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inledning

uppdrag och syfte
Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument 
som redovisar kommunens visioner. Syftet är att ge stöd och vägledning vid 
framtida kommunala beslut avseende användningen av mark- och vattenom-
råden. En översiktsplan ska vara aktuell och därför uppdateras regelbundet. 

Gällande översiktsplan för Svenljunga kommun antogs den 1994-04-11, efter 
det har den aktualitetsförklarats med vissa revideringar två gånger, november 
1998 och januari 2004. Utöver den kommuntäckande planeringen finns två 
geografiska fördjupningar av översiktsplanen, Lockryd och Svenljunga central-
ort. Det finns även en tematisk fördjupning av översiktsplan, Vinbruksplanen. 
Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2011 
men överklagades, i skrivande stund behandlas överklagandet av de rättsliga 
instanserna.

Några nyckelbegrepp som ska prägla all kommunal planering är:

Långsiktighet - inte kortsiktighet
Nyttja - inte utnyttja
Understödja - inte undergräva
Samverka - inte motverka

I en fördjupad översiktsplan undersöks begränsade områden i kommunen 
som exempelvis tätorter, stadsdelar, strandområden eller verksamhetsområ-
den. Genom tematiska tillägg till en översiktsplan kan man belysa en särskild 
fråga i hela eller delar av kommunen, till exempel LIS. En fördjupad över-
siktsplan eller ett tematiskt tillägg avses fungera som ett komplement till den 
kommunomfattande översiktsplanen.

Svenljunga kommun är en sjörik kommun med ca �00 sjöar och ett antal åar 
med betydande storlek. Kommunen har en vikande befolkningsutveckling där 
inflyttningen till kommunen är viktig för att behålla kommersiell och offentlig 
service. Inflyttningen är i dagsläget större än utflyttningen men antalet döda 
är större än antalet födda. Varje åtgärd som kan bidra till att öka befolknings-
antalet i kommunen är viktig. Syftet med tillägget till översiktsplanen är att 
öka kommunens attraktionskraft genom att utveckla landsbygden. Att lång-
siktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen i vattennära lägen är 
att aktivt dra nytta av de möjligheter till utveckling som finns för boende och 
verksamheter.
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inledning

vad är LIS och LISplan?
Tillägget till översiktsplanen är en politisk viljeinriktning för kommunens fram-
tida användning av vattendrag och strandområden. Planen fungerar som en 
vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut, den ska också 
fungera som ett instrument för dialog mellan stat och kommun, beträffande de 
allmänna intressena. 

Ur fastighetsägarens perspektiv bör planeringen ses som en möjlighet till ett 
vidgat markutnyttjande, inte som hot om intrång. Om den vidgade möjlighe-
ten ska utnyttjas eller inte är alltid upp till respektive markägare.

uppdraget

Uppdraget består i att utarbeta ett tillägg till översiktsplanen för landsbygds-
utvecklingsområden i strandnära lägen s.k. Lis-områden. Huvudsyftet är att 
avgränsa strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära läge vars 
syfte är att förstärka en levande landsbygd. Det handlar om områden för 
verksamheter, service, fritid, boende. Det tematiska tillägget har grund i den 
ändrade lagstiftning för strandskyddsområden som trädde i kraft 2009-01-07. 
Ett utpekat landsbygdsutvecklingsområden i antagen översiktsplan innebär 
ytterligare ett särskilt skäl till dispens från förbudet att exploatera marken inom 
strandskyddsområden.ispens från förbudet att exploatera marken inom strand-
skyddsområden.

Följande elva orter har studerats.

Hillared  Sexdrega Svenljunga Axelfors/Örsås
Strömsfors Holsljunga Överlida Mjöbäck
Håcksvik Kalv  Östra Frölunda

LIS-områdena i denna plan är bara en form av områden för landsbygdsut-
veckling, de ska ses som komplement till all den landsbygdsutveckling som 
sker på icke strandskyddad mark.
 

planprocessen

”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” är ett tematiskt tillägg till översikts-
planen för Svenljunga kommun. Avsikten med tillägget är att det tematiska 
tillägget ska infogas i den kommunövergripande översiktsplanen för Sven-
ljunga kommun. Arbetet med det tematiska tillägget har avgränsats till att 
endast behandla de sjöar som har någon form av bebyggelse i sin strandzon. 

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen. Planeringen ska ske med 
stor öppenhet gentemot olika inblandade parter och allmänhet. Skälen till 
detta är att alla parter har rätt att påverka sin närmiljö, tillföra bättre besluts-
underlag samtidigt som planen förankras hos dem som ska leva med den. 
Under översiktsplaneringen ska det alltid ske samråd med länsstyrelsen och 
berörda kommuner. Vidare ska de myndigheter, sammanslutningar och en-
skilda som ha väsentligt intresse av planen beredas tillfälle till samråd.

Efter varje skede sammanfattas synpunkter och planen bearbetas med hänsyn 
till dessa. Av detta skäl tillförs planen successivt mer material som följer den 
ända till antagande- och genomförandeskedena. En översiktsplan vinner 
genom ett antagandebeslut laga kraft men den har inte någon bindande juri-
disk status. Den utgör i första hand ett politiskt program och en viljeinriktning 
för den framtida utvecklingen inom Lis-områden.
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strandskyddslagstiftningen
LLagändringen har inneburit att strandskyddslagstiftningen differentierats inom 
olika delar av landets strandområden. Främst landsbygdskommuner ska mer 
aktivt kunna dra nytta av de konkurrensfördelar som ett läge nära vatten kan 
innebära för verksamheter och boende. Strandnära lägen ska stimulera den 
lokala och regionala utvecklingen, vilket är befogat utanför de stora tätort-
sområdena.

Villkoren för att området ska kunna pekas ut är bl a följande:

•  Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva sysselsättningseffekter    
    eller ökat serviceunderlag på landsbygden.

•  Området får inte innebära att tillgången till stränder för allmänheten och  
    för ett rikt växt- och djurliv inte tillgodoses långsiktigt.

•  Området ska ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Det enskilda Lis-området ska beskrivas i ett större sammanhang och en 
bedömning av hur åtgärder inom området kan bidra till ökad ekonomisk 
aktivitet på orten ska göras. Planeringen ska även beskriva hur den samlade 
tillgången på stränder ser ut både kvantitativt och kvalitativt. Hushållnings-
bestämmelserna i � och 4 kap miljöbalken gäller, varför planering ska ta till 
vara de värden som finns och använda marken till det den är mest lämpad 
för. Ett landsbygdsutvecklingsområde bör således innefattas i en övergripande 
struktur, leda till en tilltalande utformning och så långt möjligt nyttja befintlig 
infrastruktur eller åtminstone ligga så att det är någorlunda enkelt att nå. 
Som exempel kan nämnas tekniska försörjningssystem, välfungerande kol-
lektivtrafik och service. Planeringen ska även ta hänsyn till de risker som är 
förknippade med strandnära lägen som t ex skred och översvämning.

Strandskyddslagstiftningen finns i 7 kap miljöbalken 

Strandskyddsområde

1� § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:5�2).

14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst �00 
meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.
Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om det överkla-
gas. Lag (2009:5�2).

15 § Inom ett strandskyddsområde får inte 
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anord-
ningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där 
den annars skulle ha fått färdas fritt,
�. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag 
(2009:5�2).

16 § Förbuden i 15 § gäller inte
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bo-
stadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för 
sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,
2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, � eller 4 § 
eller som omfattas av ett tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av balken,
�. byggande av allmän väg enligt en fastställd arbetsplan enligt väglagen (1971:948), 
eller
4. byggande av järnväg enligt en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg. Lag (2009:5�2).
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17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om att förbuden i 15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som 
vidtas
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:5�2).

18 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, 
om
1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, 
eller
2. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en detaljplan och

a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskydds-
område eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kom-
mun.
Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det finns särskilda skäl och 
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset.
Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en bestäm-
melse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen. Förordning (2011:�9�).

18 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns 
särskilda skäl och dispensen avser 
1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna 
om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon an-
nan än en kommun. Lag (2011:�92).

18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns 
särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. Lag 
(2009:5�2).

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen 
avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften,
2. 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, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgo-
doses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som 
anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:5�2)

18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också 
beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar 
till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka 
en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får 
man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt 
bostadshus. Lag (2009:5�2).

18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 
18 d § ett område som 
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fort-
farande tillgodoses långsiktigt,
�. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,

a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven 
eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland,
c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven 
mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i 
området, och

4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed 
Ölands kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid 
Näskefjärden.

En översiktsplan enligt � kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid 
bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket.
Översiktsplanen är inte bindande. Förordning (2011:�9�).
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övergripande om kommunen
Svenljunga är den sydligaste kommunen i Sjuhärad och gränsar till små-
ländska Gislaved och halländska Falkenberg. Kommunens yta är 924 km² 
och befolkningen uppgår till cirka 10 �00 invånare, vilket innebär att antalet 
innevånare per km² är 12. Befolkningstalen har minskat sedan mitten av 
1990-talet. 

Befolkningsutveckling 20 år

Diagrammet ovan visar befolkningsutvecklingen under de senaste 20 åren. 
Under 2004 steg antalet invånare för första gången sen 199� och har sen 
legat kvar på en relativt stabil nivå för att under 2007 uppgå till 10 4�1 in-
vånare. Under 2008 och inledningen av 2009 har dock invånarantalet fallit 
igen och uppgår i början av 2011 till 10 298 invånare. Den enskilt viktigaste 
orsaken är en ökad utflyttning.

Stor andel av befolkningen bor utanför tätorterna i mindre samlingar hus eller 
som enstaka bosättningar. Vid ortsbeskrivningarna finns siffror på hur många 
som bor i tätorten eller alldeles intill. Tabellen nedan visar hur många som 
bor i respektive socken och ger en bild av hur befolkningen är spridd över 
kommunens yta. Se karta för sockennamn.

Hillared    880 Redslared  170  Östra Frölunda 540
Sexdrega  1250 Revesjö  210 Håcksvik  �40
Roasjö    170 Örsås  �70 Mårdaklev  �40
Ullasjö    �60 Holsljunga  540 Kalv  210
Svenljunga �780 Mjöbäck-Överlida 1060

Kalv

Örsås

Håcksvik

Sexdrega

Ullasjö

Holsljunga

Mårdaklev

Redslared

Östra Frölunda

Hillared

Revesjö

Roasjö

Mjöbäck-Överlida

Svenljunga
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Kommunen betjänas av ett vitt förgrenat allmänt vägnät. I nord-sydlig riktning 
går länsväg 154, via riksväg 27, från Borås till Falkenberg genom central-
orten. Riksväg 27 går i sydost-nordvästlig riktning från Gislaved via Tranemo 
och Lockryd till Borås. I öst-västlig riktning går länsväg 156 från Jönköping 
via Tranemo, Svenljunga och Kinna till Härryda/Landvetter. Järnvägen pas-
serar i Hillared i norra delen av kommunen och är sammanbunden med ett 
omfattande bussnät.

Grundläggande service och infrastruktur finns i och runt kommunens tätorter 
medan kommersiell och offentlig service i övrigt är bäst utbyggt i Svenljunga, 
exempelvis med polisstation, apotek och annan specialhandel.

landskapet

Landskapet består i huvudsak av kuperad terräng med barrskogar och moss-
marker. Genom landskapet löper flera dalgångar, de flesta i sydväst-nord-
ostlig riktning, större sammanhängande områden med odlingslandskap finns 
främst i Ätrans dalgång samt kring Roasjö. 
I det skogs- och myrrika landskapet finns många sjöar, åar och bäckar. Fram-
förallt är den södra delen sjörik. De flesta sjöarna i kommunen är naturligt 
näringsfattiga skogssjöar med minerogena bottnar av sand, grus och block. 
Många av dem drabbades hårt av försurningen med stor påverkan på fisk, 
mussel och kräftbestånd. Särskilt sjöarna i södra delen av kommunen som nu 
kalkas årligen. Svenljunga har stora naturvärden i sina vattenmiljöer. De nä-
ringsfattiga skogssjöarna med minerogena bottnar ger förutsättningar för ett 
rikt växt o djurliv, lom och fiskgjuse häckar vid flera sjöar. I delar av Ätran och 
dess tillflöden finns ett skyddsvärt bestånd av Ätranöring. En inventering av ett 
antal sjöar i nordvästra delen av kommunen visade på sjöarnas o åarnas rika 
förekomst och betydelse för stormusslor med flera mycket betydande fynd. 
Kommunens vatten är relativt dåligt undersökta. Det finns skäl att tro att vat-
ten över hela kommunen kan ha höga naturvärden för musslor. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att Svenljungas högsta naturvärden finns i vattenmiljöerna.
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övergripande
politiska målsättningar
Svenljunga kommuns vision är: Svenljunga – här finns det godaste livet

•  Vi har gott om kulturella och sociala mötesplatser
•  Vi kan välja var vi vill bo. Miljön är viktig i allt vi gör.
•  Vi har ett brett utbud av företag med alla typer av jobb, goda utbildnings
    möjligheter och ett smart kommunikationsnät.
•  Vi har en utmärkt servicenivå och är stolta över vår bygd där vi kan för    
    verkliga våra idéer.

