänsyn och rekommendationer för 

varje beskrivet LIS-område. 
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Tänkbara miljökonsekvenser vid utpekande av LIS-
områden 

Konsekvenserna beskrivs på en översiktlig nivå. Vid framtagande av 

detaljplaner tas djupare utredningar och bedömningar fram. 

Konsekvenserna för sakfrågorna har behandlats i tre steg; 

1. urvalskriterier  

2. undantag av områden kring varje vald sjö  

3. rekommendationer & hänsyn för varje utpekat LIS-område. 

 

Naturvärden 

I detta stycke används miljökvalitetsmål som underrubriker samt i 

förekommande fall en lista över innebörden av respektive mål. På detta vis ges 

en relevant spegling av stora delar av de värden som strandskyddet ska skydda. 

Generellt kan sägas att urvalsprocessen bakom planalternativet tagit hänsyn till 

områden med särskilt höga naturvärden och sållat bort sådana områden för 

utpekande av LIS. 

 

Levande sjöar och vattendrag  

Målet innebär bland annat att utsläpp av näringsämnen och föroreningar inte får 

försämra förutsättningarna för biologisk mångfald, att värden för natur- och 

kulturupplevelser samt friluftsliv värnas samt att en gynnsam bevarandestaus 

upprätthålls för hotade, sällsynta eller hänsynskrävande arter eller biotoper. 

Dessutom innefattar målet miljökvalitetsnormerna för vatten enligt EU:s 

ramdirektiv för vatten. Innebörden av detta är att sjöar vars ekologiska, kemiska 

och fysikaliska status är klassad som god inte får försämras samt att det för sjöar 

som inte uppnår god status ska upprättas åtgärdsprogram i syfte att nå god status 

år 2015. 

 

Ett rikt växt- och djurliv  

Målet innebär bland annat att samhällets insatser för att bevara den biologiska 

mångfalden bedrivs med ett landskapsperspektiv på förvaltningen av 

ekosystemen, att landskap och sjöar är så beskaffade att arter har sina livsmiljöer 

och spridningsvägar säkerställda, att det finns tillräckligt med livsmiljöer så att 

långsiktigt livskraftiga populationer av arter bibehålls, att den biologiska 

mångfalden upprätthålls i första hand genom en kombination av hållbart 

nyttjande av biologiska resurser, bevarande av arter och deras livsmiljöer samt 

åtgärder för att minimera belastningen av föroreningar och genom att begränsa 

klimatpåverkan, att arter som nyttjas t.ex. genom jakt och fiske förvaltas så att 

de långsiktigt kan nyttjas som en förnyelsebar resurs, och så att ekosystemens 

strukturer och funktioner inte påverkas, att människor har tillgång till natur- och 

kulturmiljöer med ett rikt växt- och djurliv, så att det bidrar till en god folkhälsa 

samt att det biologiska kulturarvet förvaltas så att viktiga natur- och kulturvärden 

består. 

Djur- och växtliv kan påverkas av olika former av exploatering. Genom att inom 

varje LIS-område ange rekommendationer och hänsyn med avseende på bland 

annat natur- och friluftsvärden minimeras negativa konsekvenser. LIS för 

bostäder föreslås inte där höga eller mycket höga naturvärden finns med 
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undantag för Kyrkviken. Tillräckliga passager och spridningskorridorer från 

strandkant till bakomliggande landskap och längs med strandkanten ska finnas. 

 

Myllrande våtmarker  

Målet innebär bland annat att våtmarker skyddas så långt som möjligt mot 

dränering, torvtäkter, vägbyggen och annan exploatering och värdefulla 

våtmarkers värden upprätthålls eller restaureras, och att våtmarkernas värde för 

friluftsliv värnas. 

 

Ett rikt odlingslandskap  

Målet innebär bland annat att odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med 

betydande inslag av småbiotoper och vattenmiljöer, att biologiska och 

kulturhistoriska värden i odlingslandskapet som uppkommit genom lång, 

traditionsenlig skötsel bevaras eller förbättras så att de kulturhistoriska 

sammanhangen förblir tydliga, att odlingslandskapets byggnader och 

bebyggelsemiljöer värnas och utvecklas. Det innebär vidare att hotade arter och 

naturtyper samt kulturmiljöer skyddas och bevaras att odlingslandskapet utgör 

en miljö där de vilda växt- och djurarterna har sina livsmiljöer och 

spridningsvägar säkerställda samt att odlingslandskapet erbjuder rika möjligheter 

till naturupplevelser och friluftsliv. 

