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Inledning 

Sammanfattning 
 

1 maj 2009 ändrades strandskyddslagstiftningen i miljöbalken och år 2010 fick kommunerna 

möjlighet att utse områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden, så kallade LIS-

områden. Ny bebyggelse i ett LIS-område ska främja landsbygdsutvecklingen genom att 

bebyggelsen bidrar till att öka eller upprätthålla serviceunderlaget eller ger långsiktigt 

positiva sysselsättningseffekter. Inom dessa utpekade områden ges dock inte dispens från 

strandskyddet per automatik. Prövning av dispens sker liksom tidigare enligt så kallade 

”särskilda skäl”, vilka anges i miljöbalken. Det är dessa särskilda skäl som har utökats till att 

även innefatta landsbygdsutveckling i strandnära lägen. LIS-områden pekas ut och redovisas i 

en så kallad LIS-plan, vilket är ett tematiskt tillägg till kommunens heltäckande översiktsplan. 

Översiktsplaner är inte juridiskt bindande men ett viktigt vägledande och rådgivande 

dokument. LIS-planen visar kommunens intentioner och vilja vad gäller landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen och väger därför juridiskt mycket tungt vid framtida prövningar av 

strandskyddet och därmed även vid detaljplanering inom dessa av planen utpekade områden. 

 

Planprocessen har resulterat i 44 utpekade LIS-områden fördelade på 24 berörda sjöar och 

vattendrag där Ljusdals kommun anser det lämpligt med ny strandnära bebyggelse för att 

främja landsbygdsutvecklingen i kommunen. I detta arbete förde kommunen redan tidigt i 

processen en dialog med kommuninvånarna via diskussionsmöten i fem av kommunens orter. 

I denna process kom det fram en rad olika förslag på lämpliga områden vilka kommunen 

sedan har utrett vidare tillsammans med kommunens egna förslag till LIS- områden, LIS-

planen är resultatet av detta arbete. 

 

Syfte och bakgrund 
 

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till Ljusdal kommuns översiktsplan antagen 2010 och syftar 

till att utreda strandskyddsintresset och att peka ut de områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen som anses vara lämpliga för en genomtänkt utbyggnad och 

landsbygdsutveckling. Syftet med utpekandet av LIS-områden är att öka kommunens 

attraktionskraft genom att i strandnära lägen långsiktigt främja den lokala samt regionala 

utvecklingen, samtidigt som strandskyddets syften långsiktigt tillgodoses, detta i enlighet med 

propositionen för utpekandet av LIS-områden (Prop.2008/09:119).  

 

Ljusdal kommun är en glesbygd rik på vatten med en vikande befolkningsutveckling. Att 

stärka befolkningsunderlaget och bromsa utflyttningen är en viktig målsättning där varje 

åtgärd som kan stärka kommunen är betydelsefull. En viktig uppgift för samhällsplaneringen 

är att öka attraktionskraften i kommunen och på så vis öka invånarantalet. Den lokala 

servicen förbättras med ett ökat serviceunderlag och målet att ha en levande landsbygd samt 

de arbetstillfällen detta skapar är viktigt för kommuner präglade av glesbygd. Ljusdals 

kommun har dessutom en stor yta, vilket medför vissa svårigheter och utmaningar i 

kombination med få invånare.  
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Enligt propositionen, som bland annat beskriver intentionen med lagändringen för den nya 

lagstiftningen, är ett av syftena att främja inflyttning till inlandet. Det är av största vikt att en 

attraktiv boendemiljö kan erbjudas för att motverka utflyttning från kommunen. 

Propositionen för den nya lagstiftningen anger syftet: ”landsbygden ska främjas där det finns 

ett lågt bebyggelsetryck och där tillgången till stränder är stort”. Detta stämmer väl in på 

Ljusdals kommun och beskriver förutsättningarna här väl.  

 

Vad landsbygd innebär är inte definierat i miljöbalken eller propositionen för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Av de definitioner som finns av begreppet landsbygd 

och i enighet med handboken för LIS så får hela Ljusdals kommun anses uppfylla kraven för 

att räknas som landsbygd. 

 

I mindre samhällen och byar är det viktigt med möjlighet till attraktiva boenden. Fler boende i 

kommunen innebär större serviceunderlag till livsmedelsbutiker i närområdet, skolor får ett 

elevunderlag och undgår ytterligare nedläggningar. LIS-områden möjliggör att även i 

framtiden kunna erbjuda ett sjönära och attraktivt boende. Även ett lågt bebyggelsetryck med 

en långsam förändring kan innebära positiv och betydande utveckling för kommunen som 

helhet. Det är av största vikt för en mindre kommun i synnerhet att kunna erbjuda en 

attraktiv boendemiljö för att motverka utflyttning från kommunen. För kommunen är det av 

största betydelse att det inte blir ytterligare nedskärningar i kollektivtrafiken med mindre 

turtäthet, som ett exempel. Vid en befolkningsminskning koncentreras servicen alltmer till 

centralorten då befintlig service tvingas skära ner i mindre samhällen och i värsta fall helt 

läggas ner. Ett minskat serviceunderlag kan innebära att skolor läggs ner som innebär allt 

längre skolväg för barnen. Livsmedelsbutiker blir tvungna att stänga ner och vårdcentraler 

skära ner på personal och så vidare.  

 

Vision för Ljusdals kommun 
 

Ljusdals kommuns vision uttrycks i dokumentet ”Vision för Ljusdals kommun och dess 

invånare” som kommunfullmäktige antog i januari 2014. Visionen identifierar områden av 

strategisk betydelse för att skapa en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalité, trygghet 

och välfärd. Bland annat uttrycks det att en fungerande bostadsmarknad med ett brett utbud 

av attraktiva boenden och i lägen där människor önskar leva, måste finnas för en naturlig 

generationsväxling och nyinflyttning. Även den offentliga servicen uttrycks som avgörande för 

människornas möjlighet att leva, studera, och arbeta, liksom därmed även för näringar. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen får anses som ett positivt och viktigt verktyg i 

arbetet med att nå några av i visionen utpekade områden av strategisk betydelse för att skapa 

en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalité, trygghet och välfärd. 

 

Planprocessen 
 

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen. I maj 2009 beslutade kommunstyrelsen att ge 

Samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ett tematiskt tillägg 

om landsbygdsutveckling i strandnära lägen till kommunens översiktsplan.  
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Arbetet med LIS-planen beslutade kommunstyrelsen att inleda efter det att det tematiska 

tillägget gällande vindkraft var färdigställt.  

 

Sommaren 2013 inleddes arbetet med att upprätta en LIS-plan för Ljusdals kommun. I arbetet 

med att bestämma syftet och målet med planen samt riktlinjer för utpekandet av lämpliga 

områden utformads en projektbeskrivning som förankrades politiskt. Detta för att underlätta 

planarbetet under den tidiga samrådsprocessen där förslag till lämpliga LIS-områden sker 

från medborgare utifrån de riktlinjer som beslutats i projektbeskrivningen. Även fortsatt 

process underlättas med en projektbeskrivning då riktlinjer för projektet är politiskt 

förankrat och visioner samt förutsättningar tydliga.  

 

Samråd 
 
I oktober och november 2013 höll kommunen tidiga samråd med invånare, enskilda, 

fastighetsägare, intresseföreningar, organisationer och byalag eller liknande. Efter de tidiga 

samråden inleddes arbetet med att utforma ett samrådsförslag utifrån de inkomna föreslagen 

till LIS-områden. Dessa har utretts utifrån projektbeskrivningens riktlinjer samt lagstiftning 

och annan bedömning utifrån områdenas lämplighet.  

 

Områden som kommunen efter detta arbete ansett lämpliga redovisas i ett förslag till LIS-plan 

som ställs ut för samråd. Under samrådet tar kommunen in synpunkter på samrådsförslaget 

vilka redovisas med kommentarer från kommunen i en samrådsredogörelse.  

 

Granskning och antagande 

 

Efter eventuell justering ställs det färdiga planförslaget ut till allmänheten för granskning och 

med möjlighet till ytterligare synpunkter, innan planen tas upp för antagande i 

kommunfullmäktige och därefter vinner laga kraft. 

 

 

 

Arbetsorganisation 
 

 Planen tas fram av Samhällsutvecklingsförvaltningens Plan- och Byggenhet. 

 Styrgrupp är kommunens Samhällsutvecklingsutskott. 

 Kommunstyrelsen beslutar om godkännande och om samråd av planförslag samt 

utställning av planförslag. 

 Kommunfullmäktige beslutar om att anta det slutliga planförslaget. 
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Översiktsplan och tematiska tillägg 
 

En översiktsplan är ett vägledande dokument där kommunen redovisar sina planer för hur 

mark och vattenområden ska användas, hur bebyggelsen ska utvecklas och hur kommunen 

avser att tillgodose riksintressen.  En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ligger till 

grund för kommunala beslut som detaljplanering, områdesbestämmelser och övriga beslut 

som rör användningen av mark och vatten. 

 

Översiktsplaner är alltid kommuntäckande men kommunen kan också utarbeta fördjupade 

översiktsplaner för geografiskt begränsade områden samt tematiska tillägg gällande 

exempelvis vindkraft och landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  

Av översiktsplanen ska områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen framgå enligt 3 

kap, 5 § PBL. Sådana områden, så kallade LIS-områden, regleras i miljöbalken och tillhör ett av 

de särskilda skälen till att bevilja dispens från strandskyddsreglerna. Syftet med att utpeka 

sådana områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har 

god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att åsidosätta 

strandskyddets syften. Strandskyddet upphävs inte automatiskt för att det har pekats ut i 

översiktsplanen, utan det krävs en prövning genom detaljplan eller dispens för att få utföra 

åtgärder som omfattas av strandskyddslagstiftningen. 

I 7 kap. 18 e § första stycket i miljöbalken definieras vad som avses med ett LIS-område. Med 

ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område som: 

 

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 

2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 

fortfarande tillgodoses långsiktigt, 

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. 

 

Förutsättningar, lagar och kommunala riktlinjer 

 

Fakta om kommunen 
 

Ljusdals kommun har en mycket god tillgång till inlandsstränder samtidigt som 

strandexploateringen tillhör bland de lägsta i landet. Årligen ges cirka 15 

strandskyddsdispenser i kommunen. Befolkningsstorleken i Ljusdal kommun är cirka 19 000 

invånare på en yta av 5643 km2, varav land utgör 5295 km2 och vatten 348 km2. Antalet 

invånare i kommunen ger att invånartätheten uppgår till 3,3 invånare per kvadratkilometer, 

vilket gör Ljusdal kommun till Gävleborgs läns mest glesbefolkade kommun. I kommunen 

finns det drygt 1000 sjöar och drygt 400 mil strand, vilket ger cirka 210 meter strand per 

invånare.  

 

Ljusdals kommun brottas med de problem och utmaningar som många glesbygdskommuner 

står inför idag med utflyttning av invånare och verksamheter samt nedskärningar i service 
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och infrastruktur till följd av minskade skatteintäkter. Kommunen är rik på natur- och 

kulturupplevelser och den stora pulsådern är älven Ljusnan som omges av vackra dalgångar, 

berglandskap, hälsingegårdar, jordbruksmark och storslagen natur. Naturen domineras av 

vidsträckta skogar, ett stort antal sjöar och tjärnar samt många stora myrar.  

 

De två större vattendragen i kommunen är Ljusnan och Voxnan och några av kommunens 

större sjöar är Hennansjön, Storsjön, Fågelsjön och Storhamrasjön. Till de större orterna hör 

Ljusdal med 7643 invånare, Järvsö med 1840 invånare, Färila med 1443 invånare, Tallåsen 

med cirka 759 invånare och Los, Hybo, Ramsjö, Korskrogen och Hennan som var för sig har 

under 500 invånare. Kårböle, Hamra och Tandsjöborg har var för sig under 200 invånare. 

 

Gällande översiktplaner 
 

Ljusdal kommuns heltäckande och gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 

2010-02-22 § 41 och vann laga kraft 2010-09-20. Utöver denna har kommunen tre fördjupade 

översiktsplaner som går in mer i detalj på några geografiskt avgränsade områden för 

tätorterna Ljusdal, Järvsö och Färila. Ljusdals kommun har också tagit fram ett tematiskt 

tillägg till översiktsplanen i form av en vindkraftplan, vilken pekar ut lämpliga områden för 

vindkraftsutbyggnad i kommunen, antagen av Kommunfullmäktige i november 2012. I arbetet 

med framtagandet av LIS-planen har stor vikt tagits till gällande översiktsplan för Ljusdal 

kommun, med tillhörande fördjupningar och tematiska tillägg. Detta vid såväl utpekandet av 

varje enskilt LIS-område som vid framtagandet av riktlinjer och ställningstaganden samt hur 

kommunen ska förhålla sig till riksintressen, allmänna intressen och så vidare. LIS-planen 

anses vara förenlig med gällande översiktsplan för Ljusdal kommun. 

 

 
Strandskyddslagstiftningen 
 

Sverige fick en ny strandskyddslagstiftning 1 juli 2009 då reglerna för strandskyddet 

ändrades i miljöbalken och plan- och bygglagen. Syftet var att göra strandskyddet mer 

ändamålsenligt där bättre hänsyn tas till behovet av utveckling i hela Sverige men ger även ett 

fortsatt långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden. 

 

I plan- och bygglagen anges det från och med den 1 februari 2010 att kommunen i 

översiktsplanen ska peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Kommunen kan även själva upphäva strandskyddet i detaljplan. Lagstiftningen har på så vis 

blivit mer flexibel för landsbygdsområden där exploateringsgraden är låg och tillgången till 

stränder är god. 



8 
 

 
Figur 1: Figuren visar generellt strandskydd om 100 meter och utökat strandskydd upp till 300 

meter. 

 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid 

normalt vattenstånd. Länsstyrelsen kan besluta att utvidga strandskyddsområdet upp till 300 

meter från strandlinjen. Samtliga vattenområden i Ljusdals kommun omfattas idag av det 

generella strandskyddet. Ett beslut om utökat strandskydd till 200 meter för älven Ljusnan 

som rinner genom kommunen beräknas dock enligt länsstyrelsen att komma inom en snar 

framtid. 

 

Inom strandskyddet får bland annat inte nya byggnader uppföras eller ändras om det hindrar 

eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas 

fritt, eller andra åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  

Kommunen får upphäva strandskyddet genom detaljplan eller ge dispens från förbudet om 

det finns särskilda skäl till det. De särskilda skälen som prövas vid dispensprövningen är, om 

området som avses: 

 

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, 

3. 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 

tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

7. 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 
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Riksintressen 
 

I 3 och 4 kapitlet i miljöbalken redovisas statens Riksintresseområden, vilka kommunerna ska 

ta stor hänsyn till vid utbyggnad eller åtgärder inom dessa. Riksintressen är områden särskilt 

värdefulla ur ett nationellt perspektiv och utpekas av statliga sektorsmyndigheter med stöd 

av miljöbalkens 3 kapitel. I miljöbalkens 4 kapitel återfinns riksintressen med geografiska 

bestämmelser. En utförliggare redovisning av berörda riksintressen och hur dessa 

riksintressen förväntas påverkas till följd av införlivandet av denna översiktsplan återfinns i 

LIS-planens miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Mellankommunala frågeställningar 
 

För de områden som angränsar eller är belägna nära kommunens gränser ska Ljusdals 

kommun samverka med berörda grannkommuner. Synpunkter från dessa inhämtas under 

samrådet där samrådsförslaget samt granskningsförslaget remissas till grannkommunerna. 