Kommunen har pekat på ett antal prioriterade insatsområden för att stärka 
kommunen.

De områden som skall prioriteras är;
•  omsorg
•  utbildning
•  ren och frisk miljö
•  skapa förutsättningar för företagande och arbetstillfällen. 

kommuninvånarna
Det finns ett starkt behov av att stärka alla kommunens bygder i de avseen-
den som kommunens prioriterade insatsområden antyder. I denna strävan är 
både det stora antalet sjöar och Ätran viktiga resurser att utnyttja. Vatten har 
alltid lockat människor till både bosättning, friluftsliv och näringsverksamhet 
av olika slag. Det är därför naturligt att Svenljunga kommun studerar möj-
ligheterna att dra nytta av de konkurrensfördelar som det stora antalet sjöars 
strandområden och Ätran medför. Genom att peka ut intressanta områden 
med vattenkontakt i kommunens översiktsplan för boende, friluftsliv och nä-
ringsliv underlättas möjligheterna till etablering i attraktiva strandnära lägen. 
Dessa s.k. LIS-områdena kan bidra till att locka nya invånare och verksam-
heter till kommunen. Indirekt medför detta att landsbygden stärks och att 
befintlig service kan behållas eller stärkas. Viss service är starkt knuten till var 
användarna finns medan till exempel butiker, omsorg med mera stärks även 
om användarna bor en bit ifrån, till exempel livsmedelsbutiker, barnomsorg, 
kollektivtrafik och vägar.

Svenljunga präglas idag av en bred företagarkultur med både handels- och 
tillverkningstraditioner, den allsidiga näringslivsstrukturen ger ekonomisk 
robusthet inför framtiden. De starka kommundelarna/samhällen uppfattas i 
flera fall som lokala kluster dvs. förtätningar med olika typer av funktionella 
samband. Några starka samhällen kan identifieras som utvecklingscentra 
inom vissa funktioner/branscher. En rik natur med möjligheter till högkvalita-
tivt boende och fritid med sport, motion, jakt och fiske. Motsvarande möjlig-
heter gynnar också besöksnäringens utveckling. 

Befolkningen på landsbygden är organiserade i sammanlagt 1� byalag. 
Byalagen spelar en viktig roll i kommunens utvecklingsarbete. Idén är att 
utnyttja människors kunskap och engagemang i sin bygd och närområde i 
översiktsplaneringen. Detta är också orsaken till att det finns många men små 
områden som är föreslagna som Lis-områden.
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förutsättningar

riksintressen
riksintressen naturvård

Två av de utpekade områdena, Sandsjön (2a) och Sandsjönäs (2b), ligger 
vid Lysjön som är ett riksintresseområde för naturvård. Riksintresset består i 
att sjön är en representativ och opåverkad klarvattensjö med förekomst av 
sällsynta blågrönalger av släktet Nostoc. En förutsättning för att utveckla 
områdena kring Lysjön med fler bostäder är att avloppsfrågan i det enskilda 
fallet löses kommunalt. Sandsjön (2a) är redan idag verksamhetsområde för 
kommunalt VA.

övriga riksintressen

•  Natura 2000-områden berörs inte av LIS-områdenas utveckling.
•  Riksintresset Stora opåverkade områden påverkas inte negativt av 
    LIS-områdenas utveckling då de inte förändrar landskapets karaktär. 
•  Riksväg 27 utgör riksintresse för kommunikationer men påverkas inte 
    heller i denna plan.
•  Riksintresse för vindbruk finns i kommunen men står inte i konflikt med   
    utpekade LIS-områden. Svenljunga kommun föreslår att riksintresset
    revideras i enlighet med den vindbruksplan som arbetas fram parallellt  
    med LIS-planen.

översvämningsrisker
Ätran har ett stort avrinningsområde vilket leder till ansenlig och återkom-
mande risk för höga flöden med medföljande översvämningar. I de tätorter 
den passerar är översvämningsområden tämligen väl kända. Vid exploatering 
längs Ätran ska närmare studier göras och god marginal för översvämningar 
lämnas. Generellt gäller således att ny bebyggelse ska placeras och grund-
läggas med god marginal till högsta kända flöden, vilket ska beaktas inom 
samtliga Lis-områden utmed Ätran.

metod
Samtliga kommunens byalag har gjort en redogörelse för vilka områden som 
är viktiga strövområden, utflyktsmål etc de har också haft möjligheten att 
komma med förslag till landsbygdsutvecklingsområden i sin närhet. Områ-
dena har analyserats med avseende på allemansrättslig tillgänglighet och 
värden för djur- och växtlivet. Analyserna är gjorda i ett geografiskt informa-
tionssystem (GIS) och i ett första skede baserade på befintligt underlag som 
finns i kommunen samt underlag som hämtats in från statliga myndigheter.

När en första utgallring skett utifrån dessa förutsättningar har naturvårds-
handläggare varit ute vid samtliga områden och gjort en naturvärdesbedöm-
ning i fält som komplettering till den administrativa bedömningen. Miljö- och 
byggchef och planarkitekt har dessutom varit runt och gjort en bedömning 
av tillgänglighet och infrastruktur samt utvecklingsmöjligheter. Efter samrådet 
sammanställdes de inkomna synpunkterna och en ny granskningsomgång 
genomfördes då naturvårdshandläggare och planarkitekt åter besökte alla 
områden. Ett flertal områden gallrades bort och andra antingen minskades 
eller utökades. 

Efter att förslaget varit utställt för granskning sammanfattades synpunkterna i 
ett granskningsutlåtande och planförslaget revideras ännu en gång.
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förutsättningar

allemansrättslig tillgänglighet
I Svenljunga finns mycket natur och många sjöar. Det rörliga friluftslivet är väl 
utbrett med fiske, paddling och vandringsleder. Naturturism har stor betydelse 
för kommun. 

Det är av stor vikt att en fri passage lämnas längs stränderna. Bredden på 
den varieras i planen, beroende på platsens förutsättningar. I en del LIS-om-
råden har tomter som ligger vid stranden redan tagits i anspråk som tomt-
mark sedan lång tid tillbaka, då kan en fri passage vara svår att lösa på den 
enskilda platsen. Vid nyetableringar lämnas alltid en fri passage.  

Ökad befolkning i strandnära områden kan leda till ett behov av ytterligare 
bryggor för bad och båtar. Detta skall inom eller intill LIS-områdena alltid 
lösas gemensamt.

värden för djur- och växtliv
Områden med höga värden för djur- och växtliv har redovisats utifrån till-
gängligt underlagsmaterial från berörda myndigheter och kompletterats med 
fältstudier av naturvårdshandläggare. Naturmiljöer där vatten övergår i land 
har generellt höga naturvärden. Här är ofta artrikedomen mycket högre än 
i andra naturområden och är ofta av stor betydelse för både land- och vat-
tenlevande djurs föryngring, till exempel groddjur, fiskar och fåglar.   

I planen har de höga naturvärden som är kända redovisats. Planen tar hän-
syn till dem och i möjligaste mån skyddar dem. Där områden med särskilda 
naturvärden berörs ska de vid en exploatering utredas, och största mått av 
försiktighet bör tas på platsen. En fri passage mellan LIS-områdena och vatt-
net har lämnats i planen.

LIS-områdenas betydelse
för strandskyddets syften
Vid bedömning av de studerade områdenas betydelse för strandskyddets 
syften har bland annat Naturvårdsverkets checklistor i ”Strandskydd - En 
vägledning för planering och prövning” använts. Där redovisas områden 
och naturtyper som anses ha mycket högt värde, allmänt värde och lägre 
värde för strandskyddets syften. Därutöver har vägts in information inhämtad 
från byalagen. Bedömningen av LIS- områden har gjorts mycket restriktivt 
framförallt storleksmässigt för att få fram ett större urval av platser för ett 
attraktivt boende men med minsta möjliga inskränkning på naturmiljö och 
allemansrätt. Av de över 10 100 hektar strandskyddad mark som finns inom 
kommunen anges 2,4% som LIS varav en ansenlig del av de procenten redan 
är ianspråktagen. Det tillkommande intrånget på strandskyddad mark som 
en exploatering av samtliga LIS-områden skulle innebära skulle alltså vara 
försumbart när man ser på helheten.
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planbeskrivning

teckenförklaring för plankartor

LIS-områden
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Barrskog
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underlagskartaallmänna intressenstrandskydd
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planbeskrivning

hillared
Samhället är ett av de största i kommunen med ca 790 invånare i tätorten. Orten är belägen � km 
från riksväg 27, ca 20 km sydost om Borås och ca 17 km norr om Svenljunga. Ån Ätran rinner genom 
orten. Med linjebuss som passerar orten når man Lockryd cirka � km från Hillared där det finns en 
omstigningsstation för bussar med anslutning mot Borås, Tranemo och Svenljunga. 

Samhället består nästan uteslutande av småhus- och radhusbebyggelse, byggd främst under 1970-ta-
let och tidigt 1980-tal. Ån Ätran rinner genom orten. 

Avloppsreningsverk finns och Va-nätet har god marginal för ytterligare bebyggelse. Skolan är en låg- 
och mellanstadieskola för 165 elever, endast 86 elever gick här läsåret 2009/2010. Här finns även 
förskoleverksamhet.

En stor del av arbetskraften pendlar, främst till Borås. Ett antal mindre verksamheter finns här, bl a 
handelsträdgård, smidesverkstäder, auktionshall och textilindustri. Här finns en biblioteksfilial, bygde-
gård och en idrottshall. I samhället finns dessutom bollplaner, skjutbana, trialbana och motionsspår.
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planbeskrivning

1 A Sågviken (16,0 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
En naturlig utveckling av Hillareds samhälle som idag endast har något en-
staka bostadshus men som har Hillared i söder och ett mindre fritidsområde 
i norr.

natur- och friluftsliv 
Såken är en naturligt näringsfattig skogssjö. Omgivningarna är starkt kupe-
rade med framförallt barrskogar.
Vid sjön finns i väster en näringsfattig bokskog som ingår i Natura 2000 och 
därmed har ett högt skyddsvärde som naturtyp och hyser flera skyddsvärda 
arter. I sjöns östra branter har vi Gälareds naturreservat med höga värden 
för bland annat fågellivet, lom och fiskgjuse häckar i sjön. Förekommande 
fiskarter är bäckröding, sik, gädda, braxen, lake, abborre. 

Längs sjöns stränder finns väl upptrampade stigar och tillgängligheten för 
det rörliga friluftslivet är mycket god. Jakt och fiske är viktiga friluftsintressen i 
området. Fiskekort finns till försäljning.

Sjön påverkas starkt av reglering och i sjöns södra utlopp finns ett dämme 
och en kraftstation som utgör ett definitivt vandringshinder mellan Lillån och 
Såken. Sjön påverkas även av det omfattande skogsbruket.

områdets tänkta utveckling
Området är en naturlig fortsättning på Hillareds samhälle, infrastruktur som 
vatten och avlopp samt gatubelysning etc kan lätt byggas ut till planområ-
det. Närheten till samhället gör att all nybyggnation kräver detaljplanering. 
Bebyggelsen kan utvecklas på slänterna medan de branta strandzonerna 
skyddas från ingrepp.
Inom LIS-området bevaras de värdefulla lövträdsrika strandskogarna för sina 
naturvärden och det rörliga friluftslivet. I övrigt berörs skogsmark med låga 
naturvärden. I väster tät ungskog och i öster likåldrig granskog med svag 
markflora. 
En ökad befolkning i området kan leda till ökat friluftsliv runt sjön. Kon-
sekvenserna av detta bör inte leda till någon större negativ påverkan på 
naturen i området. I reservatet råder idag tillträdesförbud från 15 februari till 
�0 juni.