 

Samlad bedömning naturvärden 

Ovanstående fyra miljökvalitetsmål syftar på olika sätt till att skydda biologiska 

värden i landskapet. Exploatering inom LIS-områden ska därför inte stå i 

konflikt med målen. Detta hanteras i planalternativet dels genom att undanta 

områden med särskilt höga naturvärden, dels genom att peka på restriktioner i 

syfte att skydda biologiska värden inom LIS-områdena samt skyldighet att vid 

exploatering konsekvensutreda aktuella byggnationers påverkan på de biologiska 

värdena samt miljökvalitetsnormerna för vatten. LIS för bostäder har inte 

föreslagits där höga eller mycket höga naturvärden finns. Tillräckliga passager 

och spridningskorridorer från strandkant till bakomliggande landskap och längs 

med strandkanten ska finnas. Planen behandlar även miljökvalitetsnormerna för 

vatten och pekar på behovet av hänsyn till dessa i samband med utveckling inom 

utpekade LIS-områden.  

Nollalternativet innebär att en samlad bedömning av de berörda sjöarnas 

biologiska värden inte görs och att en sådan därför måste göras i varje enskild 

strandskyddsbedömning i samband med bygglovsprövning. 

 

Friluftsliv och rekreation 

Ett av strandskyddets syften är att säkra allmänhetens tillgång till strandzonen, 

vare sig denna bedöms vara tillgänglig eller inte. Tillgänglighet är ett subjektivt 

begrepp vilket gör det svårt att kortfattat dra generella slutsatser om den faktiska 

tillgängligheten. Nyetableringar i strandnära lägen får inte innebära hinder för 

det rörliga friluftslivet och fri passage i strandkanten ska finnas.  

Hur friluftslivet påverkas av nyetableringar beror på vilken typ av aktivitet som 

pågår. Maskin- eller anläggningsberoende aktiviteter anses vara mindre känsliga, 

medan aktiviteter där natur- och vildmarksupplevelsen är det primära bedöms 

som mer känslig. Friluftslivets möjligheter och rekreation har betydelse dels för 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5tmark
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kommunens invånare och dels för besöksnäringen. Att det finns områden i nära 

anslutning till bostadsområden för friluftsliv och rekreation är av stor betydelse 

för att man i sin vardag ska kunna idka friluftsliv. Detta bidrar till människors 

trivsel och en ökad livskvalitet. En viss del av människors friluftsliv behöver inte 

utövas i närområdet, utan man är beredd att resa en bit för att få variation och 

andra upplevelser. Även årstiden har inverkan på val av aktivitet och plats.  

Nedanstående diagram redovisar graden av exploatering i strandnära lägen vid 

kommunens sjöar. 

 

 

Total yta strandområde inom 100 m från strandlinjen 19 135 ha (100%) 
 

Bebyggda strukturer   1 520 ha  (7,9%) 

varav:  

- hemfridszoner kring bostäder (50 m) 1440 ha (7,5%) 

- strand avskild av järnväg     80 ha (0,4%) 

  

Kvarvarande: 17 615 ha  (92,1 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktyper i strandområde 100 m från strandlinjen 19 135 ha  (100%) 

varav: 

- våtmark   2 094 ha  (10,9%) 

- skog 15 853 ha (82,8%) 

- åker/odlad mark      786 ha   (4,1%) 

- bebyggelse       47 ha    (0,2%) 

- övrig öppen mark  2 451 ha (12,8%) 
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Antal sjöar        365 st 

 

Yta alla sjöar   304 km
2
  (100%)  

- varav utvalda sjöar/sjösystem    190 km
2
 (61,3%) 

 

Strandlinje i Arvika kommun                    2 000 km (100%) 

varav: 

- strandlinje inom utvalda sjöar     700 km (35%) 

- strandlinje inom LIS-områden       52 km (2,6%) 

 

Diagram över strandlinjens fördelning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlad bedömning friluftsliv och rekreation 

Planalternativets utpekade LIS-områden innebär vissa inskränkningar i 

friluftslivets tillgång till strandzonerna, främst genom möjligheten att bygga 

närmare strandkanten. Urvalet av LIS-områden har dock gjorts utifrån 

avvägningar och bedömningskriterier med tyngdpunkt i landsbygdsutveckling, 

och närhet till befintlig infrastruktur och service. Ett antal LIS-områden för 

näringsverksamhet har pekats ut, som kan stärka möjligheterna till ett rikt 

friluftsliv kopplat till exempel till befintlig besöksnäring. 

Områden med särskilt höga naturvärden, vilket i vissa fall även är områden av 

stort intresse för det rörliga friluftslivet, har undantagits i urvalsprocessen för 

LIS. Ett exempel är Glaskogens naturreservat, bortsett från Lenungshammar som 

pekats ut som LIS-område. Planalternativet innebär också att särskilda 

rekommendationer och hänsyn anges för respektive LIS-område i syfte att i 

möjligaste mån försäkra allmänhetens tillgång till exempelvis badplatser.  

