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Översiktsplan (ÖP)

• Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan

• Omfattar hela kommunen

• Anger en långsiktig utvecklingsinriktning

• Översiktlig hantering av frågor och förslag

• Ej en detaljplan!

• Inte juridiskt bindande

• Ger vägledning vid framtida beslut om mark 
och vattenanvändning – detaljplaner och 
bygglov mm

• Gällande översiktsplan (2018)

TÖP LIS

• TÖP LIS = Tillägg till översiktsplanen –
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

• Tematiskt tillägg, djupare innehåll än i ÖP

• Samma planprocess som för ÖP

• Samma vägledande karaktär

• LIS-planen förhåller sig till Översiktsplanen för 
Nora kommun

Plan och bygglag (2010:900) 2 kap.

PBL
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Samråd Utställning Antagande Laga kraft

Planprocesen kortfattad

Preliminär tidplan TÖP LIS Nora: Antagande slutet 2020
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Strandskyddet (7 kap. 13-18 §§ Miljöbalken)

• Syfte: Långsiktigt säkra tillgången till strandområden för 

allmänheten, samt bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet.

• Generellt strandskydd 100m inåt land och ut på vattnet 

från strandlinjen (300m utökat strandskydd)

• Länsstyrelsen (strandskyddets väktare)

• Nästan alla sjöar åar och vattendrag i landet berörs 

(sjöar över 1 hektar eller vattendrag över 2m bredd)

• Förbud att uppföra byggnader, vidta fysiska åtgärder, både 

inom mark och vattenområdet.

• För att upphäva eller få dispens från strandskyddet 

behöver särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap. 18 c –d §

uppfyllas

Illustrationer från Boverket 5/9
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LIS – Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen
- Dispens från eller upphävande av strandskyddet 

kan i enskilda fall beslutas av kommunen. 
Länsstyrelsen är samrådspart.

- Om en byggnation är förenlig med strandskyddets 
syften samt uppfyller ett eller flera s.k. särskilda skäl 
(7 kap. 18 c-d § MB) kan byggnation medges inom 
strandskyddat område:

• Ett av dessa särskilda skäl är om byggnationen 
bidrar till utvecklingen av landsbygden

• Inom LIS-områden har kommunen bedömt att 
byggnation är lämplig för utveckling av landsbygden, 
men strandskyddet måste prövas vid varje enskilt fall 
ändå.

• Utpekade LIS-områden väger tungt och ger 
förbättrade möjligheter att bygga inom 
strandskyddat område.

LIS-planens möjligheter:

• Möjlighet att få dispens/upphäva strandskyddet vid 

efterkommande ansökan! (Bygglov, förhandsbesked)
LIS-planen upphäver inget strandskydd automatiskt!

• Beslut fattas i det enskilda fallet! 
(Bygglov, förhandsbesked)

• Lättare få igenom ansökan inom utpekat LIS-område! 

Men är ingen garanti!

• Strandskyddets långsiktiga SYFTEN måste tillgodoses!
(Långsiktiga skyddet för stränderna ska upprätthållas)

• Kriterier för särskilda skäl måste åberopas och uppfyllas! 

• Kravet om Fri passage gäller alltid!

Stora frågan – Hur välja ut lämpliga LIS-områden?

6/9



P

Kommande planarbete?

Strandskyddets syften…
• Strandskyddet kan inte upphävas för hela kommunen

• Nödvändigt begränsa antalet LIS-områden

• Hur går man tillväga?

Naturvårdsverkets handbok 2009:4 
• Strandskydd – en vägledning för planering och prövning

Definition av landsbygd och landsbygdsutveckling
• Finns ingen enhetlig definition av begreppen i lagstiftningen

• Kommuner får själva definiera begreppen

- Vad är landsbygd och landsbygdsutveckling i Nora kommun?

Metod med urvalskriterier
• Genom analyser och underlag kan ”lämpliga” områden identifieras

• Bör följa gällande översiktsplan

• Bör vara restriktiva och utnyttja befintliga strukturer, resurser och 

infrastruktur

Involverade parter

Politisk Styrgrupp
• Samhällsbyggnadsutskottet i Nora

Arbetsgrupp
• Representanter Nora kommun

• Representanter Samhällsbyggnadsförvaltningen

• Representanter Samhällsbyggnadsförbundet

Handläggare och projektledare
• KLARA Arkitekter

• Björn Nettelbladt (kontaktperson)

Stora frågan – Hur välja ut lämpliga LIS-områden?

7/9



P

Exempel TÖP LIS Lindesberg

• 30 LIS-områden vid 14 vattendrag
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