Kollektivtrafik 1000 m

Skola 800 m

Mataffär 8,� km

Kommunalt VA 200 m

Avstånd till närmaste tätort 0 m

Strandskydd Såken 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej
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planbeskrivning

Ätranöringpopulationen har länge varit beroende av uppfödning och utplan-
tering. I dag råder fiskeförbud på öring längs hela sträckan Forsa till Ljunga-
fors.

områdets tänkta utveckling
Området är tänkt att utvecklas för turism inom fiske. Blomsterhandeln har 
expansionsplaner som kan komma att nå in på områdets västra del. Verk-
samheterna måste underordna sig järnvägens skyddsavstånd. De natur- och 
kulturvärden som finns i och intill Ätran får inte påverkas negativt av områdets 
framtida utveckling inom turism. 

1 B Veka (2,5 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
LIS-området är en expansion mot öster av Hillareds samhälle avgränsar  i 
väster och norr av en blomsterhandel.

natur- och friluftsliv 
Området ligger utmed Ätran vid Veka. Kring Veka finns framförallt höga kul-
turvärden på land men också höga kultur- och naturvärden i det strömmande 
vattnet i ån. 

Naturen längs ån kring Veka består i lövträd och öppen gräsmark. LIS-om-
rådet ligger norr om vägen och består av triviallövskog och nyligen avverkad 
granskog.

I Ätran kring Veka är vattnet strömmande och har tidigare utnyttjats för vat-
tenkraft. Äldre ruiner från den verksamheten finns kvar idag. Ätran i den här 
sträckningen ingår i projekt Ätran Öring där stora satsningar har gjorts och 
fortfarande görs för att tillskapa miljöer för Ätranöringen. Syftet är att ge arten 
möjlighet till att föröka sig själv och i framtiden bibehålla en stark population. 

Kollektivtrafik 900 m

Skola 1000 m

Mataffär 8,� km

Kommunalt VA 100 m

Avstånd till närmaste tätort 400 m

Strandskydd Ätran 100 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej
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planbeskrivning

sexdrega
Samhället är ett av de största i kommunen med ca 780 invånare i tätorten och cirka 145 invånare i 
området Sandjön-Lockryd-Sandsjönäs. Orten är belägen vid väg 154 som trafikeras med linjebussar 
mot Svenljunga och Borås medan Sandsjön och Sandsjönäs ligger nära Lockryd som är en omstig-
ningsstation för bussar med anslutning mot Borås, Tranemo och Svenljunga.

Bostäderna domineras i stort av villabebyggelse vilka främst byggts på 1970-talet. De senaste åren 
har befolkningstalet varit relativt oförändrat. Ån Ätran rinner på andra sidan väg 154.

Avloppsreningsverket är dimensionerat för 1400 pe (personekvivalenter), men belastas med cirka 900 
pe. Serviceutbudet är än så länge relativt stort och den kommunala servicen väl utbyggd. Här finns 
livsmedelsbutik, pizzeria, förskola, filialbibliotek, medborgarhus, idrottshall, friskvårdsanläggning, 
servicehus för äldre, friluftsbad, tennis- och fotbollsplaner samt motionsspår m.m. Skolan är dimensio-
nerad för 195 elever, 108 gick i F-6 här läsåret 2009/2010. 

En stor del av arbetskraften pendlar, främst till Borås. I samhället finns mekanisk industri, trävaruindu-
stri, markanläggningsföretag samt ett antal mindre verksamheter med skiftande inriktning.
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planbeskrivning

2 A Sandsjön (20,4 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Den östra delen av sjön är till stora delar redan ianspråktagen med bebyg-
gelse som är under omvandling från enkla fritidshus till ett större inslag av 
permanentboende. Hela området är kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp sedan 2010. På sikt kommer de enskilda avloppsanlägg-
ningarna att tas ur bruk i takt med att de tjänar ut. Området har vägar med 
god anslutning till det allmänna vägnätet. 

natur- och friluftsliv 
Lysjön ligger i ett mosaiklandskap med åkrar, löv- och barrskogar samt i 
nordost stora områden med våtmarker. Sluttningarna ner mot sjön är branta 
med höga naturvärden i rasbranter och lövnaturskogar. 

Lysjön är av riksintresse för naturvården, den är en representativ och opåver-
kad klarvattensjö med förekomst av flodpärlmussla och sällsynta blågrönal-
ger av släktet Nostoc. Sjön har en mycket hög biologisk funktion och anses 
opåverkad främst beroende på avsaknad av reglering, tämligen opåverkade 

Kollektivtrafik 600 m

Skola 4 km

Mataffär 7 km

Kommunalt VA 0 m

Avstånd till närmaste tätort 4 km

Strandskydd Sandsjön 200 m, �00 m i Borås k:n

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Ja, delar av LIS-området.

omgivningar samt opåverkade kem-fysförhållanden. De höga naturvärdena i 
sjön beror till stor del på att det är en näringsfattig sjö där ökade utsläpp av 
näringsämnen skulle vara mycket skadligt. 

Noterade fiskarter är ål, bäcköring nedströms, insjööring, regnbåge, sik, sik-
löja, gädda, sutare och brax, elritsa nedströms, mört, abborre och gös. Finns 
även stormusslor i sjön. Den biologiska mångformigheten är tämligen hög, 
främst beroende på den artrika fiskfaunan samt den varierande sammansätt-
ningen av grundbottnar och strandnära områden.

Genom att området omfattas av verksamhetsområde för VA kan sjöns höga 
naturvärden skyddas i framtiden. 

Inom det utpekade LIS området är stranden längs sjön till mycket stor del 
tillgänglig för allmänheten. Här finns en före detta kommunal badplats som 
lockar besökare från bland annat Sexdrega samt en äldre dansbana. Här 
finns även gemensamma bryggor för båtar.

områdets tänkta utveckling
Området är tänkt att utvecklas genom komplettering av befintlig bebyg-
gelse och fortsatt omvandling från fritidsboende till permanentboende. Idag 
bor cirka 50 personer inom LIS-området vilket kan komma att dubblas på 
sikt, i omgivningen bor idag cirka 90 personer inklusive det detaljplanerade 
området på sjön norra sida. Nybyggnationer av bostadshus prövas genom 
detaljplan vilket även ger tydligt reglerade förutsättningar för den befintliga 
bebyggelsen. Eventuellt behov av fler bryggor löses gemensamt för området. 
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planbeskrivning

2 B Sandsjönäs (1,2 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Vid Sandsjönäs ligger ett område med ett 20 tal fritidshus och åretruntbo-
enden med 20 permanent boende.  Merparten av husen ligger cirka �0-40 
ovanför sjön längs en grusväg. Landskapet är utpräglat jordbrukslandskap 
med omväxlande skog och åkermark. Bebyggelsen ligger på öppen åker-
mark medan marken mellan bebyggelsen och sjön är en brant sluttning med 
löv- och barrskog.

Området har idag inget kommunalt VA men ny bebyggelse förutsätter att 
anslutning sker. 

natur- och friluftsliv 
Beskrivning av Lysjön se område 2a.
Branterna ner mot sjön intill LIS-området har höga naturvärden, här finns 
två nyckelbiotoper i närheten. Gransumpskogen i väster och lövnaturskog 
i öster. En sträcka på ca 150 meter från stranden är relativt oexploaterad. 
Från LIS-området leder en väg ner till sjön. Där ligger två bostäder samt en 
gemensam båtbrygga. 

Kollektivtrafik 2,5 km

Skola 5,5 km

Mataffär 7,5 km

Kommunalt VA Nej, men är en förutsätt-
ning för exploatering

Avstånd till närmaste tätort 5,5 km

Strandskydd Sandsjönäs 200 m, �00 m i Borås k:n

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej

områdets tänkta utveckling
Sandsjönäs har goda förutsättningar att utvecklas med nya bostäder, några 
kan hamna inom strandskydd på åkermarken intill befintlig bebyggelse. 
Ny bebyggelse i området ger förutsättningar för att ansluta Sandsjönäs till 
kommunalt VA. Lysjön får inte belastas ytterligare med utsläpp från enskilda 
avlopp. 
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planbeskrivning

svenljunga
Svenljunga är centralorten i kommunen och är den största med sina � �90 invånare i tätorten. Goda 
kommunikationer finns med Borås, Kinna, Varberg och Falkenberg genom vägarna 154 och 156 som 
korsar här och busstrafik åt fyra håll. 

Bostäderna domineras i stort av villabebyggelse, även om det finns ett stort antal hyreslägenheter i 
flerfamiljshus. De senaste åren har befolkningstalet varit relativt oförändrat.
Centralorten innehåller ett rikt utbud av såväl privat som offentlig service. Bland utbudet kan nämnas 
kommunkontor, vårdcentral, folktandvård, servicehus för äldre, apotek, systembolag, polis (i kom-
munhuset), banker, post, bibliotek samt butik för dagligvaror och några affärer för urvalsvaror samt ett 
antal matställen.
Kommunen är den största arbetsgivaren med ca 700 anställda, andra stora arbetsgivare i centralor-
ten är Elmo, Blåkläder och Vokes Air. Naturbruksgymnasiet är en gymnasieskola med inriktning på 
skogsbruk och hästskötsel. I Svenljunga finns kommunens högstadieskola, Mogaskolan, som även har 
låg- och mellanstadium. På Landboskolan finns lågstadium. I centralorten finns även biograf/teater, 
fritidsgård, sim- och sporthall samt idrottsplatser och motionsspår med mera.
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planbeskrivning

3 A Svenljunga (68,9 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
LIS-området består av Ätrans närzon i centrala Svenljunga. Inom området 
finns allt från åkermark till gammal industrimark. 

natur- och friluftsliv 
Miljön längs Ätran består i omväxlande parkområden, åkermark, strandskog 
och industrimark. Ätran har framförallt ett högt rekreationsvärde för de bo-
ende i samhället. Inom området finns flera kulturmiljöer, den gamla stenbron 
är mest känd.

Projekt med sanering av förorenad mark i och intill Ätran pågår i centrala 
Svenljunga. 

Kollektivtrafik Inom 1 km

Skola Inom 1 km

Mataffär Inom 1 km

Kommunalt VA 0 km

Avstånd till närmaste tätort 0 m

Strandskydd Svenljunga 100 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Ja

områdets tänkta utveckling
Området utvecklas genom förnyelse av befintlig bebyggelse likaväl som av 
förtätning och expansion av tätorten i enlighet med antagen fördjupning av 
översiktsplanen för Svenljunga centralort. Vid framtida utbyggnad och plane-
ring av Svenljunga kommer natur
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planbeskrivning

3 B Simmesjö (2,2 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
BBefintlig bebyggelse består av en gårdsmiljö med äldre bostadshus och eko-
nomibyggnader av blandad ålder. På gården pågår tillverkning av växthus, 
lusthus med mera. På andra sidan av Simmesjön i Tranemo kommun finns 
omfattande fritidsbebyggelse.

natur- och friluftsliv 
Simmesjö ligger i ett landskap med omväxlande barrskogar och mossmarker. 
Odlingslandskap finns i in och utloppets dalgångar. Sjön är påverkad av 
humusämnen från en dikad och läckande mosse i söder. 
Kring gården Ånarp finns ett äldre kulturlandskap med värdefulla lövskogs-
miljöer i form av betade hagmarker och lövskogslundar. Norr om gården 
finns även ett område med lövnaturskog. I sjöns mitt finns en liten holme som 
är förbjuden att beträda då det är ett naturminne. 

Sjön och naturen kring den har ett högt rekreationsvärde. Runt sjön finns 
vandringsleder som används av de närboende och även det rörliga frilufts-
livet.

Kollektivtrafik 7 km

Skola Ej aktuellt

Mataffär 8,5 km

Kommunalt VA Ej möjligt

Avstånd till närmaste tätort 8,5 km

Strandskydd Simmesjö 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej

områdets tänkta utveckling
Runt gården utvecklas verksamheten med ett fåtal stugor för uthyrning och lo-
kaler för att utöka snickeriet. Arbetet med att byta ut produktionsskogen mot 
lövskog längs slänten mellan gården och det norra delområdet fortsätter. 
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planbeskrivning

strömsfors
Strömsfors är ett litet samhälle som ligger utmed länsväg 156, mitt emellan Svenljunga och Tranemo. 
Strömsfors har cirka 70 invånare. Bussar passerar orten på väg mellan Tranemo och Svenljunga. 
Orten har eget nät för vatten och avlopp men i övrigt ingen service. Assman flyter genom Strömsfors 
vilket ger tillfälle för kanotister. 
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planbeskrivning

5 Strömsfors (4,5 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
En handfull bostadshus klättrar på sluttningen ovanför Assman på ovansidan 
av vägen. Från LIS-området finns två vägar, antingen över bron och där an-
sluta till Lv156 eller västerut på grusvägen som går till golfbanan.

natur- och friluftsliv 
Naturvärdena i området berör främst Assmans stränder och strandskogar 
med bland annat värden för fågellivet. Assman påverkas kraftigt av reglering 
och har flera vandringshinder för fisk. 