Ljusdals kommun gör bedömningen att inga mellankommunala intressen riskerar att 

påverkas inom ramen för vad som behandlas av denna plan. 

 

Översvämnings- och jordskredsrisk 
 

Vid kraftig nederbörd, snösmältning eller dammbrott kan lågt belägen mark invid 

vattenområden översvämmas. För älvar som Ljusnan innebär detta en risk för höga, eller 

extremt höga vattenflöden. Hotbilden bedöms öka i och med klimatförändringar som innebär 

att jordens medeltemperatur stiger och att nederbörden ökar enligt kommunens Risk- och 

sårbarhetsanalys. Översvämningar kan bland annat orsaka skador på byggnader, 

anläggningar och infrastruktur, men även att avloppsreningen slås ut och att 

markföroreningar lösgörs.  

 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys har sannolikheten av dammbrott och höga flöden 

beräknats som mycket låg, medan följderna beräknats bli katastrofala. Kommunen har en 

policy för agerande i samband med höga flöden som bland annat berör detaljplanering och 

bygglov. Till följd av höga vattenflöden kan skred uppkomma i lera och i grus- och i sandmark 

finns risk för ras, dessa kan även förekomma som enskilda faktorer. I anslutning till Ljusnan 

finns förutsättningar för erosion och vid vissa platser har erosionsskydd uppförts. Dåvarande 

Räddningsverket gjorde 2008 en översiktlig stabilitetskartering över riskområden i huvudsak 

i anslutning till Ljusnan. Denna kartering är begränsad till vid utredningstillfället bebyggda 

områden, men omfattar de flesta av de utpekade områdena i planen. För bebyggelse som sker 

på mark inom riskområden för översvämning bör en lägsta byggnadshöjd och/ eller 

skyddsåtgärder tillämpas. Kommunens policy för agerande i samband med höga flöden ska 

beaktas vid planering och byggande inom riskområden. 
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Riktlinjer och ställningstaganden 
 

Av 7 kap. 18 e § MB, går det att läsa att ett område för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen vara ska lämpligt för utvecklingen av landsbygden, Det ska vara av ett sådant slag och ha 

en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt eller 

endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Utöver dessa 

bestämmelser och övriga relevanta bestämmelser i annan lagstiftning, ska ett LIS-område 

även uppfylla dessa av kommunen bestämda riktlinjer: 

 

Riktlinjer för bostäder 

 

LIS-områden för fritidsbostäder och permanent boende pekas i första hand ut där redan 

befintlig bebyggelse finns. Nya bostäder lokaliseras främst i anslutning till ett redan befintligt 

bostadshus. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta gynnsamt då befintliga 

ledningssystem (VA, el, tele, fiber), vägar, kollektivtrafik, postutdelning, sophämtning, 

skolskjuts och så vidare kan samordnas. Områden som väntas ge betydande påverkan på 

angelägna allmänna intressen ska undvikas. De valda områdena ska i största möjliga mån ha 

en geografisk utbredning i kommunen. Områden som kan uppvisa ett exploateringstryck eller 

på annat vis uppvisa en efterfrågan för ny bebyggelse premieras (samrådsmöten med 

invånare och samhällets övriga parter samt bygglovsförfrågningar är i detta urval viktiga 

verktyg).  

 

Riktlinjer för verksamheter 

 

Det är för kommunen av största vikt att kommunens verksamheter får möjlighet att utvecklas 

för att behålla arbetsmöjligheter på landsbygden och i samhällen. LIS-områden som pekas ut 

för nya verksamheter ska skapa flera arbetstillfällen eller skydda befintliga samt inte gynna 

enstaka individers intressen. Åtgärderna ska ge långsiktiga positiva sysselsättningseffekter 

eller bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygdsområdet. En åtgärd ska bidra till 

att långsiktigt öka den ekonomiska aktiviteten inom orten, bygden eller regionen. Det är inte 

ett tillräckligt skäl att en åtgärd endast tillfälligtvis skapar arbetstillfällen. För turismen är 

tillgången till eller närheten till vattendrag ofta en förutsättning för ett attraktivt och populärt 

turistmål. LIS-områden ska kunna gynna såväl befintliga turistverksamheter som på så vis kan 

kompletteras och utvecklas såväl som helt nya verksamheter, vilka båda kan bidra till ett ökat 

turistunderlag och därmed utveckling av landsbygden. Turismverksamheter omfattar till 

exempel camping, mindre rastplatser, caféverksamhet, upplevelser, fiske, kanoting, 

båtuthyrning och så vidare. 

 

Övriga ställningstaganden 

 

Ljusdal kommun undantar i största möjliga mån dessa sjöar och vattendrag från att ingå i LIS-

planen: oexploaterade eller sjöar med låg exploateringsgrad, sjöar och vattendrag vars 

omedelbara närhet har kända höga allmänna intressen, rinnande vattendrag (med undantag 

för tätorter längs Ljusnan och för områden för verksamheter, främst turistnäringen kan bli 

aktuella) samt områden med dålig tillgänglighet och kommunikation av diverse olika slag.  
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De LIS-områden som pekas ut ska uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen samt 

miljöbalken. Vid utpekande av LIS-områden ska stor hänsyn tas till skyddade områden enligt 

7 kap. miljöbalken och andra områden med dokumenterat höga natur- eller kulturvärden, 

befintliga riksintressen, natura 2000-områden, skyddade områden samt områden med skred 

och översvämningsrisk. Vid utveckling inom ett strandskyddat område ska en fri passage 

lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda 

livsvillkor för växt- och djurliv. LIS-områdena ska i högsta möjliga mån medverka till att nå de 

nationella miljömålen. Vid nya lokaliseringar ska lokaliseringen prövas mot gällande 

miljökvalitetsnormer. I första hand gäller att eventuella avloppsanläggningar inte innebär en 

försämring av sjöarnas ekologiska och kemiska status. Bevarandetankar ska vägas mot 

utveckling av bygden.  
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Översiktskarta över LIS-områden i kommunen  
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LIS-områden 

 
Kalvsjön och Uvåssjön 
 

Kalvsjön är belägen cirka 10 

kilometer öster om Järvsö tätort. 

Sjön är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde och 

avskiljs från älven Ljusnan endast 

av en cirka 300 meter lång kanal 

från Norsviken vid Orsjöns östra 

strand. Sjön ligger 113 meter över 

havet och dess yta är 3,64 

kvadratkilometer. Sjöns västra 

och nordliga del utgörs främst av 

jordbruksmark medan den östra 

delen främst består av barrskog.  

 

 

Uvåssjön är belägen cirka 10 kilometer öster om Järvsö tätort och är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde. Sjön ligger 121 meter över havet och sjöns yta är 0,966 

kvadratkilometer. Landskapet kring Uvåssjön består till stor del av öppen odlingsmark och 

bebyggelse av stora gårdar med tillhörande jordbruk, främst i sjöns södra samt västra del. 

Norra och östra delen av sjön utgörs till stor del av barrskog.  Det finns även fritidsbebyggelse 

vid sjön och det är främst i anslutning till denna som en ytterligare exploatering av sjön vore 

lämplig.  

 

LIS-områden 

 

1) LIS-området i Uvåssjöns nordvästra del utgörs främst av barrskog och i området finns 

mindre avstyckade och bebyggda tomter samt en tillfartsväg som går längst med sjöns norra 

strand. Här bedöms det lämpligt att förtäta och utöka befintlig fritidsbebyggelse med 

ytterligare bebyggelse för fritidsändamål. Området omfattas av länsstyrelsens 

bevarandeprogram för odlingslandskap vilket ska beaktas vid eventuell exploatering. 

 

2) Även LIS-området i Uvåssjöns sydöstra del har idag befintlig fritidsbebyggelse med en egen 

tillfartsväg ner till sjön. Här bedöms det lämpligt att utöka med ytterligare några 

fritidsbostäder. Området omfattas av länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskap 

vilket ska beaktas vid eventuell exploatering. 

 

 

LIS-område 1, 2 och 3 i sjöarna Uvåssjön och Kalvsjön. 
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3) Kalvsjöns sydöstra del är ett område som utgörs av främst barrskog blandat med mindre 

markytor med öppen ängsmark. Här finns såväl permanentbostäder som fritidsbebyggelse. 

LIS-området anses som lämpligt för ytterligare bebyggelse och syftar till att möjliggöra 

attraktiva tomter med bebyggelse i form av såväl permanent- som fritidsbostäder. Området 

omfattas av länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskap vilket ska beaktas vid 

eventuell exploatering. 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Kalvsjön och Uvåssjön omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av 

riksintresseområdena Ljusnans dalgång för friluftsliv samt Ljusnan mellan Färila och Bergvik 

för rörligt friluftsliv. Då LIS-områdena är förhållandevis få och väldigt begränsade till ytan 

samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri 

passage ska lämnas, bedöms att områdena inte medför betydande påverkan på riksintressena. 

I anslutning till och inom område 3 finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 

lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till samtliga tre områden. Områdena ligger i 

nära anslutning till linjetrafik och inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt 

skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 

 

 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter 

och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
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LIS-område 4 i Hennansjön vid Ramsjö tätort. 

LIS-område 5 i Hennansjön vid Hennan tätort. 

Hennansjön, kvarnsjön och del av Väljeån 
 

Hennansjön är belägen cirka 32 kilometer norr om Ljusdal tätort och är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde. Sjön är belägen 208 meter över havet och sjöns yta är 23,6 

kvadratkilometer. Hennansjön är en av kommunens större sjöar och kring denna finns 

bebyggelse i form av såväl gårdar för jordbruk som permanent- och sommarbostäder. 

Naturlandskapet utgörs till största del av stora skogsskiften med inslag av områden med 

jordbruksmark och annan öppen mark. Vid sjön återfinns två av kommunens mindre tätorter, 

Ramsjö och Hennan. 

 

LIS-områden 

 

4) De två LIS-områdena i Hennansjöns 

norra del innefattar de delar av Ramsjö 

tätort som omfattas av strandskydd samt 

Kvarnsjöns östra och sydostliga strand. 

Områdena syftar till att möjliggöra en 

eventuellt framtida utveckling och åtgärder 

i och kring Ramsjö tätort. Del av området 

vid Kvarnsjön är utpekat i Länsstyrelsens 

bevarandeprogram för odlingslandskap 

vilket ska beaktas vid eventuell 

exploatering. 

 

 

 

 

5) LIS-området i Hennansjöns sydligaste del 

innefattar de delar av Hennan tätort som 

omfattas av strandskydd. LIS-området 

omfattar även stora delar av Väljeån i 

sträckan som rinner mellan Hennansjön och 

Storsjön. LIS-området syftar till att 

möjliggöra en eventuell framtida utveckling 

och åtgärder inom Hennan tätort. Detta anses 

lämpligt för såväl campingområdet i sjöns 

södra del som för tätortsbebyggelse i form av 

bostäder och småindustri. Del av området är 

utpekat i Länsstyrelsens bevarandeprogram 

för odlingslandskap vilket ska beaktas vid 

eventuell exploatering. Särskild hänsyn ska 

även tas till strandzonen kring väljeån och 

det djur- och växtliv som finns här. 
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LIS-område 6 i Hennansjön. 

 

 

 

6) På Nylandet vid Hennansjöns västra strand, 

finns en udde där intresse finns att bygga och 

komplettera med en ytterligare fritidsbostad till 

de fritidshus som redan finns här. Området 

anses lämpligt för ytterligare fritidsbebyggelse. 

Förutom befintlig bebyggelse består områdets 

natur främst av barrskog med inslag av öppen 

mark. Det finns idag en befintlig tillfartsväg till 

området. 

 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Inget av de tre utpekade LIS-områdena omfattas av riksintressen. Det finns även i anslutning 

till dessa områden utpekade naturvårdsprogram enligt Ljusdal kommuns översiktsplan. 

Områdena bedöms inte medföra någon påverkan på naturvårdsprogrammens syften. Inom 

område 4 finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid 

eventuell exploatering. 

 

Tillgänglighet 

 

Områdena förbinds med riksväg 83 som löper längs Hennansjöns östra strand. Områdena 

förbinds med bland annat Ljusdals tätort via linjetrafik. Samtliga tre områden ligger inom 

räckhåll för befintlig skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Områdena förstärker möjligheterna till utveckling och åtgärder i och kring Hennan och 

Ramsjö tätorter. 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt 

skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 

 

 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter 

och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
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Letssjön och del av Leån 
 

Letssjön är belägen cirka 15 kilometer nordväst 

om Ljusdal tätort och är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde. Sjön ligger 139 meter 

över havet och sjöns yta är 7,5 

kvadratkilometer. Naturen omkring Letssjön 

består i huvudsak av barrskog men det finns 

även inslag av åkermark och öppen terräng. 

Bebyggelsen runtom sjön är av blandad 

karaktär och utspridd, men är mer 

koncentrerad kring bland annat byn Letsbo och 

kring Bäckebo. 

 

 

 

LIS-områden 

 

7) I Bäckebo vid Letssjöns utlopp till Sillerboån norr om Bäckebo kraftverk, finns det intresse 

att bygga ett bostadshus på en obebyggd redan avstyckad fastighet. LIS-området sträcker sig 

från strax norr om Bäckebo kraftverk i Sillerboån längs den östra stranden, upp till 

Sturmsgården i Letssjön. Området har befintlig bebyggelse, vilken bedöms lämplig att förtäta 

och utveckla där det är möjligt genom att utöka med ytterligare bebyggelse, lämpligen i form 

av permanent- och fritidsbebyggelse. Området utgörs förutom av befintlig bebyggelse i 

huvudsak av barrskog med inslag av öppen mark. 

 

 

 

8 och 9) Vid Leåns utlopp i Letssjön vill en 

markägare bygga ett eller möjligen ett flertal 

fritidshus, befintlig väganslutning finns. På 

samma fastighet en bit upp i Leån från sjön 

finns det intresse från Ljusdals 

fiskevårdsförening att eventuellt uppföra en 

övernattningsstuga till fiskare som besöker 

ån, det utpekade området anses lämpligt för 

detta ändamål och detta ändamål endast. 

Naturen inom båda dessa områden utgörs av 

barrskog.  

 

 

 

 

 

LIS-område 7 i Letssjön. 

LIS-område 8 och 9 i Letssjön och Leån. 
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   LIS-område 10 i Storsjön 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Inget av de tre ovan nämnda LIS-områdena omfattas av riksintressen eller andra kända eller 

särskilt skyddade naturvärden. Inom område 7 finns fornlämningar eller övriga 

kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till samtliga tre områden. Inget av områdena 

försörjs idag med kollektivtrafik, och ligger inte inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Förtätning av bebyggelse kring Letssjön skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett 

attraktivt strandnära läge i närhet till Ljusdals tätort. 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt 

skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i och kring 

tätorten. 

 

 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge 

positiva sysselsättningseffekter. 

 

 

 

Storsjön 

 
Storsjön är belägen cirka 27 kilometer norr 

om Ljusdal tätort. Sjön ligger 186 meter 

över havet och sjöns yta är 26,4 

kvadratkilometer. Storsjön är en av 

kommunens större insjöar och runt denna 

finns blandad bebyggelse i form av såväl 

jordbruk som permanent- och 

fritidsbostäder. Naturen skiftar från stora 

skogsskiften till öppen ängs- och 

jordbruksmark. 
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  LIS-område 11 och 12 i Storsjön 

 

 

LIS-områden 

 

10) I byn Flottstaden belägen i sjöns nordvästra del finns intresse att utveckla en verksamhet 

för fiske med tillhörande boendemöjligheter.  