Både nollalternativet och planalternativet ger en god tillgänglighet till 

strandzonen. Friluftsliv och rekreation ska i planalternativet tillgodoses genom 

den fria passagen samt att det i varje LIS-område finns hänsyn och 

rekommendationer angivna. Genom planalternativet ges förutsättningar för dels 
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landsbygdsutveckling och dels tillgänglighet till stranden för friluftsliv och 

rekreation. 

Nollalternativet ger en teoretiskt högre tillgänglighet och högre andel obebyggd 

mark inom strandskyddsområden än planalternativet. Den samlade effekten av 

ett fullt utbyggt planalternativ (med beaktande av de hänsyn och 

rekommendationer som angivits för respektive LIS-område) bedöms dock vara 

relativt ringa. Detta då den sammanlagda strandlinjen inom LIS-områden utgör 

ca 2,6 % av kommunens samlade strandlinje. 

  

Landsbygdsutveckling 

Det finns två miljömål som har viss relevans för landsbygdsutvecklingen i stort. 

Dessa är begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö.  

Generellt kan sägas att urvalsprocessen bakom planalternativet tagit hänsyn till 

områden med särskilt höga boendekvaliteter inom de sjöar som valts för 

utpekande av LIS. Detta har dock vägts mot de värden som utgör strandskyddets 

syfte. 

 

Begränsad klimatpåverkan  

För att inte riskera en farlig påverkan på klimatsystemet har EU:s medlemsstater 

enats om målet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 

högst 2 grader jämfört med förindustriell temperaturnivå. 

Förbränning av fossila bränslen (olja, kol, naturgas, bensin, diesel) som 

huvudsakligen används för el- och värmetillförsel samt för transporter svarar för 

det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen. 

Planalternativet kan innebära att bebyggelsen ökar inom de områden som 

utpekats för LIS. Sannolikt innebär detta lokalt ökad trafikmängd och därmed 

ökade utsläpp av koldioxid. Huruvida detta innebär en nettoökning avgörs av de 

inflyttades tidigare transportbehov. Det är dock svårt, på grund av många osäkra 

faktorer, att i ett plandokument uppskatta klimateffekterna av bebyggelse- och 

verksamhetsutvecklingen i ett längre perspektiv, och någon kvantifiering är 

därför inte möjlig att göra. Ett av kriterierna för utpekande av LIS-områden är 

relativ närhet till allmänna kommunikationer vilket skapar förutsättningar för att 

reducera bilanvändandet.  

  

God bebyggd miljö  

Målet innebär bland annat att den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och 

trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 

så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att 

omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas, att det kulturella, 

historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer 

samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas, att en 

långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas både vid nylokalisering av 

byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och 

omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader utformas hållbart 

samt att natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god 

tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett 

hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. 
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Samlad bedömning landsbygdsutveckling 

Möjligheten till nyetableringar i strandnära lägen kan ha en positiv effekt på 

landsbygdsutvecklingen i kommunen. Planalternativet bedöms öka 

attraktionskraften genom att tillskapa attraktiva områden där strandnära boende 

möjliggörs. LIS-områden är i huvudsak utpekade i områden med visst 

bebyggelsetryck samt relativ närhet till service och kommunikationer. 

Nyetablering i dessa områden stärker basen för upprätthållande av dessa 

strukturer och innebär ökade utsikter för en framtida bärkraft i bygden. 

Planalternativet bedöms kunna medföra positiva konsekvenser för befintlig 

landsbygdsbebyggelse genom ökat underlag för service och arbetstillfällen i 

befintliga tätorter. Boendekvaliteter för befintliga och nytillkommande boende 

kan anses öka med minskad utglesning av bebyggelse och ökad närhet och 

underlag till service, kommunikationer och teknisk infrastruktur. 

Vissa LIS-områden är utpekade för näringsverksamhet. I dessa områden är inte 

närheten till service och kommunikationer styrande, utan de har istället utpekats 

i huvudsak utifrån befintlig verksamhet och dess förmodade framtida behov av 

expansion samt även för att skapa förutsättningar för nyetableringar. Dessa 

utgångspunkter bedöms innebära ökade utsikter för framtida bärkraft i bygden. 

Nollalternativet innebär att strandnära bebyggelse begränsas till områden utanför 

gällande strandskyddslinje. Då lagstiftningen har ändrats för att möjliggöra 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen bedöms ett nollalternativ ge sämre 

förutsättningar för kommunens utveckling i sin helhet. 

 

Konklusion 

Planalternativet innebär att möjligheterna till en långsiktigt hållbar 

landsbygdsutveckling stärks. Det kan också innebära viss negativ inverkan på 

naturvärden samt den upplevda orördheten inom vissa strandområden. Planen 

anger samtidigt hänsyn och rekommendationer för hur en exploatering får ske 

inom utpekade LIS-områden. Därmed har förutsättningarna för ett rikt växt- och 

djurliv och det rörliga friluftslivet tillgodosetts i hög utsträckning. 
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