Kollektivtrafik �00 m

Skola 7 km

Mataffär 8 km

Kommunalt VA 0 km

Avstånd till närmaste tätort 8 km

Strandskydd Strömsfors 100 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej

områdets tänkta utveckling
Den befintliga bebyggelsen kan kompletteras med enstaka hus ovan vägen. 
Bebyggelsen ligger på säker nivå ovanför höga kända vattenstånd men innan 
byggnation sker ska skredriskerna studeras i detalj.
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planbeskrivning

örsås / redslared
Socknarna Örsås och Redslared består av ett flertal mindre byar och många fritidshus. Länsväg 154 
passerar här genom Axelfors och binder samman Falkenberg med riksväg 27 norr om Sexdrega. Det 
finns mycket bra bussförbindelser till Svenljunga, Kinna/Skene och även vidare till Göteborg. 
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planbeskrivning

4 A Assmebro (2,7 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Bebyggelsen är väl samlad som en bykärna kring bron över Assman. Delvis 
ligger bebyggelsen idag ända ner till ån. Strax intill LIS-området ligger en 
bygdegård.

natur- och friluftsliv 
Assman flyter fram genom både skogs- och odlingslandskap. Både norr och 
söder om Assmebro finns områden med höga kulturvärden, beskrivna i kom-
munens kulturmiljöprogram. Assman berörs av flera kraftstationer som utgör 
vandringshinder för fiskar. 

Naturen inom LIS-området är idag åkermark. 

Kollektivtrafik 0 m

Skola 8,5 km

Mataffär 8,5 km

Kommunalt VA Ej möjligt

Avstånd till närmaste tätort 8,5 km

Strandskydd Assman 100 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej

områdets tänkta utveckling
Bebyggelsen kan kompletteras med enstaka ny byggnation. Beroende på 
omfattning kan detaljplan krävas. Ny bebyggelse ska lämna en fri passage 
intill ån. 
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planbeskrivning

4 B Stora Kvarnsjön (9,5 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Längs stranden och den slingrande grusvägen finns omfattande fritidsbebyg-
gelse med enstaka permanentboende. Terrängen är kuperad (cirka tio meters 
höjdskillnad) med högsta punkt mitt på grusvägen.

natur- och friluftsliv 
Sjön är naturligt näringsfattig och omgiven av skogsmark som till största 
delen består av skogsbrukets barrskogar. I de östra delarna av sjön öppnar 
ett jordbrukslandskap upp och söder om det finns den största samlingen av 
bebyggelse. Sjön ingår i kommunens kalkningsverksamhet.

Sjön är av regionalt intresse för fritidsfiske och rekreation. Fiskekort finns till 
försäljning och det finns abborre, gädda, mört, sutare, sik och ål. I sjön finns 
även signalkräfta. 

Kollektivtrafik 2 km

Skola 7,5 km

Mataffär 7,5 km

Kommunalt VA Bör utredas

Avstånd till närmaste tätort 7,5 km

Strandskydd Stora Kvarnsjön 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej

områdets tänkta utveckling
I mitten finns obebyggd mark som kan rymma fem till tio nya tomter, i övrigt 
är det enstaka förtätningar och tillbyggnad som utvecklar området. Genom 
det stora antalet hus som redan finns kan en utveckling av området mot 
permanentboende skapa underlag för utökad service i området. Gemensam 
avlopps/dricksvattenhantering skall eftersträvas. Områdets utveckling förut-
sätter detaljplan på sikt, medan enstaka hus komma till innan detaljplan.

Inom LIS-området är stora delar av stranden redan tagen i anspråk för tomt-
mark sedan lång tid tillbaka. Ny bebyggelse skall lämna en fri passage mot 
sjön. Eventuellt behov av fler båtplatser eller bryggor skall lösas gemensamt.
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planbeskrivning

4 C Göjeholm (4,8 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Bebyggelsen ligger längs den södra halvan av sjön med 15-20 fritidshus 
delade på en gruppering i väster och en i östra kanten av LIS-området.

natur- och friluftsliv 
Göjesjön har ett strandskydd på 100 meter. Sjön ligger i ett skogslandskap 
med produktionsgranskog och myrmarker runt om. Sjön har inget tillflöde 
men avvattnas till Marbäcken. 

Sjön är försurad men har vid tre tillfällen under 1990-talet kalkats av kom-
munen. Intresse finns hos de närboende att eventuellt återuppta kalkningen 
av sjön i privat regi. I sjön finns gädda, abborre samt ål.

LIS-området består av tomtmark med lövdungar emellan. Friluftsvärdena 
kring sjön bedöms inte påverkas negativt av en förtätning inom den samlade 
bebyggelsen. Ej heller naturvärdena. 

Kollektivtrafik 1200 m

Skola 8 km

Mataffär 8 km

Kommunalt VA Ej aktuellt

Avstånd till närmaste tätort 8 km

Strandskydd Göjeholm 100 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej

områdets tänkta utveckling
Fritidshusen kan kompletteras genom att bygga igen gapet mellan de två 
grupperna. Genom sin närhet till Lv156 (1200 meter) når permanentboende 
snabbt Svenljunga tätort.



40

W

W

W
WW

W

W

WW WW
W WW

W WW WWW
WW

WW

WW W W

WW

W WW
W

WW

W

W

W

WW

WWW
WW WW

WW

WWWW

WW

W

W WWWWW

WW
W

WW
W

WWW

W

W

W
WW

W
W
W
W
W
W
WW
W

WW
WW WW

WW

W

Liderna

S

Bäckalund

Kraftverk

Fredriksborg

Yttre Hyltan

Söderlid

Hyltebacka

Hyltan

Röstorp

Rosenberg

Rättaregården

Sm

Ytte

Skola

Sockenstugan

Stommen

Hemb.gård

Store-
gården

Brändebacke

Badpl.

Ingrid Persgården

Riskulla

Backen

Björkudden

Kraftverk

Assmabro

Kilen

Stenkilen

Örsåsgården
Bygdegård

Källäng

Örsås

Källered

Lunnaberg

Röret

Fornåker
Fornåkrar

Fornåker Fornå

Fornå

Fornåker

Hålvägar

Hålvägar

Fattigstugplanen

Fångstgrop

Jättastenen

Ramundarör

Fornåkrar

Slaggvarp

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåker

Slaggvarp

Slaggvarp

Stora mossen

Assm
an

edammen

Örsåssjön

Hallabokullen

Torstens lycka

Brudalskullen

Lilleö

Storeö

Björkelund

Kronäng

ästakilen

Hagersås

Lunnabergskullen

ÖRSÅS

RÖSTORP

ÄNGLARP

RÖSTORP

BULLSÄNG

RÖSTORP

ÖRSÅS

S

S

ÖRSÅS
RÖSTORP

RÖSTORP

RSÅS

ÖRSÅS

BULLSÄNG

RÖSTORP

4a

4a

´

assmebro

0 200 400 600 800 1 000
Meter

assmebro



41

W

W W

W

WW

WW

WW

WW

Sjöslätten

Sjöbo

Höganäs

Rydet

Hylte

Annelund

Marieberg

Bygdegård Övergården Slätten

Nydal
Lövsta

Granbäcken

backa
Lilla-

Badplats

Storabacka

Olsbro

Solhem

Hallabo

Sjökullen

Tommared

Bergagärde

Rosenskog

Slaggvarp

Fornåkrar

Råhulta-
viken

Sommarmossen

Store mosse
StoremoAgnsjön

Hästhagaviken

Stora Kvarnsjön

Lilla Kvarnsjön

Ha
rrb

äc
ke

n

sundet
Smal-

Hulan

Da

Grälåsen

Kiståsaberget

StenkullenVaratorpet

Agnsjöberget

Fästamsberget

Varaskogen

Näset

Flyåsen
Bockberget

Furuberg

Kårtorp

STOM

STORBACKA

KARKASHULT

RÅHULT

RÅHULT

REVSJÖ STOM

KARKASHULT

STORABACKA

RÅHULT

SMEDSBO

REVESJÖ

OMMARED

REVESJÖHOLM

BERGAGÄRDE

BERGAGÄRDE

RÅHULT

4b

´

stora kvarnsjön

0 200 400 600 800 1 000
Meter

stora kvarnsjön



42

WW

W

WW

WW
WW
W W

WW

WW

WWWW
W

WW W

W WW

WW

Prästgården

Övergården

GrimstoBjörkliden

Gärdet

Grimslund

Torvtäkt

haga
Mellom-

Göjeholm
gården

HagaÖvre-

ManstorpBilskrotn.anl.

Motorbana

Lyckås

Hallen

Skogen

Hedenskog

Höga rör

Fångstgrop

Hålväg
Fornåkrar

Marb
äc

ke
n

Store mossen

Tjocke mosse

Göjesjön

Jordbromossen

Bergs

Risåse
Stomsberg

Bergakullen

Hagalund

Rävakullsberget

Sjöbo

Långtegarna

Sågbacken

Marbäcksbro

Bäckäng

Kortö

Bäckalund

MJÖLSTOCKA

GRIMSTORP

BACKGÅRDEN

MJÖ

REVESJÖHOLM

STORA HAGAHAGA

REVESJÖHOLM
HAGA DY

KATRINEBERG

REDSLARED
GRIMSTORP

4c

´

göjeholm

0 200 400 600 800 1 000
Meter

väg 156

göjeholm



4�



44

planbeskrivning

holsljunga
Tätorten har cirka 280 invånare, i Fäxhult bor 15 personer. Ortens ligger längs med väg 154 vilket 
ger goda kommunikationer mot norr och söder, vägen trafikeras även med linjebuss.

Tätorten Holsljunga har vuxit upp kring den gamla järnvägsstationen, vilken byggdes vid sekelskiftet, 
ca 1 km öster om kyrkbyn. Skola, idrottshall, kyrka m.m. är fortfarande lokaliserad till kyrkbyn. 

Skolan är byggd för 110 elever men har idag ett elevunderlag på ca 50 elever. I anslutning till skolan 
finns förskola. Det finns en lanthandel, som behöver stärka sitt kundunderlag. Avloppsreningsverk 
finns som är dimensionerat för 500 pe men belastas av ca �50 pe. Samhället har även en idrottshall, 
och badplats.

Holsljunga Camping utgör den största friluftslivsanläggningen i området. En gångväg sträcker sig 
längs hela campingområdet och ut som en motionsslinga på Näset.
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planbeskrivning

6 A Holsljunga camping (5,9 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Campingen och den tillhörande stranden ligger lite avskilt från Kyrkbyn. Inom 
området domineras bebyggelsen av små stugor för fritidsändamål, marken är 
helt tillgänglig för allmänheten utan privatiserade zoner. Området är närmast 
flackt med svag lutning ner mot Holsjön.

natur- och friluftsliv 
Holsjön är i sin nordöstra del grund och har låglänta stränder. Inlandsisen 
har i området avsatt en stora block och dessa blockmarker sätter sin prägel 
på landskapet. Det finns ett otal skär bildade av enstaka eller flera block. 
På dessa skär häckar mycket sjöfågel framförallt fiskmås, skrattmås, fisktärna 
storlom, små- och storskrak samt havstrut. Även fiskgjuse har setts häcka vid 
sjön ibland. Fiskarter i sjön är abborre, gädda, mört, braxen, sik, sutare, gös 
ål och lake. Fiskekort finns till försäljning. 

Kollektivtrafik 200 m

Skola Ej aktuellt

Mataffär 1200 km

Kommunalt VA 0 m

Avstånd till närmaste tätort 1000 m

Strandskydd Holsjön 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej

Sjön påverkas redan idag av ett betydande friluftsliv, och sjöns omgivningar 
är relativt tätbefolkade. LIS-området kan innebära en ökad turism kring 
Holsljunga och Holsjön. Det intilliggande Näset med iordninggjorde stigar 
och grillplatsser sköts av byalaget och är en tillgång för campingen och byns 
invånare. 

LIS-området består i vad som idag är ianspråktaget som camping med 
stugby, husvagnsuppställningsplats och parkmark bevuxen med främst tall 
intill stranden. LIS-området ger förutsättningar för campingen att utveckla sin 
verksamhet åt norr på åkermark samt österut i skogsmarken. Delar av denna 
skogsmark är fuktig och bevuxen med främst björk.

områdets tänkta utveckling
Syftet med LIS-området är att kunna utveckla nuvarande campings verksam-
het och utöka dess område både inom och utom strandskydd. All förändring 
förutsätter att befintlig detaljplan kompletteras/revideras.
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planbeskrivning

områdets tänkta utveckling
Det finns två tänkbara utvecklingar, antingen kompletteras den norra grup-
pen med något enstaka hus eller så sker en planerad exploatering av kyrkbyn 
längs stranden upp till den norra husgruppen. En exploatering skulle med 
fördel blanda enbostadshus med lägenheter. I båda alternativen skulle de 
framtida boende få god sikt över vattnet och gångavstånd till skolan. LIS-
området ger även skolan möjlighet till att utvecklas utanför det som idag är 
hävdad skoltomt.