 

11) I Storsjöns södra del i närheten av 

Vattuvalla, finns ett område i form av en 

halvö med namnet Uddaskogen. Området är 

bebyggt med i huvudsak fritidshus och 

naturen utgörs främst av barrskog med 

inslag av öppen mark. Området anses 

lämpligt för ytterligare bebyggelse i form av 

främst fritidsbebyggelse och att peka ut 

området som lämpligt för landsbygds-

utveckling ger nya möjligheter för en 

eventuellt framtida genomtänkt förtätning 

samt utveckling av bebyggelsen här.  

 
 
12) I sjöns östra del, kring byn norra Sandvik finns ett områden som anses lämpligt för 

ytterligare bebyggelse. I närheten av Norra Sandvik finns tre avstyckade men obebyggda 

tomter. LIS-området ger förutsättningar för en eventuellt framtida exploatering av dessa. 

Delar av området ligger inom Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet, och 

ett byggnadsminnesförklarat härbre angränsar till området. Området anses lämpligt för 

ytterligare bebyggelse av i huvudsak fritidsbostäder, förutsatt att konsekvenser för 

odlingslandskapet beaktas samt att bebyggelsens placering inte stör intrycket av det äldre 

bodlandskapet.  

 
Riksintressen och fornlämningar 

 

Södra delen av område 12 ligger inom riksintresse för naturvård och naturvårdsprogrammet 

”Sandviksmoarna – Gröntjärn” enligt gällande översiktsplan för Ljusdals kommun. Område 10 

och 11 berörs inte av något riksintresse. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 

lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till samtliga tre områden. Område 10 ligger 

cirka 1 kilometer från riksväg 83 som förses med linjetrafik, och området ligger inom räckhåll 

för befintlig skolskjuts. Område 11 och 12 ligger inte i anslutning till kollektivtrafik och förses 

idag inte med skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
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LIS-område 13 i Norsviken, Orsjön. 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Förtätning av bebyggelse kring Storsjön skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett 

attraktivt strandnära läge i närhet till bland annat Hennan och Ljusdals tätort. 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt 

skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat 

Hennan. 

 

 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge 

positiva sysselsättningseffekter. 

 
 

Ljusnan och Borrsjön 
 
Älven Ljusnan är kommunens pulsåder och slingrar sig genom hela kommunen från Karsjö i 

öster till strax väster om Kårböle vid kommunens västra gräns. I kommunens östra del utgörs 

Ljusnan av sjöarna Orsjön och Tevsjön medan övriga delar av älven utgörs av forsar eller mer 

lugnflytande partier av olika karaktär. Det finns mycket skyddsvärd natur, kultur och andra 

värden utmed älven, till exempel finns ett antal natura 2000-områden nedströms Laforsen. 

Ljusnans dalgång har många unika kulturmiljöer och speciellt områden runt Järvsö är av 

riksinteresse för kulturmiljövård. Hela älven omfattas av Nedre Mellanljusnans 

naturvårdsprogram enligt Ljusdal kommuns översiktsplan. Riksintresseområden utefter 

älven som också berörs är riksintressen för naturvård (Nedre Mellanljusnan) samt 

riksintressen för friluftsliv (Ljusnans dalgång) och rörligt friluftsliv (Ljusnan mellan Färila och 

Bergvik).  

 

 

Norsviken 

 

13) Längs Norsvikens östra strand ligger 

det fina och attraktiva lägen på sluttningen 

ned mot Ljusnans strand och där solen 

ligger på större delen av dagen. Idag är 

området en blandning mellan permanent- 

och fritidsbostäder. Området utgörs i 

huvudsak av öppen ängsmark och mindre 

skogspartier. Del av området omfattas av 

länsstyrelsens bevarandeprogram för 

odlingslandskap vilket ska beaktas vid 

eventuell exploatering. 
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LIS-område 14 i Ljusnan. 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av riksintresse-

områdena Ljusnans dalgång för friluftsliv samt Ljusnan mellan Färila och Bergvik för rörligt 

friluftsliv. Då området är förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för 

boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att 

området inte medför betydande påverkan på riksintressena. Inom området finns 

fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell 

exploatering. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till området. Området ligger i anslutning till 

linjetrafik från Nor, och inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 En vidareutveckling av området innebär en förtätning och viss utvidgning av befintlig 

bebyggelse med goda chanser till fler permanentboende 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa 

underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat Järvsö. 

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 

 

 

 

Järvsö- Ede 

 

14) Fastighetsägaren till Järvsö-Ede 4:17 

har idéer om att anlägga en fiskecamp 

eller liknande verksamhet här. LIS-

området ligger mitt emellan Ljusdal och 

Järvsö tätort längs Ljusnans västra strand. 

På grund av närheten till riksväg 83 och 

järnvägen anses främst boenden för 

kortare vistelser vara lämpligt, till 

exempel fiskecamp eller stugor till 

uthyrning för kortare vistelser. Det finns 

en fornlämning inom området i form av 

delar av en väg.  
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LIS-område 15 och 16 i Ljusnan och Bodasjön. 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av 

riksintresseområdena Ljusnans dalgång för friluftsliv samt Ljusnan mellan Färila och Bergvik 

för rörligt friluftsliv. Då området är förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger 

bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, 

bedöms att området inte medför betydande påverkan på riksintressena. Inga fornlämningar 

eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till området. Området ligger i anslutning till 

linjetrafik via riksväg 83 med goda förbindelser till bland annat Ljusdal och Järvsö, och inom 

räckhåll för befintlig skolskjuts.  

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge 

positiva sysselsättningseffekter. 

 

 Kan bidra till ett förbättrat underlag för befintliga och eventuellt framtida 

servicefunktioner i Ljusdal 

 

Skästra industriområde och Säljesta 

 

15) LIS-området syftar till att möjliggöra 

en eventuellt framtida utveckling av 

Skästra industriområde. Möjliga 

markföroreningar tillsammans med 

störningar från riksväg och järnväg gör att 

området även fortsättningsvis lämpar sig 

bäst för industriverksamhet. Området 

syftar även till att möjliggöra åtgärder och 

en utveckling kring fotbollsplanen som 

finns i LIS-områdets västra del, Skulle det 

bli aktuellt att fotbollsplanen flyttas kan 

även en expansion av industriområdet ske 

här. Bodasjön omfattas av länsstyrelsens 

bevarandeprogram för odlingslandskap 

vilket ska beaktas vid eventuell 

exploatering. 
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16) LIS-området syftar till att möjliggöra ytterligare bebyggelse i byn Säljesta. Området ligger 

längs Ljusnans östra strand strax norr om Järvsö. Här finns intresse att stycka av tomter för 

såväl permanent- som fritidsboende. Här finns möjligheter till ytterligare bebyggelse i 

attraktivt läge på nära avstånd till Järvsö tätort. Naturen i området består förutom befintlig 

bebyggelse av öppen mark med inslag av barrskog. Området omfattas av länsstyrelsens 

bevarandeprogram för odlingslandskap vilket ska beaktas vid eventuell exploatering. 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Områdena omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av 

riksintresseområdena Ljusnans dalgång för friluftsliv samt Ljusnan mellan Färila och Bergvik 

för rörligt friluftsliv. Område 16 omfattas även av riksintresse för naturvård. Då området är 

förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning 

till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att områdena inte medför betydande 

påverkan på riksintressena. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar 

berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Skästra industriområde ligger i anslutning till riksväg 83 mellan tätorterna Ljusdal och Järvsö. 

Till området i Säljesta finns Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar. Säljesta förses idag inte 

med kollektivtrafik. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå 

utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Utveckling av Skästra industriområde kan ge positiva sysselsättningseffekter och bidra 

till utveckling av kommunen 

 

 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för 

lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 

 

 Ett attraktiv boende nära en strand ger bättre förutsätt-ningar för utnyttjande av 

infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik m.m. jämfört med ett utspritt boende.  

 

 Ökat befolkningsunderlag kan förbättra förutsättningarna att anordna gemensamma 

vatten- och avloppslösningar.  
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LIS-område 17 i Ljusnan, Ljusdal. 

Horne 

 

17) Ägare till fastigheten 2:44 vill avstycka 

tomter för att uppföra ett antal 

permanentbostäder i området. LIS-

området syftar till att möjliggöra en 

framtida utveckling och förtätning med ny 

bebyggelse på marken som i nuläget är 

odlingsmark. Området ligger efter 

Norrkämstaleden i utkanten av Ljusdals 

tätort och cirka 300 meter från 

Norrkämsta industriområde. Landskapet 

består utöver en etablerad tomt i 

huvudsak av odlingslandskap med inslag 

av barrskog. Området är utpekat i 

Länsstyrelsens bevarandeprogram för 

odlingslandskap vilket ska beaktas vid 

eventuell exploatering. 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. 

Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

området ligger inom Ljusdals tätort och därmed i nära anslutning till kollektivtrafik, skolor, 

servicefunktioner med mera. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat 

kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för 

lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 

 

 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av 

infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 
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LIS-område 18 i Lillhaga och 19 i Hovsberg. Ljusnan och 

Borrsjön i Ljusdal. 

Lillhaga och Hovsberg 

 

18) Längs med Borrvägen i Lillhaga 

finns i den nuvarande ledningsgatan 

utrymme för ytterligare bebyggelse 

söder om borrvägen. Detta kräver dock 

att ledningen avvecklas och 

koncessionen upphör innan ny 

bebyggelse kan tillkomma. LIS-området 

syftar till att möjliggöra en eventuellt 

framtida utveckling och förtätning med 

ny bebyggelse på marken i nuvarande 

ledningsgata. Bebyggelsen kan här 

lämpligen utgöras av radhus eller villor. 

I närområdet finns också en 

hästverksamhet, vilken är lokaliserad 

cirka 100-200 meter från ledningsgatan. 

Marken inom området utgörs av öppna 

ytor. 

 

19) LIS-Området i Hovsberg, öster om Ramsjövägen i utkanten av Ljusdal tätorts centrala 

delar, syftar till att möjliggöra ytterligare bebyggelse inom detta till ytan begränsade och 

obebyggda område. Naturen inom området utgörs idag av öppna mark. Ny bebyggelse 

bedöms kunna disponeras för att skärma av mot bullerstörningar från riksvägen. VA-

ledningar finns framdragna genom området.  

Riksintressen och fornlämningar 

 

LIS-områdena i Lillhaga och Hovsberg omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv. Området i 

Lillhaga ledningsgatan är även utpekat som naturvårdsprogram i Ljusdal kommuns 

översiktsplan. Då dessa områden inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till 

strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att områdena inte medför betydande 

påverkan på riksintressena. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar 

berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

De tre områdena ligger inom Ljusdals tätort och därmed i nära anslutning till kollektivtrafik, 

skolor, servicefunktioner med mera. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten 

obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för 

lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
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LIS-område 20 i Borr, Ljusnan i Ljusdal. 

 

 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av 

infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 

 

 

Borr  

20) LIS-området längs med 

Vallfarleden i Nore, syftar till att 

möjliggöra ytterligare bebyggelse som 

bygger vidare på den nuvarande 

småskaliga bebyggelsestrukturen i 

området. Detta sker lämpligen genom 

enstaka kompletteringar av den 

befintliga bebyggelsen. Kommunalt 

vatten och avlopp finns delvis 

tillgängligt i området. De geotekniska 

förhållandena inom området bör 

belysas eller utredas på en mer 

detaljerad nivå innan ytterligare 

exploatering sker. 

 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av riksintresseområde 

Ljusnan mellan Färila och Bergvik för rörligt friluftsliv. Då området är förhållandevis 

begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till 

strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande 

påverkan på riksintressena. Inom området finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 

lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 

 

Tillgänglighet 

 

Området ligger i anslutning till riksväg 83 i utkanten av Ljusdals tätort och i nära anslutning 

till kollektivtrafik, skolor, servicefunktioner med mera. Fri passage ska lämnas för att trygga 

att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och 

djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för 

lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
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LIS-område 21 och 22 i Ljusnan, Ljusdal. 

 

 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av 

infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 

 

Stavsätter rastplats och Grovans koloniområde 

 

21) LIS-området som omfattar rast-

platsområdet i Stavsätter söder om 

älvbron, syftar till att underlätta för 

eventuellt framtida åtgärder för att 

utveckla rastplatsen och verksam-heterna 

här. Naturen i området består förutom 

befintlig bebyggelse av öppna ytor. 

 

22) Grovans koloniområde föreslås att i 

framtiden eventuellt utökas i sydostlig 

riktning om nuvarande koloniområde. LIS-

området syftar till att möjliggöra detta. 

Befintlig tillfartsväg till området finns. En 

utökning av koloniområdet ska föregås av 

en detaljplaneläggning. Naturen inom 

området utgörs av öppna ytor.  

 
Riksintressen och fornlämningar 

 

De båda områdena ligger inom riksintresseområde Ljusnan mellan Färila och Bergvik för 

rörligt friluftsliv. Området i Stavsätter är även utpekat som riksintresse för naturvård. Då 

området är förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt 

anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför 

betydande påverkan på riksintressena. Inom område 22 finns fornlämningar eller övriga 

kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 

  

Tillgänglighet 

 

Området i Stavsätter ligger vid riksväg 83 i utkanten av Ljusdals tätort. Till Grovans 

koloniområde finns befintlig tillfartsväg och ligger i nära anslutning till Ljusdals tätort. 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

 

 



28 
 

LIS-område 23 och 24 i Ljusnan söder om Kårböle. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för 

lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 

 

 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i 

kommunen 

 

 

Snörbo och Skansen 

 

23) LIS-området vid riksväg 84 strax 

utanför Kårböle tätort syftar till att 

möjliggöra åtgärder för att utveckla det 

befintliga campingområdet i anslutning till 

Kårböle skans. Detta bedöms kunna gynna 

besöksnäringen till bland annat skansen 

och ge positiva sysselsättningseffekter för 

området.  

 

24) LIS-området i Snörbo syftar till att 

möjliggöra eventuellt framtida åtgärder 

och en utveckling för rastplatsen inom 

detta område.  

 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Inget av områdena omfattas av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade 

naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Båda områdena ligger efter riksväg 84 i närhet till Kårböle, som förbinds med linjetrafik till 

bland annat Ljusdal tätort.  

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Utveckling och åtgärder kring campingen och den medeltida skyddsanläggningen kan 

förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter för området. 
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LIS-område 26 och 27 i Sånghussjön. 

 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i 

kommunen. 

 

 Ökad turism i området ger ett större besöksunderlag till verksamheter och 

servicefunktioner i Kårböle. 

 

 

Sånghussjön 
 
Sånghussjön är belägen cirka 10 

kilometer söder om Färila tätort. 

Sånghussjön är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde och ligger 218 

meter över havet samt vars yta är 2,18 

kvadratkilometer. I sjöns norra ände finns 

den populäraste badplatsen i 

Färilaområdet. Sjön är med sin närhet till 

Färila lättillgänglig och med små avstånd 

till service och andra bekvämligheter. 

Naturen runt sjön utgörs i huvudsak av 

barrskog men även inslag av öppen 

terräng förekommer. I sjöns norra och 

östra del finns idag en del bebyggelse 

främst i form av fritidshus men även 

permanentbostäder.  

 

 

En förtätning, utveckling och utbyggnad i och kring dessa redan etablerade 

bebyggelseområden anses lämpligt. Längs sjöns östra strand går den större Stocksbovägen 

och även sjöns norra och nordvästra del är lättillgänglig med befintliga mindre vägar. 