6 B Ljungsjön /Kyrkbyn (4,6 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Vid norra änden av Ljungsjön finns en handfull bostadshus med strandtom-
ter, vid den södra änden av Ljungsjön finns Holsljunga kyrkby med skola, 
kyrka och ett tiotal bostäder. Mellan bebyggelsegrupperna finns tallskog och 
åkermark.

natur- och friluftsliv 
Sjön är mycket liten och omges framförallt av jordbruksmark. Två större 
gårdar ligger i anslutning till sjön. Jordbrukens näringsläckage påverkar sjön 
vilket leder till igenväxning. I sjön finns, abborre, gädda, brax, mört samt ål. 

Sjön har ett högt värde för de boende i Holsjunga/Kyrkbyn och framförallt för 
skolans verksamhet. En fri passage lämnas längs stranden. 

Kollektivtrafik 100 m

Skola 0 m

Mataffär 1200 km

Kommunalt VA 100 m

Avstånd till närmaste tätort 0-1000 m

Strandskydd Ljungsjön 100 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej
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planbeskrivning

områdets tänkta utveckling
Utveckling genom normal tätortsexpansion sker med nödvändigt avstånd till 
Lv154 för att minimera risker och buller.

6 C Holsljunga samhälle (20,2 ha) 

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Den norra delen av LIS-området utgör de södra delarna av Holsljunga sam-
hälle. Bebyggelsen är blandad med övervikt av villor och radhus. Den mel-
lersta delen utgörs av fotbollsplan och vandrarhem medan den södra delen 
är produktionsinriktad barrskog. Längs med Holsjöns strand går Lv154 som 
även är primärled för farligt gods. 

natur- och friluftsliv 
För information om sjön läs 6a, Holsjunga camping. 
Öster om länsväg 154 sträcker sig ett skogsområde med likåldrig granskog 
från Holsjunga samhälle och söder ut längs vägen. Markvegetationen är 
mycket svag. På den västra sidan om vägen längs sjön finns ett bälte med 
björkar och buskvegetation, främst vide. Strax söder om LIS-området har 
Trafikverket en rastplats intill sjön. 

Att bebygga det här LIS-området med ytterligare bostadshus påverkar inte 
allmänhetens tillgång till strandområdet. 

Kollektivtrafik 100 m

Skola 1000 m

Mataffär 0 m

Kommunalt VA 0 m

Avstånd till närmaste tätort 0 m

Strandskydd Holsjön 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Ja
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planbeskrivning

Området har höga friluftsvärden. Strandkanten i de södra delarna är till stora 
delar stängd för allmänheten på grund av ianspråktagen tomtmark ända ner 
till sjön. Vid en detaljplaneläggning av området bör en utredning av allmän-
hetens tillgänglighet till naturen och strandområdet att utredas och fastslås i 
plan. 

De norra delarna utav LIS-området består i åkermark samt nyligen slutavver-
kad skogsmark.
Ytterligare bebyggelse och planläggning av Fäxhult kommer att säkerställa 
allmänhetens tillgång till strandområdena. 
 
områdets tänkta utveckling
Detaljplanering för att utöka och förtäta den norra delen pågår men inväntar 
LIS-planens antagande. Den södra delen behöver även den en ny plan som 
kan hantera den komplexa situation som har uppstått och om möjligt justera 
byggrätterna. Vatten och avlopp behöver ses över. 

6 D Fäxhult (18,3 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Fäxhult är i grunden ett fritidsområde som har utvecklats från 1950-talet och 
framåt. De ursprungliga sportstugorna har moderniserats och efter hand 
har även lite permanentboende kommit till. Fäxhult har den lite spontana 
småskaliga prägel som fritidsområden ofta har. Två byggnadsplaner regle-
rar bebyggelsen men de har inte genomförts fullt ut, till exempel är mittersta 
området outbyggt och de stugor som skulle flyttas upp från strandzonen har 
blivit kvar på parkmarken.  De allmänna platserna sköts av en samfällighet 
respektive av en markägare.

natur- och friluftsliv 
Områdets södra del består av tät bebyggelse med lövträdsdungar emellan 
samt en gemensam badstrand. I mitten av LIS-området finns en gård med 
åkrar. 

Kollektivtrafik 50 m

Skola 4,5 km

Mataffär �,5 km

Kommunalt VA Utreds

Avstånd till närmaste tätort �,5 km

Strandskydd Holsjön 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Ja
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planbeskrivning

överlida
Överlida fungerar som servicecentra för den södra kommundelen, i tätorten bor ca 520 personer. 
Området är beläget intill länsväg 154 som även trafikeras med linjebussar.

I den centrala delen finns flerbostadshus men småhusen dominerar starkt. I samhället finns en livs-
medelsbutik, bank, filialbibliotek, hotell och lunchrestaurang. 

Orten har nät för vatten och avlopp som inkluderar ett nybyggt vattenverk. Nätet servar även Mjöbäck 
via överföringsledningar. Orten har skola för årkurserna 4-6, filialbibliotek samt äldreboende.

Näringslivet är rikt differentierat med en mängd småföretag inom textil och konfektion, verkstadsin-
dustri samt postorder. Företagen är organiserade i en livaktig företagarförening. Överlida Camping 
utgör den största friluftslivsanläggningen i området och har plats för ca 100 campingplatser och ett 
antal stugor. 

Ett fåtal av jordbruken som fanns tidigare är fortfarande i drift. Detta medför att jordbruksmarkerna 
fortfarande till stora delar hålls öppna. På sikt kommer det att vara svårt att klara detta om inte ”nya” 
krafter tar vid och hittar någon möjlig nisch att utveckla inom jordbrukssektorn.
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planbeskrivning

Förekommande fiskarter i sjön är ål, sik, siklöja, gädda, sutare, mört, lake, 
och abborre. 

Friluftslivet i och kring sjön är betydande med campingens verksamhet.  
Campingen hyr ut båtar och säljer fiskekort. Längs sjöns stränder finns flera 
privata bryggor. Det rörliga friluftslivet i sjön kan komma att öka genom 
utbyggnad av fler stugor inom campingen. 

områdets tänkta utveckling
Området kommer att behålla sin karaktär av campingplats med stor andel 
skog. Genom att ändra detaljplanen (beslut om planuppdrag finns) kan verk-
samheten utökas inom befintligt område.

7 A Överlida camping (7,5 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
LIS-området Överlida camping består i en udde ut i sjön. Tidigare var den 
här udden en grustäkt som har schaktats om till den miljö där är idag. Områ-
det består i låglänta gräsmarker med en vall mot sjön. Inom campingen finns 
små uthyrningsstugor och ett par större servicebyggnader samt plana fält för 
uppställning av husvagnar. Stugorna är till stor del varsamt inplacerade bland 
träden. Genom campingen går gamla Boråsvägen. 

natur- och friluftsliv 
Lilla Hallången är en naturligt näringsfattig sjö. Den omges mestadels av barr 
och lövskogar med lite åkermark i öster. Södra delen av sjön möter Överlida 
samhälle. Norr om sjön finns en grustäkt. 
På en udde i södra delen av sjön ligger Överlidas nya vattenverk för grund-
vatten.

Intill sjön finns en brant med äldre naturskogsartad löv och barrskog. Samt en 
nyckelbiotop med alsumpskog. I sjön har storlommen häckat vissa år. 

Kollektivtrafik 200 m

Skola Ej aktuellt

Mataffär 1 km

Kommunalt VA Anslutning finns

Avstånd till närmaste tätort 200 m

Strandskydd Lilla Hallången 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Ja
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planbeskrivning

områdets tänkta utveckling
Den södra halvan av den utpekade marken är lämplig för att fortsätta raden 
med villor. Den norra halvan omfattar skidbacken som för tillfället ligger i 
träda men bör ha möjlighet att utvecklas både sommar- och vintertid med 
byggnader och anläggningar för friluftslivet.

7 B Lilla Hallången (7,1 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Det utpekade området ligger i slänten ner mot Lilla Hallången. Vägen längs 
sjön kantas av villabebyggelse. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 
längs vägen är beslutat men ännu inte genomförd.

natur- och friluftsliv 
För beskrivning av sjön, se 7A Överlida camping. 
De östra delarna av Lilla Hallångens sluttningar lutar brant ner mot sjön. 
LIS området ligger mellan en brant sluttning med naturskogsartad barr- och 
lövskog i söder och en nyckelbiotop, alsumpskog i norr. 

Skogen längs sjön mitt emot LIS-området består av gran och björkskog, delar 
av den är gallrad på gran.  

Områdets utveckling med villor och friluftsliv skall göras med hänsyn till de 
värdefulla skogsbiotoper som finns på platsen. 

Kollektivtrafik 1000 m

Skola 1000 m

Mataffär 1000 m

Kommunalt VA 0 m

Avstånd till närmaste tätort 0 m

Strandskydd Lilla Hallången 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej
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planbeskrivning

Friluftslivet kring sjön är betydande. Näset i Överlida används för närrekrea-
tion av de boende i samhället. Det finns en stig längs stranden och en större 
badplats med grillstuga. 

Att utöka befintligt villaområde med en villagata till påverkar inte det rörliga 
friluftslivet. En fri passage längs strandkanten kommer att säkras så att befint-
lig stig finns kvar. 

områdets tänkta utveckling
Villabebyggelsen förlängs med cirka 180 meter vilket skulle ge tiotalet nya 
tomter. Detaljplan och exploatering ska utformas med hänsyn till den gång-
stig som finns längs stranden.

7 C Överlida Näset (1,5 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Den utpekade marken är obebyggd men ansluter till villabebyggelse i norr.

natur- och friluftsliv 
Stora Hallången är en naturligt näringsfattig sjö med sandbotten. Sjön ligger i 
ett landskap med skogar, myrmarker, åkrar och ängar. Stränderna är natur-
liga sandstränder. Sjön omges i norr av Överlida samhälle, men bebyggelse 
finns spridd runt hela sjön. 

Sjön har tidigare påverkats av det kommunala avloppsreningsverket som har 
sitt utsläpp i sjön. Idag är avloppsreningsverket kommunens bästa och utsläp-
pen mycket mindre. Sjön ingår i Högvadsåns avrinningsområde, som delvis 
är Natura 2000. Söder som sjön finns ett stort bestånd flodpärlmussla. 

Överlida fiskevårdsområde säljer fiskekort. Förekommande fiskarter är ål, 
bäcköring, eventuellt regnbåge, siklöja, gädda, sutare, elritsa, mört, lake 
samt abborre. Storlom häckar i sjön. 

Kollektivtrafik �00 m

Skola 800 m

Mataffär 1km

Kommunalt VA 0 m

Avstånd till närmaste tätort 0 m

Strandskydd Stora Hallången 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Ja
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planbeskrivning

håcksvik
Samhället är ett av kommunens mindre med cirka 120 personer, orten har för sin storlek en god kol-
lektivtrafik.

I samhället finns bygdegård, församlingshem, friluftsbad samt tennis och fotbollsplaner. Håcksvik 
har en låg- och mellanstadieskola. Skolan är dimensionerad för 85 elever men har idag ca �5. Till 
Håcksvik hör Påarps gård, en konferensanläggning som erbjuder ett stort utbud av friluftsaktiviteter 
samt camping. En viss del av arbetskraften pendlar till grannkommunerna men även längre. 

Ett fåtal av jordbruken som fanns tidigare är fortfarande i drift. Detta medför att jordbruksmarkerna 
fortfarande till stora delar hålls öppna. På sikt kommer det att vara svårt att klara detta om inte ”nya” 
krafter tar vid och hittar någon möjlig nisch att utveckla inom jordbrukssektorn.
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planbeskrivning

områdets tänkta utveckling
LIS-områdets framtida utveckling av fler villor skall placeras ovan höjden för 
att inte riskera att skadas av översvämningar. Husen skall placeras och ha 
utformning så att de inte kan störas av de betande djuren kring Håvsjön samt 
passa in i landskapsbilden. Allemansrättens tillträde till sjön eller landskaps-
bilden bedöms inte påverkas negativt. Utvecklingen förutsätter detaljplan. 