 

LIS-områden 

 

26) I den nordvästra delen av LIS-området finns idag en viss utspridd bebyggelse vilken 

sammankopplas med befintliga vägar. LIS-området syftar till att möjliggöra för ytterligare 

fritidsbebyggelse inom området. Den Nordöstra delen av området löper från Stocksbovägen i 

öster längs med Kärrbacksvikens norra strand västerut till strax bortanför badplatsen. Inom 

detta område finns idag befintlig bebyggelse och LIS-området syftar här till att möjliggöra en 

eventuellt framtida förtätning och åtgärder inom och kring detta bebyggelseområde.  

Åtgärder på och i direkt anslutning till den allmänna badplatsen får bara syfta till att utveckla 

badplatsen. Vid exploatering kring Sandudden och Buddals-loken bör markens lämplighet 

utredas eller bedömas vid en eventuell planläggning eller lovprövning. Landskapet inom 

området är skiftande och består utöver etablerade tomter av i huvudsak barrskog med inslag 

av öppna ytor där sankmark förekommer och även lite odlingsmark. 
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27) LIS-området som löper längs Stocksbovägen vid Sånghussjöns östra strand, sträcker sig 

från Ormnäset söderut innanför Storholmen, syftar till att möjliggöra en eventuellt framtida 

förtätning och utveckling av den befintliga bebyggelse som finns utmed Stocksbovägen. 

Naturen inom området utgörs av förutom tomtmark till befintlig fritidsbebyggelse i huvudsak 

av barrskog. 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Områdena 26 i norra delen av sjön omfattas av naturvårdsprogrammet Näsbergsfältet-

skrälldalen enligt Ljusdal kommuns översiktsplan. Område 27 i den östra delen av sjön 

omfattas inte av riksintressen eller andra kända naturvärden. Områdena bedöms inte 

medföra någon påverkan på något riksintresse. Inom område 26 finns fornlämningar och 

övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till samtliga tre områden. Områdena ligger 

cirka 10 kilometer från Färila och förses idag inte med linjetrafik eller skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för 

lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 

 

 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter i bland annat Färila. 

 

 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av 

infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  

 

Skålbosjön 
 
Skålbosjön är belägen cirka 6 kilometer nordväst om Järvsö tätort och är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde. Sjön ligger 140 meter över havet och sjöns yta är 0,356 

kvadratkilometer. Sjöns västra och nordliga del utgörs av i huvudsak öppen jordbruksmark 

och annan särskilt värdefull mark för djur- och växtliv, men även för kulturmiljön. På östra 

sidan löper en mindre väg längsmed sjön och i den nedre delen finns två detaljplaner 

upprättade för fritidsbebyggelse. Med sin närhet till Järvsö tätort är Skålbosjön en 

lättillgänglig sjö med potential för fler fritidsbostäder i sjöns östra del.  
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LIS-område 28 i Skålbosjön. 

LIS-området 

 

28) LIS-området ligger i direkt anslutning 

till befintliga detaljplaner i sjöns östra del 

och syftar till att möjliggöra en utveckling 

och utökning av den befintliga bebyggelse 

som tillkommit och kommer att tillkomma 

inom detaljplaneområdena. Skålbosjön har 

höga näringsvärden vilket innebär att 

särskilt höga krav på rening av avlopp 

kommer att ställas. Naturen i området 

utgörs av i huvudsak barrskogsmark. 

Området omfattas av länsstyrelsens 

bevarandeprogram för odlingslandskap 

vilket ska beaktas vid eventuell 

exploatering. 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av några riksintressen. Området omfattas av Nedre Mellanljusnans 

naturvårdsprogram. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området förses idag inte med 

kollektivtrafik, men ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för 

lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 

 

 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter i bland annat Järvsö. 

 

 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av 

infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
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LIS-område 29 i Sorttjärnen. 

Sorttjärnen 
 
Sorttjärnen är belägen cirka 2 kilometer nordväst om Järvsö tätort. Sjön är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde. Sjön ligger 183 meter över havet och sjöns yta är 0,155 

kvadratkilometer. Sjön ligger i direkt anslutning Järvsöbackens skidanläggning och kan med 

sitt centrala läge erbjuda mycket attraktiva tomter.  

 

 

Lis-området 

 

29) Det utpekade området i sjöns 

nordvästra del anses lämpligt för en 

vidareutveckling av det glesa och 

småskaliga stugområdet utmed 

Sorttjärns nordvästra strand längs 

Sorttjärnsvägen och även delvis längs 

Åsgårdsvägen. Området är utpekat som 

bebyggelseområde i den fördjupade 

översiktsplanen för Järvsö. LIS-området 

syftar till att möjliggöra för ytterligare 

fritidsbebyggelse i området.  

 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av riksintresseområde 

Ljusnan mellan Färila och Bergvik för rörligt friluftsliv. Då området är förhållandevis 

begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till 

strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande 

påverkan på riksintresset. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger nära Järvsöbackens 

skidanläggning och Järvsö tätort med tillgänglig kollektivtrafik, och ligger inom räckhåll för 

befintlig skolskjuts. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå 

utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 En vidareutveckling av området innebär en förtätning och viss utvidgning av befintlig 

bebyggelse, med goda chanser till fler fritidsboende. 

 

 Ökad befolkning, både permanent- och säsongsboende, i Järvsö-området skapar 

långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner. 
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LIS-område 30 i Stora Björken. 

 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av 

infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  

 

Stora Björken 
 
Stora Björken är belägen cirka 14 

kilometer väster om Järvsö tätort och är 

en del av Ljusnans huvud-

avrinningsområde. Sjön ligger 217 meter 

över havet och dess yta är 0,583 

kvadratkilometer. Det finns idag befintlig 

fritidsbebyggelse kring sjön och även 

vägförbindelser finns, förutom i sjöns 

västra del, vilken är undantagen som LIS-

område då ingen befintlig bebyggelse 

eller tillfartsväg finns här. Marken 

bedöms även olämplig att bebyggas 

samtidigt som dess värde för djur och 

växtliv bedöms vara stor här. Sjön ligger 

inom tätortstriangels och anses ha 

potential för framtida exploatering av i 

huvudsak fritidsbebyggelse. 

 

Lis-området 

 
30) LIS-området upptar större delen av sjön och syftar till att möjliggöra för ytterligare 

fritidsbostäder inom området samt att utveckla redan befintlig bebyggelse här. Befintlig 

bebyggelse inom området är utspridd och goda förtätningsmöjligheter anses finnas här, 

främst i form av ytterligare fritidsbostäder. Förutom tomtmark utgörs naturen främst av 

barrskog med inslag av öppen mark. Området påverkas idag av buller från vindkraftverk på 

Svartvallsberget, som ligger cirka 1,5 kilometer norr om området. 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. 

Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger inte i anslutning till 

kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. Fri passage ska lämnas för att trygga att 

allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
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LIS-område 31 i Milsjön. 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa 

underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 

 

 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter 

och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 

 

Milsjön 
 
Milsjön är belägen cirka 10 kilometer sydväst om Järvsö tätort och är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde. Sjön ligger 227 meter över havet och sjöns yta är 1,41 

kvadratkilometer. Naturen kring sjön består främst av stora skogsskiften och 

exploateringsgraden väldigt låg. Längs sjöns sydöstra del går Harsavägen och kring denna 

finns befintlig bebyggelse bestående av permanentbostäder och fritids- bebyggelse. Med sin 

närhet till Järvsö tätort och den större Harsavägen är delar av sjöns östra strand tillgänglig 

och anses ha potential för ytterligare bostadsbebyggelse. 

LIS-området 

 

31) LIS-området ligger mellan Järvsö och 

den populära skidorten Harsa i Milsjöns 

östra del och syftar till att utveckla och 

möjliggöra för en eventuellt framtida 

förtätning inom området för såväl 

permanentbostäder som fritids-

bebyggelse. Längs Harsavägen finns en 

blandad bebyggelse av permanent-

bostäder och fritidsbebyggelse. Det finns 

dessutom obyggda tomter i LIS-områdets 

sydliga del.  

 

 

 

Längs den mindre tillfartsvägen i LIS-

områdets norra del utgörs bebyggelsen av i huvudsak fritidsbostäder. Utöver redan befintliga 

tomtfastigheter består naturen inom området i huvudsak av barrskog med inslag av 

sankmark. Området anses ha potential för ytterligare bostadsbebyggelse där attraktiva tomter 

kan skapas. I områdets södra del längs Harsavägen utökas bebyggelsen lämpligen med 

permanentbostäder, men även fritidsbostäder kan anses vara lämpligt här. I områdets norra 

del utökas befintlig fritidsbebyggelse lämpligen i huvudsak av ytterligare fritidsbostäder. 
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LIS-område 32 i Sidskogssjön. 

 

 

 

 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. 

Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger inte i anslutning till 

kollektivtrafik, men ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa 

underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 

 

 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter 

och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 

 
 
 
Sidskogssjön 
 

Sidskogssjön är belägen cirka 25 kilometer 

sydväst om Järvsö tätort i kommunens 

sydligaste delar. Sjön är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde och ligger 272 

meter över havet samt har en yta på 1,23 

kvadratkilometer. I sjöns östra del ligger 

byn Sidskogen med en välbevarad 

bebyggelse och som omringas av ett vackert 

kulturlandskap med öppna ytor.  Den 

övriga omgivningen kring Sidskogssjön 

utgörs i huvudsak av skogsmark med inslag 

av sankmark. Exploateringsgraden i övrigt 

runt sjön är sparsam och utgörs i huvudsak 

av fritidsbebyggelse med en koncentration i 

sjöns nordvästra del. 
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LIS-området 

 

32) LIS-området återfinns i sjöns nordvästra del och syftar till att möjliggöra en eventuellt 

framtida förtätning och utveckling av den fritidsbebyggelse som finns här. Naturen inom 

området utgörs främst av barrskog och öppna ytor kring befintlig fritidsbebyggels. En 

befintlig tillfartsväg finns till och inom LIS-området för den bebyggelse som finns här idag.   

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. 

Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger inte i anslutning till 

kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa 

underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 

 

 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter 

och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 

 
 
 

Rossen 
 

Sjön Rossen är belägen cirka 28 kilometer söder om Färila tätort och gränsar till Ovanåkers 

kommun. Rossen är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde och ligger 274 meter över 

havet samt har en yta om 3,44 kvadratkilometer. Naturen kring Rossen består främst av 

skogsskiften och exploateringsgraden mycket låg. Sjöns västra sida utgörs till stor del av 

natura 2000-området ”Rossenområdet”.  
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LIS-område 33 i sjön Rossen. 

 

 

 

 

LIS-området 

 
33) I sjöns mellersta östra del finns det av 

en fastighetsägare intresse att utveckla en 

verksamhet för fiskare med några stugor 

för uthyrning samt ett båthus. Naturen 

utgörs av barrskog med inslag av 

sankmark. Inom området finns endast en 

känd befintlig byggnad.  

 

 

 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. 

Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger inte i anslutning till 

kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Turism i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i 

kommunen. 

 

 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge 

positiva sysselsättningseffekter. 

 

 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för 

lokala servicefunktioner, som därmed stärks.  
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Lindstasjön 
 

Lindstasjön är belägen cirka 25 kilometer 

sydväst om Färila tätort och ligger nära 

kommungränsen till Ovanåkers kommun. 

Lindstasjön är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde och ligger 333 

meter över havet samt har en yta på 4,16 

kvadratkilometer. Exploateringsgraden 

kring sjön är låg och utgörs nästan 

uteslutande av större fastigheter i form av 

stora skogsskiften. I sjöns södra del ligger 

Lindstanäset, vilket är en halvö som är 

indelad i mindre fastigheter och här finns 

också ett mindre antal fritidsbostäder. 

LIS-området 

 

34) LIS-området innefattar Lindstanäset och är en halvö i Lindstasjöns sydliga del. LIS-

området syftar till att möjliggöra mer fritidsbebyggelse på Lindstanäset. En befintlig 

tillfartsväg finns till området och till de befintliga fritidshus som finns här idag. Naturen inom 

området utgörs förutom fritidstomter i huvudsak av skogsmark.  

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. 

Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till området. Området ligger inte i anslutning 

till kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa 

underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 

 

 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter 

och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 

LIS-område 34 på Lindstanäset i Lindstasjön. 
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LIS-område 35 i sjön Breasen. 

 

Breasen 
 
Breasen är en sjö belägen 11 kilometer 

nordväst om Färila tätort. Breasen är 

en del av Ljusnans huvudavrinnings-

område och ligger 220 meter över 

havet samt har en yta på 1,59 

kvadratkilometer. Sjön är glest 

bebyggd och naturen runt sjön utgörs i 

huvudsak av barrskog. Breasen är en 

populär fiskesjö och utflyktsmål. 

 

 

LIS-området 

 

35) LIS-området som ligger i sjöns nordöstra del följer strandlinjen längs den välskötta 

grusväg som går här. Området syftar till att förtäta och utveckla den fritidsbebyggelse som 

finns vid sjön. Naturen inom området utgörs i huvudsak av barrskog. 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. 

Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till området. Området ligger inte i anslutning 

till kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa 

underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 

 

 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter 

och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
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Dåasen 
 

Dåasen är belägen cirka 6 kilometer öster 

om Los tätort och är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde. Sjön är belägen 

356 meter över havet och har en yta på 

7,32 kvadratkilometer. I Dåasens sydliga 

del går landsväg 310 längs med sjön södra 

strand. Exploateringsgraden i sjön är 

väldigt låg, men i sjöns sydöstra del finns 

ett område med fritidsbebyggelse med 

befintliga tillfartsvägar. Med sin närhet till 

Los tätort och sitt lättillgängliga läge via 

riksväg 310. 

LIS-området 

 

36) LIS-området ligger i sjöns sydöstra del och syftar till att möjliggöra en utveckling och 

förtätning av det område med fritidsbebyggelse som finns här. Naturen i området består i 

huvudsak av barrskog. Inom LIS-området finns en välskött och populär badstrand, inom 

strandområdet ska endast åtgärder som syftar till att utveckla badplatsen med tillhörande 

verksamheten samt åtgärder för rekreationsändamål tillåtas.  

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen. Området ingår i naturvårdsprogrammet Loån i 

Ljusdal kommuns översiktsplan. Inom området finns fornlämningar eller övriga 

kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till området. Området ligger i anslutning till 

riksväg 310 som förses med linjetrafik, och området ligger inom räckhåll för befintlig 

skolskjuts. 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Förtätning av bebyggelse kring Dåasen skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett 

attraktivt strandnära läge i närhet till Los tätort. 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa 

underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat Los. 

 

LIS-område 36 i sjön Dåasen. 
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LIS-område 37 i Lossjön. 

 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge 

positiva sysselsättningseffekter. 

 

Lossjön 
 

Lossjön är belägen strax öster om Los tätort. Sjön är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde och ligger 314 meter över havet samt har en yta på 3,15 

kvadratkilometer. I sjöns norra del går landsväg 310 och söder om denna väg ut mot sjön 

finns en rastplats samt ett område för i och uppläggning för båtar med tillhörande 

rekreationsyta. 

 

 

LIS-området 

 

37) LIS-området syftar till att möjliggöra 

eventuellt framtida åtgärder för 

rastplatsen i området samt för 

båtuppläggningsplatsen vid Lossjöns 

norra strand. Naturen inom Lis-området 

består i huvudsak av barrskog med 

inslag av sankmark och öppen mark.  

 

 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen. Området är utpekat som naturvårdsprogram i Ljusdal 

kommuns översiktsplan och ingår i området ”Österhocklan”. Inom området finns 

fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell 

exploatering. 

 

Tillgänglighet 

 

Området ligger i anslutning till riksväg 310 i utkanten av Los tätort och i nära anslutning till 

kollektivtrafik, skolor, servicefunktioner med mera. Fri passage ska lämnas för att trygga att 

allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för 

lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 

 

 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter service i Los.  
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LIS-område 38 i Kyrkbytjärnen, Los. 

 

 

 

 

 

 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i 

kommunen 

 

Kyrkbytjärnen 
 

Kyrkbytjärnen är belägen i direkt 

anslutning till Los tätort i byns sydvästra 

del. Kyrkbytjärnen är en del av Ljusnans 

huvudavrinningsområde och ligger 392 

meter över havet och har en yta på 0,19 

kvadratkilometer. I sjöns östra del finns 

ett camping område och 

hembygdsgården. Området kring sjön 

utgörs annars i huvudsak av skogsmark 

och öppen mark. 

 

 

 

 

 

LIS-området 

 

38) LIS-området syftar till att möjliggöra för eventuellt framtida åtgärder för Los 

campingområde och för området i och kring hembygdsgården för att utveckla 

verksamheterna inom dessa områden. Naturen inom LIS-området utgörs i huvudsak av öppen 

mark med inslag av barrskog.  

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. 

Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Området ligger centralt i Los tätort i nära anslutning till butiker, skolor, och service med mera, 

och med goda förbindelser till bland annat Ljusdals tätort. Fri passage ska lämnas för att 

trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- 

och djurliv. 
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LIS-område 39 i Hemsjön, Hamra. 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Turism i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i 

kommunen. 

 

 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge 

positiva sysselsättningseffekter. 

 

 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för 

lokala servicefunktioner i Los. 

 

 
Hemsjön 
 
Hemsjön är belägen i direkt anslutning till byn Hamra, cirka 15 kilometer sydväst om los 

tätort. Hemsjön är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde ligger 436 meter över havet 

och har en yta på 0,303 kvadratkilometer. I sjöns sydvästra del ligger småorten Hamra.  

 

 

LIS-området 

 

39) LIS-området syftar till att underlätta 

för en eventuellt framtida tätorts-

utveckling med attraktiva centrala tomter 

vid Hemsjöns västra strand, i de centrala 

delarna av Hamra som omfattas av 

strandskydd. I områdets södra del finns en 

badplats och samlingsplats av allmänt 

intresse och LIS-området syftar här till att 

möjliggöra utvecklande åtgärder för denna 

plats. Naturen inom LIS-området består i 

huvudsak av barrsskog med inslag av 

öppen mark.  

 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas av riksintresseområde för friluftsliv och ingår i riksintresseområdet Orsa 

Finnmark. Då området är förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för 

boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att 

området inte medför betydande påverkan på riksintresset. Inga fornlämningar eller övriga 

kulturhistoriska lämningar berörs. 
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LIS-område 40 i Sandsjön vid Europaväg 45. 

Tillgänglighet 

 

Området ligger i anslutning till riksväg 310 cirka 15 minuter från Los tätort. Tillfartsväg finns 

till området via den väg som går ned till badplatsen. Området förses idag inte med 

kollektivtrafik men ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökad befolkning, både permanent- och säsongsboende, i området skapar långsiktigt 

underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner. 

 

 Ett attraktiv boende nära en strand ger bättre förutsättningar för utnyttjande av 

infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera jämfört med ett utspritt 

boende.  

 

 Vidareutveckling och åtgärder kring badplatsen kan öka besöksnäring i området och 

ge långsiktiga positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen. 

 

 

 
Sandsjön 
 

Sandsjön är belägen cirka 29 kilometer 

sydväst om Los tätort. Sandsjön är en del av 

Ljusnans avrinningsområde och ligger 409 

meter över havet samt har en yta på 1,13 

kvadratkilometer. I sjöns nordvästra del, 

utmed Europaväg 45 som går längs sjöns 

västra del, ligger en rastplats med vackert 

läge ut mot Sandsjöns västra strand. 

 

 

 

LIS-området 

 

40) LIS-området syftar till att möjliggöra åtgärder för en eventuellt framtida utveckling av 

rastplatsen intill Europaväg 45. Naturen inom området utgörs förutom av rastplatsen med sitt 

öppna landskap, även av inslag med barrskog.  

 



45 
 

LIS-område 41 i Tandsjön, Tandsjöborg. 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen. Området pekas ut i Ljusdal kommuns översiktsplan 

som naturvårdsprogram med namnet Sandsjöån. En utveckling av rastplatsen omfattar ett så 

pass begränsat område att det inte bedöms medföra någon betydande påverkan på 

naturvårdsprogrammets syfte. Inom området finns fornlämningar eller övriga 

kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 

 

Tillgänglighet 

 

Området ligger efter europaväg 45 strax söder om Tandsjöborg, som förbinds med linjetrafik 

till bland annat Mora och Östersund. 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i 

kommunen. 

 

Tandsjön 
 

Tandsjön är belägen i direkt anslutning till 

byn Tandsjöborg som ligger i sjöns 

sydvästra del, cirka 35 kilometer väster 

om Los tätort. Tandsjön är en del av 

Ljusnans huvudavrinningsområde och 

ligger 450 meter över havet samt har en 

yta på 4,15 kvadratkilometer. Europaväg 

45 löper längs med sjöns västra sida och 

längs östra stranden går Inlandsbanan, 

vilket är en stambana för tågtrafik som nu 

mer är nedlagd men håller fortfarande 

turisttrafik. Inlandsbanan har också ett 

stort värde för kulturmiljön och turismen. 

 

LIS-området 

 

41) LIS-området omfattar centrala Tandsjöborg i sjöns sydvästra del och sträcker sig från 

campingen i söder till reningsverket norr. LIS-området syftar till att möjliggöra en eventuellt 

framtida utveckling och åtgärder för campingområdet och i de centrala delarna av 

Tandsjöborg tätort, i de delar som omfattas av strandskydd.  
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LIS-område 42 i Fågelsjön, Fågelsjö. 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och är där en del av riksintresseområdet Orsa 

Finnmark. Då området inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till 

strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande 

påverkan på riksintresset. Inom området finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 

lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 

 

Tillgänglighet 

 

Området ligger efter europaväg 45 och längs stambanan för tågtrafik. Området ligger inom 

räckhåll för befintlig skolskjuts. 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Områdena förstärker möjligheterna till utveckling och åtgärder i och kring 

Tandsjöborg tätort. 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa 

underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i Tandsjöborg. 

 

 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter 

och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  

 

Fågelsjön 
 

Fågelsjön är belägen i direkt anslutning 

till byn Fågelsjö som ligger i sjöns norra 

del, cirka 30 kilometer väster om Los 

tätort. Fågelsjön är en del av Ljusnans 

huvudavrinnings-område och ligger 408 

meter över havet och har en yta på 7,95 

kvadratkilometer. I sjöns norra del 

ligger Fågelsjö med hälsingegården och 

världsarvet Gammelgården. Naturen 

kring Fågelsjön utgörs till största del av 

skogsmark och öppen sankmark och 

bebyggelsen utöver den som finns i byn 

Fågelsjö är mycket sparsam med endast 

enstaka fritidsbostäder. 
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LIS-området 

 

42) LIS-området omfattar delar av byn Fågelsjö och syftar till att möjliggöra en eventuellt 

framtida förtätning och utveckling av Fågelsjö i de utpekade delar som omfattas av 

strandskydd. Landskapet inom de båda LIS-områdena utgörs främst av barrskog med inslag 

av sankmark och öppen mark. Exploateringsgraden i de båda områdena är mycket låg men 

finns intresse anses det lämpligt att här utöka med ytterligare bostadsbebyggelse av i 

huvudsak fritidsbebyggelse. 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och är där en del av riksintresseområdet Orsa 

Finnmark. Då området inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till 

strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande 

påverkan på riksintresset. Inom området finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 

lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 

 

Tillgänglighet 

 

Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger inte i anslutning till 

kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa 

underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 

 

 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter 

och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 

 
Kårsjön 
 

Kårsjön är belägen i nära anslutning till byn Kårböle, cirka 1 kilometer väster om centrala 

Kårböle. Sjön är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde och är belägen 230 meter över 

havet, dess yta är 0,912 kvadratkilometer. Vid sjöns norra strand finns ett område med ett 

glest bestånd av befintlig bostadsbebyggelse. Även inne i byn Kårböle finns 

bostadsbebyggelse som ligger vid kårsjöns allra ostligaste del. Omgivningarna kring Kårsjön 

består annars i huvudsak av skogsmark och öppen sankmark. Sjöns sydliga och västliga del är 

obebyggd men kan förekomma något enstaka byggnadsverk.   
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LIS-område 43 i Kårsjön, Kårböle. 

LIS-området 

 

43) LIS-området syftar till att möjliggöra en 

eventuellt framtida förtätning och 

utveckling av bebyggelseområdet vid 

Kårsjöns norra strand. Det anses här 

lämpligt med ytterligare bebyggelse i form 

såväl fritidsbebyggelse som 

permanentbostäder. Bebyggelsen inom det 

utpekade LIS-området består idag av 

fritidsbebyggelse och permanentbostäder. 

Naturen inom LIS-området utgörs i 

huvudsak av barrskog med inslag av 

sankmark och öppen mark. Området är 

utpekat som naturvårdsprogram ”Skålåns 

dalgång”. 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. 

Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Området ligger längs riksväg 84 i utkanten av byn Kårböle som förses med linjetrafik till bland 

annat Ljusdals tätort. Området ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa 

underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 

 

 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter 

och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
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Gryttjen 

Gryttjen är belägen i direkt anslutning till byn Gryttjesbo som ligger i sjöns norra del, cirka 7 

kilometer väster om Ljusdal tätort. Sjön är en del av Ljusnans huvudavrinngingsområde. Sjön 

ligger 136 meter över havet och sjöns yta är 5,02 kvadratkilometer. Sjön sträcker sig över 

kommungränsen till Hudsvalls kommun.  

 
LIS-området 

 

44) I området i Gryttjens norra del 

finns ett antal fritidhus och någon 

enstaka lucktomt. LIS-området 

syftar till att möjliggöra en 

eventuellt framtida förtätning och 

utveckling av bebyggelseområdet 

och anses lämpligt för förtätning av 

såväl fritids- som 

permanentboenden. Naturen i 

området består förutom befintlig 

bebyggelse främst av barrskog.  

 

 

Riksintressen och fornlämningar 

 

Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. 

Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 

 

Tillgänglighet 

 

Området ligger längs riksväg 84 i som förses med linjetrafik till bland annat Ljusdals tätort. 

Befintliga tillfartsvägar finns till området och området ligger inom räckhåll för befintlig 

skolskjuts. 

 

Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt 

ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

 

 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för 

lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 

 

 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av 

infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  

 

 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning 

LIS-område 44 i Gryttjen, Gryttjebo 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Ljusdals kommun har beslutat att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). LIS-planen syftar till att utreda 

strandskyddsintresset och att peka ut de områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen som anses vara lämpliga för en genomtänkt utbyggnad och landsbygdsutveckling. 

Planprocessen har resulterat i 56 utpekade LIS-områden fördelade på 31 sjöar och vattendrag 

som berörs. Inom dessa utpekade områden anser Ljusdals kommun det lämpligt med ny 

strandnära bebyggelse för att främja landsbygdsutvecklingen i kommunen. 

 

Enligt miljöbalken (6 kap. 11 § MB) ska kommunala översiktsplaner miljöbedömas för att 

bedöma och identifiera planens påverkan på miljö, hälsa och säkerhet samt om betydande 

påverkan på dessa finns. En kommunal översiktsplan antas alltid medföra betydande 

miljöpåverkan enligt 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Ett tillägg till 

översiktsplanen gällande LIS-områden kan däremot inte alltid antas medföra betydande 

miljöpåverkan (Handbok 2009:4 s.25, Prop. 2008/09:119 s. 60). Ljusdals kommun anser att 

planen kan medföra en viss men ändå obetydlig miljöpåverkan och har därför valt att 

identifiera, beskriva och bedöma detta arbetes resultat med en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB). I MKB’n redovisas både positiv och negativ miljöpåverkan som planen kan tänkas leda 

till. 

 

Syfte och mål 
 

Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att integrera miljöaspekter i LIS-planen och 

identifiera, beskriva och bedöma de betydande miljökonsekvenser som kan uppstå som följd 

av genomförandet av planen. Målet är att redan tidigt i planprocessen integrera miljöaspekter 

i planen för att främja en hållbar samhällsplanering och utveckling. MKB:n har utarbetats 

parallellt med planförslaget och är en summering av hur det slutliga projektet förväntas 

påverka miljön. 

 

Avgränsningar 
 

Planen avgränsas till att omfatta möjligheten till landskapsutveckling i strandnära lägen och 

innefattar direkta och indirekta konsekvenser. Analyserna i denna MKB är avgränsade till att 

främst omfatta Ljusdal kommun då angränsande kommuner av planen inte bedöms påverkas 

av en betydande miljöpåverkan. Då miljökonsekvensbeskrivningen gäller ett tematiskt tillägg 

till översiktsplanen har Ljusdals kommun valt att göra denna på en översiktlig nivå och det 

har inte ansetts nödvändigt med ytterligare utredningen även om detta såklart övervägts. Då 

bedömningarna är av översiktlig karaktär kan det ibland vara svårt att identifiera, beskriva 

och bedöma alla de miljökonsekvenser som kan uppstå eller orsakas på grund av planens 

genomförande.  

 

De miljöaspekter som tas upp i denna MKB ska utreddas närmare vid ny bebyggelse eller 

åtgärder inom ett LIS-område och många bedömningar och frågor är antagligen lämpligare 
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och görs bättre vid ansökningar om bygglov, strandskyddsdispenser och andra 

tillståndsprövningar inom planen utsedda LIS-områden. 

 

Nollalternativet 
 

Nollalternativet innebär att utbyggnaden i strandnära lägen inte skulle grunda sig på ett 

tematiskt tillägg om landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utan utpekandet av LIS-

områden i lämpliga områden kan nybyggnation ske mer utspritt vid kommunens vattendrag 

och på så vis påverka miljön mer negativt och utan strategi samt kommunal styrning av vilka 

områden där landsbygdsutveckling är lämplig. Detta skulle kunna innebära en osäkerhet hos 

kommunens invånare samt exploatörer vad som gäller. Nollalternativet skulle även försvåra 

för kommunen att ordna attraktiva boenden och för verksamheter att expandera samt hitta 

lämpliga områden att huvudtaget starta upp på. Nollalternativen kan innebära att 

landsbygdsutvecklingen stagnerar och att avbefolkningen ökar eller fortsätter. Ekonomiskt 

kan detta innebära att kommunen kan tappa invånare och därigenom skatteintäkter vilket 

kan leda till sämre service på landsbygden..  

 

Huvudalternativet 
 

Huvudalternativet innebär att planen antas i sin helhet och att nybyggnation och åtgärder 

inom dessa utpekade områden stöds av kommunen, vilket kommer gynna och underlätta för 

en genomtänkt utbyggnad och landsbygdsutveckling. Huvudalternativet får anses vara det 

mest troliga alternativet och dess konsekvenser bedöms nedan och en sammanfattning har 

redan redovisats här ovan. 