10 A Håvsjön (0,8 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
På åsen finns fyra bostadstomter med ytterligare två tomter nedanför på 
åsens östra sida. 

natur- och friluftsliv 
Håvsjön är en utvidgning av Stångån. Sjön har mycket varierande storlek 
beroende på vattenstånd. Sjön omges av betesmarker och mader som över-
svämmas årligen. 
De betade översvämningsmarkerna har ett rikt fågelliv och flora. Miljön och 
naturvärdena är beroende av bete för att bibehållas. I sjön finns även den 
rödlistade flytsäven.

Sjön med dess omgivningar har stor betydelse för landskapsbilden i Håcksvik. 

Kollektivtrafik 100 m

Skola 750 m

Mataffär 11 km

Kommunalt VA Ej aktuellt 

Avstånd till närmaste tätort 0 m

Strandskydd Håvsjön 100 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej
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planbeskrivning

Båda sjöarna är mycket viktiga för traktens turistverksamhet. Påarps Gård 
med camping, hotell och konferens har mycket verksamhet i området, året 
runt. 

LIS-området kan bidra till en ökad turism i och kring sjöarna. 

områdets tänkta utveckling
Påarp är en lokal ekonomisk stödjepunkt som har goda förutsättningar att 
utvecklas med fler arbetsplatser i takt med att verksamheten växer. Från att 
vara centrerad till gårdens absoluta närmiljö sprids verksamheten ut, längs 
med Tostaholmens strand för att ett bredare utbud av aktiviteter, samt erbjuda 
bostäder för de anställda. Nya bostäder läggs intill befintliga. 

10 B Påarp (27,1 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
LIS-utpekandet grundar sig på den konferens- och campinganläggning som 
finns i den södra delen.  Anläggningen är ett lantbruk som har omvandlats 
och kompletterats där det före detta stallet nu rymmer boende, konferenslo-
kaler samt en restaurang och betesmarkerna har blivit uppställningsplatser för 
husvagnar och aktivitetsyta för gästerna.

natur- och friluftsliv 
Gårdsjön och Tostaholmen ingår i ett stort sjökomplex öster om Håcksvik. 
Sjöarna ingår i ett av kommunens utpekanden som ”stort opåverkat område”. 

Gårdsjön ligger delvis inom Påarps Gårds tomtmark, med klippta gräsmattor 
och betesmarker runt om. Sjön används för put-and-takefiske. 

Tostaholmen ligger i ett skogslandskap med främst barrskogar. Längs den 
östra stranden är skogen nyligen avverkad, en skyddszon mot sjön är läm-
nad för turism och naturvärden. Här finns kanotuthyrning och en välbesökt 
badplats.

Kollektivtrafik 5 km

Skola Ej aktuellt

Mataffär 10 km

Kommunalt VA Ej aktuellt

Avstånd till närmaste tätort 5 km

Strandskydd Gårdsjön samt Tostaholmen 100 m samt 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej
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planbeskrivning

kalv
Kalv är uppdelad i en del med den huvudsakliga bostadsbebyggelsen, Erikslund, och en del som har 
kyrka och tidigare skola med mera. Socknen har minskat sin befolkning mest av alla kommundelar, 
idag bor där cirka �50 invånare varav cirka 90 i Erikslund och Kyrkbyn.

Den lokala servicen är omfattande för denna storlek av ort. I Kalv finns lägenheter för äldre, livsmed-
elsbutik, konferensgård, vandrarhem med sommaröppen restaurang, taxiverksamhet och biblioteksfi-
lial. Mycket av detta drivs av Kalvborna själva.

Det rörliga friluftslivet är omfattande med flera intressanta möjligheter, t ex kanoting, fiske, långfärds-
skridsko och vildmarksbad. Den södra delen av Kalv är utomordentligt intressant för den vildmarksäls-
kande besökaren, med orörd natur och obebyggda stränder. Flera fina badplatser finns runt om i Kalv 
och den mest frekventerade är den i Kalvs kyrkby. Det finns en kanotupptagning/iläggningsplats strax 
nedanför Erikslund som bör kunna utvecklas.

Ett fåtal av jordbruken som fanns tidigare är fortfarande i drift. Detta medför att jordbruksmarkerna 
fortfarande till stora delar hålls öppna. På sikt kommer det att vara svårt att klara detta om inte ”nya” 
krafter tar vid och hittar någon möjlig nisch att utveckla inom jordbrukssektorn.
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planbeskrivning

områdets tänkta utveckling
Lommaholmen är en lantlig miljö och måste behålla den karaktären för att 
bevara sina värden. Lämplig bebyggelse är gles gårdsbebyggelse av typen 
hästgårdar. Betesdjur och boende som vårdar landskapet är en förutsättning 
för att bevara den värdefulla landskapsbilden. Beroende på vilket utvecklings-
spår som väljs kan detaljplan krävas.

11 A Lommaholmen (9,1 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Bebyggelsen består av två gårdar och tre avstyckade bostadsfastigheter 
spridda i dalen.

natur- och friluftsliv 
Lommaholmen har höga natur- och kulturvärden. Tecken på att området har 
varit bebott och brukats under lång tid är tydlig i landskapet. 
Här finns stora ytor med fossil åkermark samt skogsmiljöer med höga natur-
värden. Dungar med ek- samt bokskog som båda har en rik och värdefull 
lav- och mossflora, bland annat lunglav. 

Flera av markerna är idag på väg att växa igen på grund av svagt betestryck. 

Kollektivtrafik � km

Skola 12 km

Mataffär 5 km

Kommunalt VA Ej aktuellt

Avstånd till närmaste tätort 5,5 km

Strandskydd Kalvsjön 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej
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planbeskrivning

Längs sjöns stränder har hittats boplatser från stenåldern, bronsålder och 
järnålder. Fynd av flintspån, skrapor och en yxa har gjorts vid sjön och på 
intilliggande åker. Även tecken på bearbetning av sjömalm. Fossil åker med 
odlingsrösen finns i södra delen av området. 

områdets tänkta utveckling
Marken utvecklas lämpligast med boende med specialinriktning, till exempel 
hästgårdar. Det är av stor vikt att Kalvs betade strandängar bibehålls för de 
höga naturvärdena och landskapsbilden. Området bör hållas glest bebyggt 
för att inte blockera de öppna siktlinjerna mot sjön som är Kalvs kännetecken 
och främsta värde. Närheten till samhället gör att utveckling som regel kräver 
detaljplan.

11 B Erikslund (6,9 ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Området har idag ingen bebyggelse men angränsar till Kalv tätort. En stor 
gård med nötboskap finns strax norr om området.  De öppna markerna runt 
gården och ner mot sjön betas. 

natur- och friluftsliv 
För beskrivning av Kalvsjön se 11A Lommaholmen.

LIS-området Erikslund består till största delen av åker och betesmarker ner 
mot Kalvsjön, men berör även del av den ridå av medelgrov till grov klibbal 
som står längs sjöns stränder. De betade strandängarna har höga värden för 
landskapsbilden i Kalvsjöns annars granbeklädda sluttningar. Strandängar 
har också generellt höga naturvärden. Det är viktigt att strandsluttningarna 
ges möjlighet till att betas även i framtiden. Bebyggelse inom området som 
försvårar detta bör undvikas. 

Kollektivtrafik 750 m

Skola 6 km

Mataffär 2 km

Kommunalt VA 0 m

Avstånd till närmaste tätort 0 m

Strandskydd Kalvsjön 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej
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Förekommande fiskarter är abborre, gös, gädda, benlöja, brax, lake, mört, 
sarv, sik, siklöja. 

Det utpekade LIS-området har en stor översvämningsproblematik på grund 
av variationerna i Kalvsjön. Naturliga översvämningsmarker intill vatten har 
generellt höga naturvärden för djur- och växtliv. Utformningen av byggnader 
och bryggor måste ta stor hänsyn till det varierande vattenståndet och natur-
värdena på platsen. 

områdets tänkta utveckling
Platsen är lämplig för enkla anläggningar som kan serva det rörliga frilufts-
livet. Översvämningsproblematiken kan komma att kräva markarbeten som 
höjer marknivån.

11 C Kalvs kanotupptagningsplats (0,8ha)

områdesbeskrivning

bebyggelsemiljö 
Inom LIS-området finns redan idag en iläggningsplats för båtar, här är mar-
ken grusad och det går att köra ner med bil. 

natur- och friluftsliv 
Kalvsjön ingår i Fegens sjösystem. Den är en naturligt näringsfattig sjö som 
omges mestadels av barrskogar, med inslag av lövskog, myrmark och odlad 
mark. 

Sjön har höga natur- kultur och friluftsvärden. Sjön har ett rikt fågelliv och det 
finns två fågelskyddsområden. Bland annat har här setts kricka, enkelbecka-
sin samt gråhäger i området. Även de botaniska värdena kring sjön är höga 
med bland annat klockgentiana. 

Sjön har stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Här finns camping i an-
slutning till sjön. Kanotuthyrning samt fiskekort till försäljning. Det finns flera 
vindskydd och grillplatser runt sjön som sköts av kommunen. De utgör de 
enda tillåtna platserna för öppen eld och grillning runt Kalvsjön. 

Kollektivtrafik 0 km

Skola Ej aktuellt

Mataffär 1 km

Kommunalt VA Ej aktuellt

Avstånd till närmaste tätort 500 m

Strandskydd Skyarpssjön 200 m

Inom 150 meter från farligt-gods-led? Nej
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relation till översiktsplan

planförslagets
relation till översiktsplan
utvecklingsområden
för fiske- och vildmarksturism

Av de tre områden som finns angivna (Såken, Bullsäng och Öster Mjöbäck) 
bedöms endast Såken fortfarande vara aktuellt, i den södra halvan av kom-
munen är turismen numera koncentrerad till Ätran och Kalvjön/Fegen. Om 
kategorin ska vara kvar i kommande översiktsplaner bör Bullsäng och Öster 
Mjöbäck tas bort ur kategorin och ersättas med Kalvsjön/Fegen och närlig-
gande områden, till exempel Påarp, där verksamhet faktiskt pågår. Förslaget 
till LIS-områden är inte i konflikt med området Såken.

stora opåverkade områden

Kategorin utgår från � kap 2 § Miljöbalken som säger att stora mark- och 
vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åt-
gärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. I gällande översikts-
plan uttolkas bestämmelsen till fyra områden (Norr väg 156-väster Sexdrega, 
Norr väg 156-öster Svenljunga, Öster Håcksvik samt Söder Mårdaklev) som 
tillsammans omfattar ansenliga delar av kommunen. Paragrafen och dess 
tillämpning måste tolkas efter de förhållanden som råder i Svenljunga. I kom-
mande ny översiktsplan bör en grundlig översyn av områdena ske. 

De områden som är föreslagna som LIS är till övervägande del förhållandevis 
små och skulle även vid fullt utnyttjande ge endast lokal påverkan som inte 
skulle ändra kommundelens karaktär.

inledning
Gällande översiktsplan för Svenljunga kommun antogs den 1994-04-11, 
efter det har den aktualitetsförklarats med vissa revideringar två gånger, no-
vember 1998 och januari 2004. Utöver den kommuntäckande planeringen 
finns två geografiska fördjupningar av översiktsplanen, Lockryd och Sven-
ljunga centralort. 

Utöver redovisningar av befintliga intressen och restriktioner tar översikts-
planen ställning om områden för fördjupade översiktsplaner, hantering av 
områden för riksintressen, stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga 
områden, utvecklingsområden för fiske- och vildmarksturism, reservat för 
gasledning samt övriga områden. 

LIS-områden kommer efter sitt antagande att fungera som en uppdatering av 
översiktsplanen i tillämpliga delar.
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relation till översiktsplan

reservat för gasledning

Reservatet markerades för en tänkt naturgasledning mellan västkusten och 
Borås. Förslaget till LIS-plan bedöms inte vara i konflikt med reservatet.

övriga områden

Benämningen är en uppsamling av diverse bevarandeintressen. Förslaget till 
LIS-område har i huvudsak tagit hänsyn till dessa.

byggande på landsbygden

Översiktsplanen har ett kapitel om byggande på landsbygden som gäller 
hela kommunens yta där inget annat sägs genom kartmarkering. Översikts-
planen rekommenderar att nya verksamheter och byggande prövas positivt. 
LIS-planen bedöms som förenlig med kapitlet.

relation till vindbruksplan
Den 19 december 2011 antog Kommunfullmäktige kommunens vindbruks-
plan. Planen överklagades och inväntar rättslig prövning innan den vinner 
laga kraft. Den antagna vindbruksplanen kommer i konflikt med antagande 
versionen av LIS-planen endast vid, Göjeholm. Då det redan finns bebyggel-
se som vindbruket ska ta hänsyn till där är nettoökningen av konflikt accepta-
bel men fortfarande något som den som vill bygga där bör känna till.
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konsekvenser

övergripande miljöbedömning
hushållningsbestämmelser

Planområdet omfattas bl a av miljöbalkens hushållningsbestämmelser enligt � 
och 4 kap samt av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. Nedan beskrivs först be-
rörda lagtexter, normer, mål, och förordnanden. Efter varje punkt följer sedan 
en kort bedömning av planens förenlighet med respektive lagtext.

markens lämplighet enligt kap 3 MB

Enligt 1 § ”skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilket 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning”.