 

Sociala konsekvenser 
 

Ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ger stora möjligheter till en 

positiv utveckling för kommunens landsbygd. Fritidsområden och områden med 

permanentboende får möjlighet att utvecklas samt att såväl nya som redan etablerade 

verksamheter gynnas. Ett ökat eller bibehållen befolkningsunderlag kan stärka eller behålla 

offentlig service på landsbygden och gynnar den sociala strukturen i kommunen. På sikt kan 

den ekonomiska kommunala ekonomin gynnas av att fler bor i kommunen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
 

Landsbygdsutveckling genererar förhoppningsvis en positiv ekonomisk utveckling för 

kommunen samt att sysselsättningen ökar för befintliga små företagare inom bland annat 

turism. Arbetstillfällen bidrar till en positiv utveckling och en levande landsbygd. Attraktiva 

boenden underlättar målet med att stärka befolkningsunderlaget på landsbygden samt att 

service och kommunikationer kan behållas eller eventuellt stärkas här.  
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Mark och vattenområden 
 

Vid framtagandet av Ljusdal kommuns LIS-områden har stor hänsyn tagits till lämpligheten 

för respektive områdes markanvändning (enligt 3 kap 1§ MB) samt värden för friluftsliv, 

natur och kultur, landskapsbild samt infrastrukturen i området. God hushållning av marken 

från allmänhetens synpunkt har tagits i beaktande och områdena ligger nästan uteslutande 

inom redan påverkade områden eller i direkt anslutning till sådana. Stor hänsyn ska tas till 

stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse 

samt fiskevatten skyddas mot skada (3 kap 2-5§§ MB). Enligt 3 kap § 4 Miljöbalken är 

jordbruksmark av nationellt intresse och ska endast i undantagsfall exploateras om det finns 

väsentliga samhällsintressen. I samband med en avvägning mellan befintlig och ny 

markanvändning bör hänsyn tas till olika värden, förutsättningar och påverkan för 

landsbygdsutveckling. I Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Norra Hälsingland finns mer 

information om de områden som är extra skyddsvärda och programmets rekommendationer 

bör eftersträvas. LIS-områden pekas inte ut i större opåverkade områden såsom 

våtmarksområden, naturskogar, öppna odlingslandskap och så vidare. 

 

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

funktioner (3 kap 7-9§§ MB). 

 

Riksintressen 
 

Inom kommunen finns en rad olika riksintresseområden, vilka kan komma att påverkas av de 

föreslagna LIS-områdena. Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse 

för en rad olika samhällsintressen och skyddas enligt 3 och 4 kap. i miljöbalken.  

 

Stor hänsyn tas till de riksintressen som finns i de LIS-områden som omfattas av dessa. 

Områden som omfattas av riksintressen är mycket värdefulla för de värden som riksintresset 

avser att skydda. Detta innebär emellertid inte att det här är olämpligt att utse områden för 

landsbygdsutveckling eller att bygga samt utföra åtgärder här, detta bedöms från fall till fall 

och genom avvägningar. Hur stor påverkan blir beror bland annat på bebyggelsen eller 

åtgärdens typ, omfattning och placering. Många gånger upplevs riksintresseområdena vara 

väl tilltagna i yta, ibland uppenbart godtyckliga gränsdragningar och syftet vad som exakt 

avses skyddas eller inkluderas i detta skydd inte helt klart. 

 

Riksintresse naturvård 

 

Riksintressen för naturvård inom Ljusdals kommun omfattar främst älven Ljusnan och 

intilliggande områden. Det är här riksintresseområdena Övre och nedre Mellanljusnan som 

berörs. LIS-området i sjön sortvattnet berör riksintresseområdet Sortvattnet-Stråsjö. Inom 

dessa områden finns höga naturvärden och ny bebyggelse ska anpassas så att dessa värden 

bevaras. Strandzonen har generellt hög biologisk mångfald vad gäller både flora och fauna, 

inom LIS-områdena finns krav på en fri passage närmast den känsliga stranden så att denna 

samt dess växt- och djurliv skyddas. Ljusdal kommun har tagit stor hänsyn till naturmiljön vid 

utpekandet av lämpliga LIS-områden i planen och konsekvenserna bedöms som små. 
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Riksintresse friluftsliv 

 

Det finns ett riksintresse för friluftsliv i Ljusdal kommun och det är området med namnet 

Ljusnans dalgång. Detta riksintresseområde berör LIS-områden utefter Ljusnan och 

närliggande sjöar. Då LIS-områdena är förhållandevis få och väldigt begränsade till ytan samt 

inte medger tomtplatser eller bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan 

en fri passage ska här lämnas, så är bedömningen att allmänhetens tillgänglighet till 

strandområdena i vissa fall till och med kan öka. Detta gör att Ljusdal kommun bedömer att 

LIS inte medför betydande påverkan på riksintresset för det rörliga friluftslivet. Ny 

bebyggelse och åtgärder inom LIS-områdena planeras utifrån att allmänhetens tillgång till 

stränderna säkras. Några LIS-områden pekas även ut för friluftsliv och turism vilket gynnas 

rekreationsmöjligheterna. Till exempel att verksamheter och åtgärder runt badplatser, 

campingar och vandringleder gynnar friluftslivet positivt.  

 

Riksintresse rörligt friluftsliv 

 

Det finns ett riksintresse för det rörliga friluftslivet i Ljusdal kommun och det är området som 

sträcker sig längs Ljusnan upp till Färila. LIS-områden belägna utefter Ljusnan berörs men 

även Kalvsjön, Bodasjön och Ygssjön.  

 

Då LIS-områdena är förhållandevis få och väldigt begränsade till ytan samt inte medger 

tomtplatser eller bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten, utan en fri 

passage ska här lämnas, i vissa fall kan även allmänhetens tillgänglighet öka. Detta gör att 

Ljusdal kommun bedömer att LIS inte medför betydande påverkan på riksintresset för det 

rörliga friluftslivet. Ny bebyggelse och åtgärder inom LIS-områdena planeras utifrån att 

allmänhetens tillgång till stränderna säkras. Några LIS-områden pekas även ut för friluftsliv 

och turism vilket gynnas rekreationsmöjligheterna. T ex att verksamheter och åtgärder runt 

badplatser, campingar och vandringleder gynnar friluftslivet positivt.  

 

Riksintresse kulturmiljövård 

 

Inga LIS-områden har pekats ut inom riksintresse för kulturmiljövård. 

 

Riksintresse natura 2000 

 

Mellanljusnan omfattas av Natura 2000 vilket ska beaktas särskilt för de LIS-områden som 

pekas ut här. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU där målet är att hejda 

utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns drygt 3 500 Natura 2000-områden där 

många av dem även är naturreservat eller nationalpark. Urvalet av Natura 2000-områden är 

en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige och omfattar 

värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett 

europeiskt perspektiv.  
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För Ljusnan är det själva älven och strandzonen som omfattas av Natura 2000, att placera 

bebyggelse i direkt anslutning till strandområdet är inte förenligt med strandskyddets syften 

och heller inte LIS, varför stor hänsyn till Natura 2000 tas med automatik. 

 

Riksintresse skyddade vattendrag 

 

Ljusnan och närliggande vattensystem är särskilt skyddade enligt 4:e kapitlet i Miljöbalken 

från vattenkraftsutbyggnad. LIS-planen omfattar inte vattenverksamhet men tar ändock stor 

hänsyn till dessa bevarandevärda vattenmiljöer och strandzonen genom att inte tillåta 

tomtplatser eller boendemiljöer i direkt anslutning till vattnet.  

 

Påverkan på strandskyddet 
 

En antagen LIS-plan ger förutsättningar för mer byggande i utpekade områden som omfattas 

av strandskydd. Då byggande i dessa områden fortfarande ska föregås av en prövning genom 

strandskyddsdicpens eller genom detaljplaneprocess kommer strandskyddets syften att 

tillgodoses även inom dessa områden. Stor hänsyn kommer därmed att tas till allmänhetens 

tillgång till stränder samt till djur- och växtliv inom strandskyddszonen. 

 

miljökvalitetsnormer (klimat) 
 

Miljökvalitetsnormer finns idag för bland annat halter 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 motverkande åtgärder 

vidtas.  

 

Vatten 

 

Den 15 dec 2009 beslutades om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten i Bottenhavets 

vattendistrikt. Normen är satt till ”god ekologisk status” för samtliga sjöar som ingår i plan-

handlingen förutom Dåasen och Lossjön som på grund av för hög avvikelse från naturligt 

ekologiskt tillstånd har normen ”god ekologisk potential”.  

 

Kraven på när normerna för berörda sjöar ska vara uppfylla sträcker sig mellan år 2015–

2021. Normerna innebär även att vattnets ekologiska och kemiska status inte får försämras 

under tiden fram till den tidpunkt de ska vara uppfyllda. Vid nya lokaliseringar prövas 

lokaliseringen mot gällande miljökvalitetsnormer. I första hand gäller det att bevaka att 

eventuella avloppsanläggningar inte innebär en försämring av sjöarnas ekologiska och 

kemiska status. När det gäller normerna i stort, bedöms att plankonsekvenserna inte medför 

risk att beslutade gränsvärden överskrids. Översiktliga förutsättningar för avlopp inom varje 

område har gjorts med Miljöenheten i samrådsprocessen. 
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Luft 

 

Regeringen har genom förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

angivit normer som ska gälla för luftkvalitet. Där finns bland annat bestämmelser som för att 

skydda människors hälsa reglerar nivån av kvävedioxid och partiklar. Varje kommun ska 

kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls inom kommunen. Mätning av 

utomhusluft ska göras i städer med mer än 250 000 invånare och i tätbebyggda områden med 

en befolkningstäthet som gör det motiverat att utvärdera och säkerställa luftkvaliteten. I 

andra områden ska mätning ske så snart det kan antas att en föroreningsnivå som anges i 

miljökvalitetsnormerna kan komma att överskridas. Utbyggnad av bostäder och 

verksamheter i dessa områden i Ljusdals kommun kommer inte att få den omfattning att 

trafikmängden bedöms medföra sådana konsekvenser att miljökvalitetsnormer för luftmiljö 

överskrids. 

 

Buller 

 

Riktvärdena för buller från omgivningen ska eftersträvas att uppnås vid uppförandet av nya 

bostäder för att inte medföra skadliga effekter på människors hälsa. Det blir främst frågan om 

omgivningsbuller från biltrafik som blir aktuellt inom de utpekade LIS-områdena, men buller 

kan även komma från tågtrafik i de fall LIS-områden pekats ut i anslutning till Norra 

Stambanan som går genom Ljusdalskommun. Inte heller förväntas LIS-planen få den 

omfattning, att ökad trafikmängd bedöms medföra sådana konsekvenser att 

miljökvalitetsnormer för buller överskrids. 

 

Naturreservat och naturvårdsprogram 
 

Inget LIS-område är utpekat inom kommunens naturreservat. Många av LIS-områdena är 

utpekade inom de stora och väl tilltagna naturvårdsprogramområden som är upptagna i 

länsstyrelsens naturvårdsprogram ”Värdefull natur i Gävleborg” (1997). Rapporten beskriver 

områden i länet med höga naturvärden. I urvalsprocessen för vilka LIS-områden som pekats 

ut av planen har hänsyn tagits till de naturvärden som omfattas av respektive 

naturvårdsprogram. En avvägning har gjorts i varje enskilt fall. LIS-områdena som pekats ut 

inom dessa naturvårdsprogram bedöms av Ljusdals kommun inte påverka dessa 

naturområden negativt i någon betydande omfattning. Ytterligare bedömningar ska göras 

utifrån de naturvärden som finns inom dessa områden vid prövning av strandskyddet via 

dispens eller i detaljplaneprocessen.  

 
Miljömålen 
 

I Sverige ska våra miljöproblem lösas nu och inte lämnas över till kommande generationer, 

det har riksdagen beslutat och konkretiseras genom 16 nationella miljömål. Sveriges miljömål 

är riktmärken för detta miljöarbete. Områden utpekade som LIS-områden ska i högsta mån 

medverka till att nå de nationella miljömålen.  
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Exploateringar i strandnära lägen i Ljusdals kommun anses inte motverka miljömålen ”Ett rikt 

växt- och djurliv” eller ”Ett rikt odlingslandskap”. Detta gäller även miljömålet ”Ingen 

övergödning”. Stor hänsyn tas till grundvattenförsörjningen för att uppnå miljömålet 

”Grundvatten av god kvalitet”. LIS-områden på förorenad mark undviks, sker så ska området 

samtidigt saneras och miljömålet ”Giftfri miljö” kan på så vis gynnas.  

 

 
Översvämningskartering och jordskred 
 

En kartering av översvämningsrisken har utförts för älven Ljusnan och tillhörande sjöar. inom 

områden där översvämningsrisken är betydande ska LIS-områden för boende eller andra 

byggnadsverk undvikas. Även områden där risk för jordskred bedöms finnas eller har 

påvisats ska undvikas eller åtgärder vidtas för att bygga säkert här. 

 

Fornminnen och fornlämningar 
 

Inom vissa områden finns registrerade förhistoriska boplatser och fynd som indikerar 

förekomsten av boplatser. Vid åtgärder inom områden som har eller kan ha fornlämningar ska 

stor hänsyn tas till detta. Upptäcks lämningar som ej tidigare varit kända vid en framtida 

exploatering i områdena ska arbetet omedelbart avbrytas och fyndet anmälas till 

Länsstyrelsen enligt lagen om fornminnen. 

 

Landskapsbild 
 

Ny bebyggelse ska anpassas till omgivande bebyggelse, natur samt kulturmiljöer och stor 

hänsyn ska tas till landskapsbilden. LIS-planen leder vid exploatering inom utpekade 

områden oundvikligen till en viss påverkan på landskapsbilden.  Landskapsbilden bedöms 

inte att domineras eller påverkas negativt av tillskotten genom ny bebyggelse inom utpekade 

områden. Vid exploatering i eller intill värdefulla kulturlandskap bör en detaljplan upprättas 

och på så sätt kan kulturmiljövärdena stärkas och bevaras. 

 

Befolkning, bebyggelse och människors hälsa (klimat) 
 

LIS bidrar till möjliggöra för ett ökat antal invånare. Ökat serviceunderlag kan bidra till en 

utveckling av kollektivtrafiken vilket kan ha positiv inverkan på koldioxidutsläppet och 

därmed människors hälsa. Planen kan även få motsatt effekt med ökat utsläpp och 

klimatpåverkan till följd av ett ökat invånarantal, fler verksamheter samt turism på 

landsbygden.  

 

Åtgärder att förebygga, hindra, motverka negativ miljöpåverkan 
 

Ljusdalskommun har tidigt tagit i planprocessen tagit fram riktlinjer vid utpekandet av 

lämpliga LIS-områden för att förebygga, hindra samt motverka negativ miljöpåverkan inom 

dessa områden. Framtida exploateringar och åtgärder inom dessa utpekade områden föregås 

av prövningar genom strandskyddsdispens, förhandsbesked/bygglov och detaljplan.  
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Frågor gällande lämplighet avseende ekologi, tillgänglig, risk för översvämning och jordskred, 

landskapsbild samt natur- och kulturmiljöer ska då prövas ytterligare och mer ingående. 

 

Samlad miljöbedömning 

 

Ljusdals kommuns samlade bedömning är att LIS-planen inte kommer ge upphov till en sådan 

betydande miljöpåverkan att planen inte bör eller kan genomföras i sin helhet. Bebyggelse i 

strandnära lägen kan medföra effekter på den allemansrättsliga tillgängligheten till vatten och 

på villkoren för djur- och växtliv. Tillgången till stränder har alltid varit viktigt för människan 

då de inbjuder till naturupplevelser, rekreation och avkoppling. Dessa miljöer är också 

livsviktiga för många av våra växter och djur samt för ekosystemet. Att säkra allmänhetens 

tillgång till sjöar och vattendrag ses idag som en självklarhet och har blivit än viktigare i takt 

med ökad konkurrens om attraktiva boendemiljöer.  

 

Tack vare en strategisk planering av landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan 

strandskyddsfrågor behandlas på ett hållbart sätt där stor hänsyn tas till såväl allmänna 

intressen som för villkoren djur- och växtliv. I Ljusdals kommun är tillgången till sjöar och 

vattendrag väldigt god då folktätheten är liten och antalet sjöar och vattendrag stort. Det är 

därför möjligt att samtidigt främja landsbygdsutveckling och för invånare samt besökare att 

ha god tillgång till kommunens vatten utan allt för betydande påverkan på djur- och växtliv. 

 

Ljusdals kommuns sammanfattande bedömning av den miljöpåverkan planen antas medföra 

är att LIS-planen förväntas ge en viss grad av miljöpåverkan men att den samlade positiva 

effekten planen förväntas ge för kommunen innebär att de naturvärden, friluftsvärden och 

kulturvärden som riskerar att påverkas är av en acceptabel omfattning. Vid urvalet och 

utpekandet av de valda LIS-områdena har också de mest värdefulla områdena utifrån ovan 

nämnda värden valts bort som LIS-områden  
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	Inledning 
	Sammanfattning 
	 
	1 maj 2009 ändrades strandskyddslagstiftningen i miljöbalken och år 2010 fick kommunerna möjlighet att utse områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden, så kallade LIS-områden. Ny bebyggelse i ett LIS-område ska främja landsbygdsutvecklingen genom att bebyggelsen bidrar till att öka eller upprätthålla serviceunderlaget eller ger långsiktigt positiva sysselsättningseffekter. Inom dessa utpekade områden ges dock inte dispens från strandskyddet per automatik. Prövning av dispens sker liksom tidigare 
	 
	Planprocessen har resulterat i 44 utpekade LIS-områden fördelade på 24 berörda sjöar och vattendrag där Ljusdals kommun anser det lämpligt med ny strandnära bebyggelse för att främja landsbygdsutvecklingen i kommunen. I detta arbete förde kommunen redan tidigt i processen en dialog med kommuninvånarna via diskussionsmöten i fem av kommunens orter. I denna process kom det fram en rad olika förslag på lämpliga områden vilka kommunen sedan har utrett vidare tillsammans med kommunens egna förslag till LIS- områ
	 
	Syfte och bakgrund 
	 
	LIS-planen är ett tematiskt tillägg till Ljusdal kommuns översiktsplan antagen 2010 och syftar till att utreda strandskyddsintresset och att peka ut de områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som anses vara lämpliga för en genomtänkt utbyggnad och landsbygdsutveckling. Syftet med utpekandet av LIS-områden är att öka kommunens attraktionskraft genom att i strandnära lägen långsiktigt främja den lokala samt regionala utvecklingen, samtidigt som strandskyddets syften långsiktigt tillgodoses, detta 
	 
	Ljusdal kommun är en glesbygd rik på vatten med en vikande befolkningsutveckling. Att stärka befolkningsunderlaget och bromsa utflyttningen är en viktig målsättning där varje åtgärd som kan stärka kommunen är betydelsefull. En viktig uppgift för samhällsplaneringen är att öka attraktionskraften i kommunen och på så vis öka invånarantalet. Den lokala servicen förbättras med ett ökat serviceunderlag och målet att ha en levande landsbygd samt de arbetstillfällen detta skapar är viktigt för kommuner präglade av
	Enligt propositionen, som bland annat beskriver intentionen med lagändringen för den nya lagstiftningen, är ett av syftena att främja inflyttning till inlandet. Det är av största vikt att en attraktiv boendemiljö kan erbjudas för att motverka utflyttning från kommunen. Propositionen för den nya lagstiftningen anger syftet: ”landsbygden ska främjas där det finns ett lågt bebyggelsetryck och där tillgången till stränder är stort”. Detta stämmer väl in på Ljusdals kommun och beskriver förutsättningarna här väl
	 
	Vad landsbygd innebär är inte definierat i miljöbalken eller propositionen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Av de definitioner som finns av begreppet landsbygd och i enighet med handboken för LIS så får hela Ljusdals kommun anses uppfylla kraven för att räknas som landsbygd. 
	 
	I mindre samhällen och byar är det viktigt med möjlighet till attraktiva boenden. Fler boende i kommunen innebär större serviceunderlag till livsmedelsbutiker i närområdet, skolor får ett elevunderlag och undgår ytterligare nedläggningar. LIS-områden möjliggör att även i framtiden kunna erbjuda ett sjönära och attraktivt boende. Även ett lågt bebyggelsetryck med en långsam förändring kan innebära positiv och betydande utveckling för kommunen som helhet. Det är av största vikt för en mindre kommun i synnerhe
	 
	Vision för Ljusdals kommun 
	 
	Ljusdals kommuns vision uttrycks i dokumentet ”Vision för Ljusdals kommun och dess invånare” som kommunfullmäktige antog i januari 2014. Visionen identifierar områden av strategisk betydelse för att skapa en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalité, trygghet och välfärd. Bland annat uttrycks det att en fungerande bostadsmarknad med ett brett utbud av attraktiva boenden och i lägen där människor önskar leva, måste finnas för en naturlig generationsväxling och nyinflyttning. Även den offentliga servicen
	 
	Planprocessen 
	 Planprocessen regleras av plan- och bygglagen. I maj 2009 beslutade kommunstyrelsen att ge Samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ett tematiskt tillägg om landsbygdsutveckling i strandnära lägen till kommunens översiktsplan.  
	Arbetet med LIS-planen beslutade kommunstyrelsen att inleda efter det att det tematiska tillägget gällande vindkraft var färdigställt.  
	 
	Sommaren 2013 inleddes arbetet med att upprätta en LIS-plan för Ljusdals kommun. I arbetet med att bestämma syftet och målet med planen samt riktlinjer för utpekandet av lämpliga områden utformads en projektbeskrivning som förankrades politiskt. Detta för att underlätta planarbetet under den tidiga samrådsprocessen där förslag till lämpliga LIS-områden sker från medborgare utifrån de riktlinjer som beslutats i projektbeskrivningen. Även fortsatt process underlättas med en projektbeskrivning då riktlinjer fö
	 
	Samråd 
	 
	I oktober och november 2013 höll kommunen tidiga samråd med invånare, enskilda, fastighetsägare, intresseföreningar, organisationer och byalag eller liknande. Efter de tidiga samråden inleddes arbetet med att utforma ett samrådsförslag utifrån de inkomna föreslagen till LIS-områden. Dessa har utretts utifrån projektbeskrivningens riktlinjer samt lagstiftning och annan bedömning utifrån områdenas lämplighet.  
	 
	Områden som kommunen efter detta arbete ansett lämpliga redovisas i ett förslag till LIS-plan som ställs ut för samråd. Under samrådet tar kommunen in synpunkter på samrådsförslaget vilka redovisas med kommentarer från kommunen i en samrådsredogörelse.  
	 
	Granskning och antagande 
	 Efter eventuell justering ställs det färdiga planförslaget ut till allmänheten för granskning och med möjlighet till ytterligare synpunkter, innan planen tas upp för antagande i kommunfullmäktige och därefter vinner laga kraft. 
	  
	 
	Arbetsorganisation 
	 
	 Planen tas fram av Samhällsutvecklingsförvaltningens Plan- och Byggenhet. 
	 Planen tas fram av Samhällsutvecklingsförvaltningens Plan- och Byggenhet. 
	 Planen tas fram av Samhällsutvecklingsförvaltningens Plan- och Byggenhet. 

	 Styrgrupp är kommunens Samhällsutvecklingsutskott. 
	 Styrgrupp är kommunens Samhällsutvecklingsutskott. 

	 Kommunstyrelsen beslutar om godkännande och om samråd av planförslag samt utställning av planförslag. 
	 Kommunstyrelsen beslutar om godkännande och om samråd av planförslag samt utställning av planförslag. 

	 Kommunfullmäktige beslutar om att anta det slutliga planförslaget. 
	 Kommunfullmäktige beslutar om att anta det slutliga planförslaget. 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Översiktsplan och tematiska tillägg 
	 
	En översiktsplan är ett vägledande dokument där kommunen redovisar sina planer för hur mark och vattenområden ska användas, hur bebyggelsen ska utvecklas och hur kommunen avser att tillgodose riksintressen.  En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ligger till grund för kommunala beslut som detaljplanering, områdesbestämmelser och övriga beslut som rör användningen av mark och vatten. 
	 
	Översiktsplaner är alltid kommuntäckande men kommunen kan också utarbeta fördjupade översiktsplaner för geografiskt begränsade områden samt tematiska tillägg gällande exempelvis vindkraft och landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  
	Av översiktsplanen ska områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen framgå enligt 3 kap, 5 § PBL. Sådana områden, så kallade LIS-områden, regleras i miljöbalken och tillhör ett av de särskilda skälen till att bevilja dispens från strandskyddsreglerna. Syftet med att utpeka sådana områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att åsidosätta strandskyddets syften. Strandskyddet upphävs inte a
	I 7 kap. 18 e § första stycket i miljöbalken definieras vad som avses med ett LIS-område. Med ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område som:  1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. 
	 
	Förutsättningar, lagar och kommunala riktlinjer 
	 
	Fakta om kommunen 
	 
	Ljusdals kommun har en mycket god tillgång till inlandsstränder samtidigt som strandexploateringen tillhör bland de lägsta i landet. Årligen ges cirka 15 strandskyddsdispenser i kommunen. Befolkningsstorleken i Ljusdal kommun är cirka 19 000 invånare på en yta av 5643 km2, varav land utgör 5295 km2 och vatten 348 km2. Antalet invånare i kommunen ger att invånartätheten uppgår till 3,3 invånare per kvadratkilometer, vilket gör Ljusdal kommun till Gävleborgs läns mest glesbefolkade kommun. I kommunen finns de
	 
	Ljusdals kommun brottas med de problem och utmaningar som många glesbygdskommuner står inför idag med utflyttning av invånare och verksamheter samt nedskärningar i service 
	och infrastruktur till följd av minskade skatteintäkter. Kommunen är rik på natur- och kulturupplevelser och den stora pulsådern är älven Ljusnan som omges av vackra dalgångar, berglandskap, hälsingegårdar, jordbruksmark och storslagen natur. Naturen domineras av vidsträckta skogar, ett stort antal sjöar och tjärnar samt många stora myrar.  
	 
	De två större vattendragen i kommunen är Ljusnan och Voxnan och några av kommunens större sjöar är Hennansjön, Storsjön, Fågelsjön och Storhamrasjön. Till de större orterna hör Ljusdal med 7643 invånare, Järvsö med 1840 invånare, Färila med 1443 invånare, Tallåsen med cirka 759 invånare och Los, Hybo, Ramsjö, Korskrogen och Hennan som var för sig har under 500 invånare. Kårböle, Hamra och Tandsjöborg har var för sig under 200 invånare. 
	 
	Gällande översiktplaner 
	 
	Ljusdal kommuns heltäckande och gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2010-02-22 § 41 och vann laga kraft 2010-09-20. Utöver denna har kommunen tre fördjupade översiktsplaner som går in mer i detalj på några geografiskt avgränsade områden för tätorterna Ljusdal, Järvsö och Färila. Ljusdals kommun har också tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen i form av en vindkraftplan, vilken pekar ut lämpliga områden för vindkraftsutbyggnad i kommunen, antagen av Kommunfullmäktige i november 
	 
	 
	Strandskyddslagstiftningen 
	 
	Sverige fick en ny strandskyddslagstiftning 1 juli 2009 då reglerna för strandskyddet ändrades i miljöbalken och plan- och bygglagen. Syftet var att göra strandskyddet mer ändamålsenligt där bättre hänsyn tas till behovet av utveckling i hela Sverige men ger även ett fortsatt långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden. 
	 
	I plan- och bygglagen anges det från och med den 1 februari 2010 att kommunen i översiktsplanen ska peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunen kan även själva upphäva strandskyddet i detaljplan. Lagstiftningen har på så vis blivit mer flexibel för landsbygdsområden där exploateringsgraden är låg och tillgången till stränder är god. 
	 Figur 1: Figuren visar generellt strandskydd om 100 meter och utökat strandskydd upp till 300 meter. 
	 
	Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. Länsstyrelsen kan besluta att utvidga strandskyddsområdet upp till 300 meter från strandlinjen. Samtliga vattenområden i Ljusdals kommun omfattas idag av det generella strandskyddet. Ett beslut om utökat strandskydd till 200 meter för älven Ljusnan som rinner genom kommunen beräknas dock enligt länsstyrelsen att komma inom en snar framtid. 
	 
	Inom strandskyddet får bland annat inte nya byggnader uppföras eller ändras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller andra åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  
	Kommunen får upphäva strandskyddet genom detaljplan eller ge dispens från förbudet om det finns särskilda skäl till det. De särskilda skälen som prövas vid dispensprövningen är, om området som avses: 
	 
	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, 3. 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 al
	Riksintressen 
	 I 3 och 4 kapitlet i miljöbalken redovisas statens Riksintresseområden, vilka kommunerna ska ta stor hänsyn till vid utbyggnad eller åtgärder inom dessa. Riksintressen är områden särskilt värdefulla ur ett nationellt perspektiv och utpekas av statliga sektorsmyndigheter med stöd av miljöbalkens 3 kapitel. I miljöbalkens 4 kapitel återfinns riksintressen med geografiska bestämmelser. En utförliggare redovisning av berörda riksintressen och hur dessa riksintressen förväntas påverkas till följd av införlivand
	 
	Mellankommunala frågeställningar 
	 
	För de områden som angränsar eller är belägna nära kommunens gränser ska Ljusdals kommun samverka med berörda grannkommuner. Synpunkter från dessa inhämtas under samrådet där samrådsförslaget samt granskningsförslaget remissas till grannkommunerna. Ljusdals kommun gör bedömningen att inga mellankommunala intressen riskerar att påverkas inom ramen för vad som behandlas av denna plan. 
	 