Inom utredningsområdena har mindre delområden pekats ut för utveckling av 
olika slag. Vid avgränsningen av dessa områden har stor hänsyn tagits till res-
pektive områdes värde för friluftsliv, natur och kultur, landskapsbild, jord- och 
skogsbruk samt infrastrukturen i området.

LIS-områdena ligger nästan uteslutande inom redan exploaterade områden 
eller i direkt anslutning till sådana. Planen tar endast i undantagsfall i anspråk 
helt oexploaterade strandområden men bedöms då vara förenlig med intentio-
nerna i � kap 1 §.

värdefulla områden enligt kap 3 MB

Enligt 3 kap 2-5 §§ skall stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker 

och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot skada. 

Förslagen till utvecklingsområden berör inte direkt områden som avses i � 
kap 2-5 §§. Då förslagen även innefattar förbättring av avloppssituationen 
i flera områden bedöms att den indirekta påverkan blir positiv beträffande 
vattenkvaliteten. 

Enligt 3 kap 6 § skall områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt 
möjligt skyddas mot påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter 
ska särskilt beaktas. 

Förslaget till utvecklingsområden hotar inte områden med höga natur- eller 
kulturvärden eller med högt värde för friluftslivet. 

Miljöbalken 3 kap 7-9 §§ handlar om värdefulla ämnen för utvinning och samhällsvik-
tiga anläggningar.

Planen berör inte några områden med ämnen för utvinning och inte några 
samhällsviktiga funktioner.

riksintressen enligt kap 4 MB

Fjärde kapitlet i miljöbalken behandlar särskilt värdefulla områden inom 
natur, kultur och friluftsliv enligt ovanstående uppräkningar, de så kallade 
riksintresseområdena. För riksintressena skärps skyddskravet. Områden av 
riksintresse skall skyddas mot påtaglig skada.
Något enstaka utvecklingsområden berör direkt eller indirekt riksintressen. 
Genom att huvudsakligen redan ianspråktagna områden ingår och genom 
den restriktivitet som arbetats in i planen bedöms att inget riksintresse lida 
påtaglig skada. 
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miljökvalitetsnormer kap 5 MB

Miljökvalitetsnormer som är tillämpliga på detta projekt finns idag för bl a hal-
ter av olika ämnen i luften, buller och för vattenmiljöer. En miljökvalitetsnorm 
anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön 
kan anses tåla. Överskrids normen ska åtgärder vidtas.

Utbyggnad av bostäder eller verksamheter i utvecklingsområdena kommer inte 
att få den omfattning att miljökvalitetsnormer för luftmiljön överskrids. Utveck-
lingsområden ligger där bakgrundshalterna av skadliga ämnen är låga, och 
vidare i områden där det endast i undantagsfall finns hus som ligger så nära 
befintlig väg att gällande riktvärden för buller överskrids. Utbyggnad inom 
områden kan dock innebära att störningarna ökar för enstaka bostäder som 
ligger nära vägar. Ny bostadsbebyggelse förutsätts bli placerad och utfor-
mad så att Naturvårdsverkets riktvärden inte överskrids och i enstaka fall kan 
skyddsåtgärder behöva vidtas vid befintlig bebyggelse.

Miljökvalitetsnormerna för vatten anger att inga vattenförekomster får försäm-
ras jämfört med idag. 

förordnanden m m
Planen behandlar strandskyddsförordnandet enligt 7 kap relativt utförligt under 
varje delområde. Utveckling av LIS-områdena enligt denna plan bedöms vara 
helt förenligt med strandskyddets syften. 

Reservat och andra skyddade områden är undantagna för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen. 
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En utbyggnad av föreslagna utvecklingsområden enligt det förslag som 
presenteras här medför vissa effekter på den allemansrättsliga tillgänglighe-
ten och på villkoren för djur- och växtliv. Överlag medför förslagen att det 
anläggningsbaserade friluftslivet stärks inom föreslagna utvecklingsområden 
medan det rörliga friluftslivet får delvis sämre villkor genom ianspråktagen 
mark samtidigt som det får delvis förbättrade villkor genom ökad service. 
Djur- och växtliv kan riskera få delvis försämrade villkor beroende på natur-
miljöer som exploateras, men också av en ökad turism och fler som nyttjar 
naturen för rekreation. 

Vid framtagandet av Lis-områden inom utredningsområdena har platser med 
höga värden för djur- och växtliv och med hög allemansrättslig tillgänglighet 
undantagits. I de fall där områden med låg exploateringsgrad tas i anspråk 
måste krav ställas i senare planeringsskeden, vilka säkerställer den allemans-
rättsliga tillgängligheten till strandzonen och värnar miljöer och strukturer 
som har höga värden för djur- och växtliv. Sammantaget bedöms därför 
strandskyddets syften kunna bibehållas även efter genomförd plan. En ökad 
befolkning och turism kring sjöarna kan leda till mer båttrafik. Behov av fler 
bryggor skall helst lösas gemensamt. Kommunen ska ta beslut om  ordnings-
regler för båttrafik.

sociala konsekvenser

Tillägget ger möjlighet till nya typer av landsbygdutveckling. Fritidsområden 
utvecklas till fast boende och eventuellt företagande. Nya invånare gynnar den 
sociala strukturen i kommunen. På sikt stärks den kommunala ekonomin av att 
fler bor i kommunen. Förutsättningarna för en god samhällsservice och kom-
mersiell service i hela kommunen ökar. 

samlad bedömning av
påverkan på strandskyddets syften
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utbyggnadsalternativet
Planförslaget ska underlätta utveckling av landsbygden inom attraktiva 
strandområden där det tidigare varit mer eller mindre omöjligt att vidta åtgär-
der på grund av strandskyddsförordnandet. Sammantaget bedöms därför att 
planen ger viss möjlighet till olika typer av exploatering.

Genom att processa planen som ett tillägg till översiktsplanen erbjuds många 
människor att lämna synpunkter under planeringen och förhoppningsvis 
känna delaktighet i planens förslag.

nollalternativet
Nollalternativet innebär sannolikt att landsbygdsutvecklingen stagnerar och att 
landsbygden sakta avfolkas. Ekonomiskt innebär denna utveckling troligen att 
kommunen tappar invånare och skatteintäkter. 

Indirekt innebär det troligen att boendet inom de studerade områdena stag-
nerar och att möjligheterna till sysselsättningen på landsbygden minskar. I 
de områden där det finns samhällelig service finns risk för att denna service 
försvinner helt eller blir sämre. 

Tillgängligheten för rekreation uppfattas av många som bäst när det är glest 
mellan boende och besökare. Den befintliga trygga miljön uppfattas sannolikt 
av många som den mest stimulerande. 

Ofta har ungdomar och äldre sämst rörlighet där kollektiva transporter saknas 
eller är begränsade.
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ekonomiska konsekvenser
nollalternativet

Idag sker en viss inflyttning till de större tätorterna och därmed en minskning 
av befolkning i de mindre orterna och på landsbygden. Denna utveckling 
försämrar befintlig service på grund av minskat underlag. Ekonomisk innebär 
denna utveckling att skatteunderlaget just nu minskar i kommunen och att 
kostnaderna för bibehållen offentlig service ökar per capita. 
 

utbyggnadsalternativet

Planen syftar till att underlätta för bostäder och etableringar i attraktiva 
strandnära lägen på landsbygden. Förhoppningen är att utvecklingsområ-
dena både ska kunna locka nya invånare och nya verksamheter och därmed 
sysselsättning till kommunen.

Konsekvenserna av tillägget bedöms främst innebära ett småskaligt byggande 
av bostäder. Några omfattande kommunala kostnader i infrastruktur förvän-
tas inte. Viss ökning av kostnader för kommunal service i form av skolskjuts, 
ledningar samt eventuell standardhöjning av vägar mm kan uppstå. 

En eventuellt större etablering kan innebära detaljplaneläggning. Kommun-
invånarna blir fler och på sikt skapas även fler arbetstillfällen. Planen ger 
förutsättningar för utveckling av olika slag. Sammantaget rymmer områdena 
en relativt liten utvecklingspotential. Om vi som ett räkneexempel antar att 
Lis-områdena långsiktigt skulle genererar ett nettotillskott på 100 nya invå-
nare skulle detta öka de årliga skatteintäkterna i storleksordningen 4 Mkr. 
Till detta ska läggas intäkter från besökande till framförallt besöksnäringen 
och långsiktiga skatteeffekter från sysselsättningsökningar inom bl a denna 
bransch. 

Byggnation inom utvecklingsområdena kan generera temporärt sysselsättning 
för olika företag i byggbranschen. Till detta ska läggas indirekta sysselsätt-
ningseffekter på t ex byggmaterialindustrin, maskin- och verktygsindustrin, 
transportnäringen, handeln mm. En byggnadsarbetare anses ofta skapa 
sysselsättning för ytterligare 10 personer i angränsande branscher och inom 
servicenäringen. Intäkterna från denna typ av spinoffeffekter tillfaller till viss 
del Svenljunga kommun och det lokala näringslivet men också andra kom-
muner och externt näringsliv.

Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan innefatta en konsekvensana-
lys. Om analysen visar på att betydande miljöpåverkan kan antas ska en mil-
jöbedömning göras som ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 
De miljökonsekvenser som kan uppstå är översiktligt analyserade och anses 
inte i detta skede vara så betydande att någon miljökonsekvensbeskrivning 
MKB behövs. I samband med en större etablering av bostäder eller verksam-
het i anslutning till någon av sjöarna bör en ny miljöbedömning upprättas för 
att klargöra de då rådande förhållandena. 
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samlad miljökonsekvens
Den totala ytan för Lis-utpekande i planförslaget är 242 hektar vilket ska ses 
som ett riktvärde då avstånden mellan utpekat område och strand är scha-
blonmässigt ritade. En utbyggnad av föreslagna utvecklingsområden enligt 
det förslag som presenteras här medför vissa effekter på den allemansrätts-
liga tillgängligheten och på villkoren för djur- och växtliv. 

Överlag medför förslagen att det anläggningsbaserade friluftslivet stärks inom 
föreslagna utvecklingsområden medan det rörliga friluftslivet och djur- och 
växtliv kan få vissa lokalt försämrade villkor. 

Vid framtagandet av LIS-områden har platser med höga värden för djur- 
och växtliv och med hög allemansrättslig tillgänglighet i regel undantagits. 
I planen har generellt en fri passage mot sjön lämnats utanför LIS-området. 
Detta säkerställer den allemansrättsliga tillgängligheten till strandzonen och 
värnar miljöer och strukturer som har höga värden för djur- och växtliv. På 
några platser går en fri passage inte att lösa på grund av redan ianspråkta-
gen mark. 

I de fall där områden med låg exploateringsgrad och mark med natur-, kul-
tur-, eller friluftsvärden tas i anspråk ställs krav på ytterligare utredningar och 
ställningstaganden i senare planeringsskeden. 

Sammantaget bedöms att ett genomförande av planen tillgodoser strand-
skyddets syften att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växt livet på land och i vatten. 

Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte riskera att överskridas. I flera av 
de utpekade LIS-områdena är en förbättring av nuvarande avloppslösningar 
en förutsättning för utvecklingen. 

Såken- berör område 1A
Status: God kemisk och ekologiskt status 
MKN: God kemisk och ekologisk status till 2015
Risk: Ingen risk.  Håller troligen god status 2015. Inga biologiska data finns. 
Bedömning: Området kommer att försörjas med kommunalt VA, därför ingen 
risk att MKN för vatten inte uppfylls. 

Lillån- berör område 1A
Status: Måttlig ekologisk status baserat på bottenfauna, god kemisk status
MKN: God ekologisk status 2021, god kemisk status 2015
Risk: Vattenförekomstens ekologiska status är måttlig i nuläget och det finns 
en risk att statusen inte förbättras till 2015.
Bedömning: Området kommer försörjas med kommunalt VA, därför ingen 
risk att MKN för vatten inte uppfylls. 

Lysjön- berör område 2A och 2B
Status: God ekologisk och kemisk status 
MKN: God ekologisk och kemisk status 2015
Risk: Ingen risk
Bedömning: Lysjön är framförallt beroende av att inte utsläpp görs till sjön. 
Bostadsområdet har idag stor andel enskilda avlopp. Arbete är redan på 
gång med att koppla på dessa på det kommunala VA-nätet. Område 2B 
ligger lite senare i planeringen. Men en utveckling av området som helhet 
kommer leda till att kommunlat VA leds dit på sikt.
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Ätran: berör område 3A
Status: God kemisk och ekologisk status
MKN: God kemisk och ekologisk status 2015
Risk att kemisk status inte uppnås pga källor för prioriterade ämnen och 
andra miljögifter
Bedömning: Längs Ätran finns flera områden med förorenad mark. Kommu-
nen arbetar med flera av dessa i dag för att få dem sanerade. Bland annat 
för att kunna utnyttja marken för bostäder i framtiden. 

Simmesjö- berör område 3B
Status: God kemisk och ekologisk status
MKN: God kemisk och ekologisk status 2015
Risk: Sjön bedöms idag ha god status men bedömningen är mycket osäker. 
Eftersom bedömningen är så osäker sätts ” at risk” tills mätningar verifierat 
statusen. 
Bedömning: Den kommande verksamheten här bedöms inte påverka sjön så 
att miljökvalitetsnormen inte uppnås. Sjön tar idag emot lakvatten från närlig-
gande nedlagda torvtäkt och är starkt påverkad av detta.  

Assman- berör område 4A och 5
Status: God kemisk och ekologisk status
MKN: God kemisk och ekologisk status 2015
Risk: inom området kan finnas källor för prioriterade ämnen och andra 
miljögifter och det är därför sannolikt att vattenförekomsten har eller kan ha 
problem med miljögifter.
Bedömning: LIS-områdena ger möjlighet till några fler bostadshus längs ån. 
Kommunalt VA finns, därför bedöms LIS-områdets utveckling inte påverka 
vattnets miljökvalitetsnorm.

Stora Kvarnsjön- rinner ut i Ätran, berör område 4B
För denna sjö finns ingen miljökvalitetsnorm. Vattnets väg till närmsta vatten 
med miljökvalitetsnorm är lång. Områdets VA situation kommer på sikt att 
ses över om området bebyggs med fler hus och fler blir permanentboende. 
Se Ätran för mer information. 

Göjesjön- rinner ut i Marbäcken, berör område 4D
Status: Måttlig ekologisk status baserat på försurning. God status avseende 
näringsämnen.
MKN: God ekologisk status 2021
Risk: Vattenförekomstens status är Måttlig i nuläget och det finns en risk att 
statusen inte förbättras till 2015.
Bedömning: Vattendragets problem bör utredas bättre. Åtgärder för att kunna 
nå miljökvalitetsnormen tas därefter fram. En utveckling av bebyggelsen kring 
Göjesjön bedöms inte påverka Marbäckens möjlighet att nå miljökvalitetsnor-
men. 

Ljungsjön- rinner ut i Holsjön- berör område 6B
För denna sjö finns ingen miljökvalitetsnorm. Ny bebyggelse komemr försör-
jas med kommunalt VA. Holsjöns miljökvalitetsnorm bedöms inte påverkas av 
en utökad bebyggelse kring Ljungsjön. 

Holsjön- berör områdena 6A, 6C, 6D
Status: God kemisk och ekologisk status
MKN: God kemisk och ekologisk status 2015
Risk: Risk för försurning om kalkningsverksamheten upphör
Bedömning: I Holsljunga samhälle finns kommunalt VA, för Fäxhult pågår 
arbete på kommunen med att lösa VA frågan kommunalt, därför bedöms LIS-
områdets utveckling inte påverka vattnets miljökvalitetsnorm.
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Lilla Hallången- berör område 7A, 7B
Status: God kemisk och ekologisk status
MKN: God kemisk och ekologisk status 2015
Risk: Ingen risk
Bedömning: Kommunalt VA finns, därför bedöms LIS-områdets utveckling 
inte påverka vattnets miljökvalitetsnorm.

Stora Hallången- berör område 7C
Status: God kemisk och ekologisk status
MKN: God kemisk och ekologisk status 2015
Risk: Risk för försurning om kalkningsverksamheten upphör
Bedömning: Kommunalt VA finns, därför bedöms LIS-områdets utveckling 
inte påverka vattnets miljökvalitetsnorm.

Tostaholmen- Kvarntorpsån- berör område 10B
Status: Otillfredställande status baserat på fisk
MKN: God ekologisk status 2021, god kemisk status 2015
Risk: Vattenförekomstens status är Otillfredsställande i nuläget och det finns 
en stor risk att statusen inte förbättras till God till 2015. 
Bedömning: Orsaken till Kvarntorpsåns miljöproblem bör utredas och iden-
tifieras, därefter kan åtgärder för att nå miljökvalitetsnormen tas fram och 
genomföras. Utvecklingen av Påarps gård bedöms inte utgöra någon risk att 
miljökvalitetsnormen inte nås. Orsaken är en helt annan. 

Håvsjön, Stångån, Drägvedsån- berör område 10A
Status: Måttlig status baserat på bottenfauna. Otillfredställande status avse-
ende försurning. God kemisk status
MKN: God ekologisk status 2021, God kemisk status 2015
Risk: Vattenförekomstens status är Måttlig i nuläget och det finns en risk att 
statusen inte förbättras till 2015.
Bedömning: Sjön har mycket höga naturvärden. Det är av stor vikt att vat-
tennivån tillåts variera naturligt och att betesmarkerna forsätter betas. Några 
ytterligare bostadshus kommer inte påverka sjöns försurningsbelastning eller 
dess bottenfauna. Kommunalt VA finns

Kalvsjön- berör område 11A, 11B, 11C
Status: God kemisk och ekologisk status
MKN: God kemisk och ekologisk status 2015
Risk: Risk för försurning om kalkningsverksamheten upphör. 
Bedömning: 11 B har kommunalt VA, De övriga områdena är så pass små 
att de bedöms inte påverka att MKN uppnås. Krav kommer ställas på en-
skilda avlopp så att sjön inte påverkas negativt. 
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miljömål allmän beskrivning / översyn kommentar

ingen

påverkas

betydande

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabili-
seras på en nivå som innebär att människans påverkan 
på klimatsystemet inte blir farlig.

Bebyggelse, oavsett var den sker bidrar till ökad energi-
användning och transporter. Bedöms dock inte påverka 
miljömålet nämnvärt då det är relativt begränsad bygg-
nation i Svenljunga kommun.

Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.

Bebyggelsen kan bidra till att kollektivtrafiken stärks 
på landsbygden. Bebyggelse bidrar till ökad energian-
vändning och transporter vilket försämrar luftkvaliteten. 
Bedöms dock inte påverka miljömålet nämnvärt då det 
är relativt begränsad byggnation i Svenljunga kommun.

De försurande effekterna av nedfall och markanvänd-
ning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten 
tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka 
korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturfö-
remål och byggnader.

Bebyggelsen kan bidra till att kollektivtrafiken stärks 
på landsbygden. Bebyggelse bidrar till ökad energian-
vändning och transporter vilket försämrar luftkvaliteten. 
Bedöms dock inte påverka miljömålet nämnvärt då det 
är relativt begränsad byggnation i Svenljunga kommun.

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som 
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Utpekande av Lis-områden påverkar inte miljömålet.

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

�. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

  

  X

  X

  X

  X
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miljömål allmän beskrivning / översyn kommentar

ingen

påverkas

betydande

En viss påverkan sker alltid vid en byggnation. Med 
komplettering av befintliga bebyggelser kan gemensam-
ma avloppslösningar minska utsläppet av övergödande 
ämnen. Vid utpekandet har särskilt stor hänsyn tagits till 
att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Bedöms 
dock inte påverka miljömålet nämnvärt då det är relativt 
begränsad byggnation i Svenljunga.

Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt Utpekande av Lis-områden påverkar inte miljömålet.

Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall 
skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre 
miljön.

Utpekande av Lis-områden påverkar inte miljömålet.

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall 
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjlighe-
terna till allsidig användning av mark och vatten.

Med komplettering av befintliga bebyggelser kan 
gemensamma avloppslösningar minska utsläppet av 
övergödande ämnen till närliggande sjöar.

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras.

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

  

  

  

  X

  X

  X

  X
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miljömål allmän beskrivning / översyn kommentar

ingen

påverkas

betydande

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande    
      kust och skärgård
 

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvatten-
försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och 
djur i sjöar och vattendrag.

Med komplettering av befintliga bebyggelser kan ge-
mensamma avloppslösningar minska utsläppet av över-
gödande ämnen så att grundvattenkvalitén säkerställs.

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden 
skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad 
av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- 
och kulturvärden.

Ätran mynnar i Västerhavet, och stora avrinningsom-
råden till Ätran finns i Svenljunga kommun. Bedöms 
dock inte påverka miljömålet nämnvärt då det är relativt 
begränsad byggnation i Svenljunga kommun.

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden 
skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad 
av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- 
och kulturvärden.

Utpekande av Lis-områden påverkar inte miljömålet.

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk pro-
duktion skall skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet 
skall nås inom en generation. 

Utpekande av Lis-områden påverkar inte miljömålet.

  

  X

  X

  

  X

  X
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miljömål allmän beskrivning / översyn kommentar

ingen

påverkas

betydande

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Vissa av de utpekade områdena finns på odlingsmark. 
Möjligheten att bygga i attraktiva lägen på landsbygden 
kan också säkerställa att nya generationer vill ta över 
ansvaret att bruka marken i framtiden. Bedöms dock inte 
påverka miljömålet nämnvärt då det är relativt begrän-
sad byggnation i Svenljunga kommun.

Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad gäl-
ler biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- 
och kulturvärden. Verksamheter i fjällen skall bedrivas 
med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar 
utveckling främjas.

Utpekande av Lis-områden påverkar inte miljömålet.

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
skall tas till vara och utvecklas.

Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt 
och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som 
därmed stärks.

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida genera-
tioner. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer skall värnas.

En viss påverkan sker alltid vid en byggnation. Vid 
utpekandet har särskilt stor hänsyn tagits till att bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Bedöms dock inte 
påverka miljömålet nämnvärt då det är relativt begrän-
sad byggnation i Svenljunga kommun.

1�. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

  

  X

  

  X

  X

  X
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ingen

påverkas

betydande

Utomhusluft

Omgivningbuller

SFS 2004:675

Fisk- och musselvatten 

SFS 2001:554

Vattendirektivet

Miljökvalitétsnormerna för utomhusluft ska uppfyllas. Planerad byggnation skulle inte innebära någon försäm-
ring av luftkvalitén.

Miljökvalitétsnormer för omgivningsbuller ska uppfyllas. Planerad byggnation skulle inte innebära någon försäm-
ring av omgivningsbuller.

Miljökvalitétsnormerna för fisk- och musselvatten ska 
uppfyllas.

Inga fisk- och musselvatten påverkas.

Inga vattenförekomster får försämras. Ingen negativ påverkan. Vissa områden förutsätter att 
avloppsfrågan löses bättre.

  

  

  

  

  X

  X

  X

  X
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enligt kommunens
verksamhetsplan

allmän beskrivning / översyn kommentar

ingen

påverkas

betydande

Vi har gott om kulturella och sociala mötesplatser 
Vi kan välja var vi vill bo. Miljön är viktig i allt vi gör. 
Vi har ett brett utbud av företag med alla typer av jobb, 
goda utbildningsmöjligheter och ett smart kommunikations-
nät.
Vi har en utmärkt servicenivå och är stolta över vår bygd 
där vi kan förverkliga våra idéer. Alla dessa föresatser stäm-
mer med planförslaget.

Miljö

Ekonomi

Social

Kommunens vision

Planförslaget ger ett långsiktigt och hållbart skydd av 
strand- och vattenområdena där natur- och friluftsvärden 
inte äventyras.

Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt 
och personellt underlag för den kommunala verksamhe-
ten.

Lis-områdena kan bidra till att locka nya invånare och 
verksamheter till kommunen. Indirekt medför detta att 
landsbygden stärks och att befintlig service kan erhållas 
eller stärkas. Som exempel kan nämnas livsmedelsbuti-
ker, barnomsorg, kollektivtrafik och bättre vägar. Detta 
gör att småorterna kan fortleva och utvecklas i en positiv 
riktning.

  X

  

  X

  X

  X
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Svenljunga kommun  •  Boråsvägen 1�   •  512 80 Svenljunga
Telefon 0�25-180 00  •  kansliet@svenljunga.se   •  www.svenljunga.se