	Översvämnings- och jordskredsrisk 
	 
	Vid kraftig nederbörd, snösmältning eller dammbrott kan lågt belägen mark invid vattenområden översvämmas. För älvar som Ljusnan innebär detta en risk för höga, eller extremt höga vattenflöden. Hotbilden bedöms öka i och med klimatförändringar som innebär att jordens medeltemperatur stiger och att nederbörden ökar enligt kommunens Risk- och sårbarhetsanalys. Översvämningar kan bland annat orsaka skador på byggnader, anläggningar och infrastruktur, men även att avloppsreningen slås ut och att markföroreninga
	 
	I kommunens risk- och sårbarhetsanalys har sannolikheten av dammbrott och höga flöden beräknats som mycket låg, medan följderna beräknats bli katastrofala. Kommunen har en policy för agerande i samband med höga flöden som bland annat berör detaljplanering och bygglov. Till följd av höga vattenflöden kan skred uppkomma i lera och i grus- och i sandmark finns risk för ras, dessa kan även förekomma som enskilda faktorer. I anslutning till Ljusnan finns förutsättningar för erosion och vid vissa platser har eros
	 
	 
	 
	Riktlinjer och ställningstaganden 
	 
	Av 7 kap. 18 e § MB, går det att läsa att ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen vara ska lämpligt för utvecklingen av landsbygden, Det ska vara av ett sådant slag och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt eller endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Utöver dessa bestämmelser och övriga relevanta bestämmelser i annan lagstiftning, ska ett LIS-område även uppfylla dessa av kommunen bestämda riktlinjer: 
	 
	Riktlinjer för bostäder 
	 
	LIS-områden för fritidsbostäder och permanent boende pekas i första hand ut där redan befintlig bebyggelse finns. Nya bostäder lokaliseras främst i anslutning till ett redan befintligt bostadshus. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta gynnsamt då befintliga ledningssystem (VA, el, tele, fiber), vägar, kollektivtrafik, postutdelning, sophämtning, skolskjuts och så vidare kan samordnas. Områden som väntas ge betydande påverkan på angelägna allmänna intressen ska undvikas. De valda områdena ska i störs
	 
	Riktlinjer för verksamheter 
	 
	Det är för kommunen av största vikt att kommunens verksamheter får möjlighet att utvecklas för att behålla arbetsmöjligheter på landsbygden och i samhällen. LIS-områden som pekas ut för nya verksamheter ska skapa flera arbetstillfällen eller skydda befintliga samt inte gynna enstaka individers intressen. Åtgärderna ska ge långsiktiga positiva sysselsättningseffekter eller bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygdsområdet. En åtgärd ska bidra till att långsiktigt öka den ekonomiska aktivitete
	 
	Övriga ställningstaganden 
	 
	Ljusdal kommun undantar i största möjliga mån dessa sjöar och vattendrag från att ingå i LIS-planen: oexploaterade eller sjöar med låg exploateringsgrad, sjöar och vattendrag vars omedelbara närhet har kända höga allmänna intressen, rinnande vattendrag (med undantag för tätorter längs Ljusnan och för områden för verksamheter, främst turistnäringen kan bli aktuella) samt områden med dålig tillgänglighet och kommunikation av diverse olika slag.  
	De LIS-områden som pekas ut ska uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Vid utpekande av LIS-områden ska stor hänsyn tas till skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken och andra områden med dokumenterat höga natur- eller kulturvärden, befintliga riksintressen, natura 2000-områden, skyddade områden samt områden med skred och översvämningsrisk. Vid utveckling inom ett strandskyddat område ska en fri passage lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge go
	 
	 
	 
	Översiktskarta över LIS-områden i kommunen  
	LIS-områden 
	 
	Kalvsjön och Uvåssjön 
	 
	Kalvsjön är belägen cirka 10 kilometer öster om Järvsö tätort. Sjön är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde och avskiljs från älven Ljusnan endast av en cirka 300 meter lång kanal från Norsviken vid Orsjöns östra strand. Sjön ligger 113 meter över havet och dess yta är 3,64 kvadratkilometer. Sjöns västra och nordliga del utgörs främst av jordbruksmark medan den östra delen främst består av barrskog.  
	 
	 
	Uvåssjön är belägen cirka 10 kilometer öster om Järvsö tätort och är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön ligger 121 meter över havet och sjöns yta är 0,966 kvadratkilometer. Landskapet kring Uvåssjön består till stor del av öppen odlingsmark och bebyggelse av stora gårdar med tillhörande jordbruk, främst i sjöns södra samt västra del. Norra och östra delen av sjön utgörs till stor del av barrskog.  Det finns även fritidsbebyggelse vid sjön och det är främst i anslutning till denna som en ytterlig
	 
	LIS-områden 
	 1) LIS-området i Uvåssjöns nordvästra del utgörs främst av barrskog och i området finns mindre avstyckade och bebyggda tomter samt en tillfartsväg som går längst med sjöns norra strand. Här bedöms det lämpligt att förtäta och utöka befintlig fritidsbebyggelse med ytterligare bebyggelse för fritidsändamål. Området omfattas av länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskap vilket ska beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	2) Även LIS-området i Uvåssjöns sydöstra del har idag befintlig fritidsbebyggelse med en egen tillfartsväg ner till sjön. Här bedöms det lämpligt att utöka med ytterligare några fritidsbostäder. Området omfattas av länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskap vilket ska beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	 
	3) Kalvsjöns sydöstra del är ett område som utgörs av främst barrskog blandat med mindre markytor med öppen ängsmark. Här finns såväl permanentbostäder som fritidsbebyggelse. LIS-området anses som lämpligt för ytterligare bebyggelse och syftar till att möjliggöra attraktiva tomter med bebyggelse i form av såväl permanent- som fritidsbostäder. Området omfattas av länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskap vilket ska beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Kalvsjön och Uvåssjön omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av riksintresseområdena Ljusnans dalgång för friluftsliv samt Ljusnan mellan Färila och Bergvik för rörligt friluftsliv. Då LIS-områdena är förhållandevis få och väldigt begränsade till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att områdena inte medför betydande påverkan på riksintressena. I anslutning till och inom område 3 finns fornlämningar eller ö
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till samtliga tre områden. Områdena ligger i nära anslutning till linjetrafik och inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 


	 
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 


	 
	  
	Hennansjön, kvarnsjön och del av Väljeån 
	 
	Hennansjön är belägen cirka 32 kilometer norr om Ljusdal tätort och är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön är belägen 208 meter över havet och sjöns yta är 23,6 kvadratkilometer. Hennansjön är en av kommunens större sjöar och kring denna finns bebyggelse i form av såväl gårdar för jordbruk som permanent- och sommarbostäder. Naturlandskapet utgörs till största del av stora skogsskiften med inslag av områden med jordbruksmark och annan öppen mark. Vid sjön återfinns två av kommunens mindre tätorter
	 
	LIS-områden 
	 
	4) De två LIS-områdena i Hennansjöns norra del innefattar de delar av Ramsjö tätort som omfattas av strandskydd samt Kvarnsjöns östra och sydostliga strand. Områdena syftar till att möjliggöra en eventuellt framtida utveckling och åtgärder i och kring Ramsjö tätort. Del av området vid Kvarnsjön är utpekat i Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskap vilket ska beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	 
	 
	 
	5) LIS-området i Hennansjöns sydligaste del innefattar de delar av Hennan tätort som omfattas av strandskydd. LIS-området omfattar även stora delar av Väljeån i sträckan som rinner mellan Hennansjön och Storsjön. LIS-området syftar till att möjliggöra en eventuell framtida utveckling och åtgärder inom Hennan tätort. Detta anses lämpligt för såväl campingområdet i sjöns södra del som för tätortsbebyggelse i form av bostäder och småindustri. Del av området är utpekat i Länsstyrelsens bevarandeprogram för odli
	 
	 
	 
	6) På Nylandet vid Hennansjöns västra strand, finns en udde där intresse finns att bygga och komplettera med en ytterligare fritidsbostad till de fritidshus som redan finns här. Området anses lämpligt för ytterligare fritidsbebyggelse. Förutom befintlig bebyggelse består områdets natur främst av barrskog med inslag av öppen mark. Det finns idag en befintlig tillfartsväg till området. 
	 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Inget av de tre utpekade LIS-områdena omfattas av riksintressen. Det finns även i anslutning till dessa områden utpekade naturvårdsprogram enligt Ljusdal kommuns översiktsplan. Områdena bedöms inte medföra någon påverkan på naturvårdsprogrammens syften. Inom område 4 finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Områdena förbinds med riksväg 83 som löper längs Hennansjöns östra strand. Områdena förbinds med bland annat Ljusdals tätort via linjetrafik. Samtliga tre områden ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Områdena förstärker möjligheterna till utveckling och åtgärder i och kring Hennan och Ramsjö tätorter. 
	 Områdena förstärker möjligheterna till utveckling och åtgärder i och kring Hennan och Ramsjö tätorter. 
	 Områdena förstärker möjligheterna till utveckling och åtgärder i och kring Hennan och Ramsjö tätorter. 


	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 


	 
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  


	 
	 
	Letssjön och del av Leån 
	 
	Letssjön är belägen cirka 15 kilometer nordväst om Ljusdal tätort och är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön ligger 139 meter över havet och sjöns yta är 7,5 kvadratkilometer. Naturen omkring Letssjön består i huvudsak av barrskog men det finns även inslag av åkermark och öppen terräng. Bebyggelsen runtom sjön är av blandad karaktär och utspridd, men är mer koncentrerad kring bland annat byn Letsbo och kring Bäckebo. 
	 
	 
	 
	LIS-områden 
	 
	7) I Bäckebo vid Letssjöns utlopp till Sillerboån norr om Bäckebo kraftverk, finns det intresse att bygga ett bostadshus på en obebyggd redan avstyckad fastighet. LIS-området sträcker sig från strax norr om Bäckebo kraftverk i Sillerboån längs den östra stranden, upp till Sturmsgården i Letssjön. Området har befintlig bebyggelse, vilken bedöms lämplig att förtäta och utveckla där det är möjligt genom att utöka med ytterligare bebyggelse, lämpligen i form av permanent- och fritidsbebyggelse. Området utgörs f
	 
	 
	 
	8 och 9) Vid Leåns utlopp i Letssjön vill en markägare bygga ett eller möjligen ett flertal fritidshus, befintlig väganslutning finns. På samma fastighet en bit upp i Leån från sjön finns det intresse från Ljusdals fiskevårdsförening att eventuellt uppföra en övernattningsstuga till fiskare som besöker ån, det utpekade området anses lämpligt för detta ändamål och detta ändamål endast. Naturen inom båda dessa områden utgörs av barrskog.  
	 
	 
	 
	 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Inget av de tre ovan nämnda LIS-områdena omfattas av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inom område 7 finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till samtliga tre områden. Inget av områdena försörjs idag med kollektivtrafik, och ligger inte inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Förtätning av bebyggelse kring Letssjön skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett attraktivt strandnära läge i närhet till Ljusdals tätort. 
	 Förtätning av bebyggelse kring Letssjön skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett attraktivt strandnära läge i närhet till Ljusdals tätort. 
	 Förtätning av bebyggelse kring Letssjön skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett attraktivt strandnära läge i närhet till Ljusdals tätort. 


	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i och kring tätorten. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i och kring tätorten. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i och kring tätorten. 


	 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 


	 
	 
	 
	Storsjön 
	 
	Storsjön är belägen cirka 27 kilometer norr om Ljusdal tätort. Sjön ligger 186 meter över havet och sjöns yta är 26,4 kvadratkilometer. Storsjön är en av kommunens större insjöar och runt denna finns blandad bebyggelse i form av såväl jordbruk som permanent- och fritidsbostäder. Naturen skiftar från stora skogsskiften till öppen ängs- och jordbruksmark. 
	 
	 
	 
	 
	LIS-områden 
	 10) I byn Flottstaden belägen i sjöns nordvästra del finns intresse att utveckla en verksamhet för fiske med tillhörande boendemöjligheter.  
	 
	11) I Storsjöns södra del i närheten av Vattuvalla, finns ett område i form av en halvö med namnet Uddaskogen. Området är bebyggt med i huvudsak fritidshus och naturen utgörs främst av barrskog med inslag av öppen mark. Området anses lämpligt för ytterligare bebyggelse i form av främst fritidsbebyggelse och att peka ut området som lämpligt för landsbygds-utveckling ger nya möjligheter för en eventuellt framtida genomtänkt förtätning samt utveckling av bebyggelsen här.  
	 
	 
	12) I sjöns östra del, kring byn norra Sandvik finns ett områden som anses lämpligt för ytterligare bebyggelse. I närheten av Norra Sandvik finns tre avstyckade men obebyggda tomter. LIS-området ger förutsättningar för en eventuellt framtida exploatering av dessa. Delar av området ligger inom Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet, och ett byggnadsminnesförklarat härbre angränsar till området. Området anses lämpligt för ytterligare bebyggelse av i huvudsak fritidsbostäder, förutsatt att konse
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Södra delen av område 12 ligger inom riksintresse för naturvård och naturvårdsprogrammet ”Sandviksmoarna – Gröntjärn” enligt gällande översiktsplan för Ljusdals kommun. Område 10 och 11 berörs inte av något riksintresse. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till samtliga tre områden. Område 10 ligger cirka 1 kilometer från riksväg 83 som förses med linjetrafik, och området ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. Område 11 och 12 ligger inte i anslutning till kollektivtrafik och förses idag inte med skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Förtätning av bebyggelse kring Storsjön skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett attraktivt strandnära läge i närhet till bland annat Hennan och Ljusdals tätort. 
	 Förtätning av bebyggelse kring Storsjön skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett attraktivt strandnära läge i närhet till bland annat Hennan och Ljusdals tätort. 
	 Förtätning av bebyggelse kring Storsjön skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett attraktivt strandnära läge i närhet till bland annat Hennan och Ljusdals tätort. 


	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat Hennan. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat Hennan. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i områdena kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat Hennan. 


	 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 


	 
	 
	Ljusnan och Borrsjön 
	 
	Älven Ljusnan är kommunens pulsåder och slingrar sig genom hela kommunen från Karsjö i öster till strax väster om Kårböle vid kommunens västra gräns. I kommunens östra del utgörs Ljusnan av sjöarna Orsjön och Tevsjön medan övriga delar av älven utgörs av forsar eller mer lugnflytande partier av olika karaktär. Det finns mycket skyddsvärd natur, kultur och andra värden utmed älven, till exempel finns ett antal natura 2000-områden nedströms Laforsen. Ljusnans dalgång har många unika kulturmiljöer och speciell
	 
	 
	Norsviken 
	 
	13) Längs Norsvikens östra strand ligger det fina och attraktiva lägen på sluttningen ned mot Ljusnans strand och där solen ligger på större delen av dagen. Idag är området en blandning mellan permanent- och fritidsbostäder. Området utgörs i huvudsak av öppen ängsmark och mindre skogspartier. Del av området omfattas av länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskap vilket ska beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av riksintresse-områdena Ljusnans dalgång för friluftsliv samt Ljusnan mellan Färila och Bergvik för rörligt friluftsliv. Då området är förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande påverkan på riksintressena. Inom området finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eve
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till området. Området ligger i anslutning till linjetrafik från Nor, och inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 En vidareutveckling av området innebär en förtätning och viss utvidgning av befintlig bebyggelse med goda chanser till fler permanentboende 
	 En vidareutveckling av området innebär en förtätning och viss utvidgning av befintlig bebyggelse med goda chanser till fler permanentboende 
	 En vidareutveckling av området innebär en förtätning och viss utvidgning av befintlig bebyggelse med goda chanser till fler permanentboende 


	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat Järvsö. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat Järvsö. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat Järvsö. 


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 


	 
	 
	 
	Järvsö- Ede 
	 
	14) Fastighetsägaren till Järvsö-Ede 4:17 har idéer om att anlägga en fiskecamp eller liknande verksamhet här. LIS-området ligger mitt emellan Ljusdal och Järvsö tätort längs Ljusnans västra strand. På grund av närheten till riksväg 83 och järnvägen anses främst boenden för kortare vistelser vara lämpligt, till exempel fiskecamp eller stugor till uthyrning för kortare vistelser. Det finns en fornlämning inom området i form av delar av en väg.  
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av riksintresseområdena Ljusnans dalgång för friluftsliv samt Ljusnan mellan Färila och Bergvik för rörligt friluftsliv. Då området är förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande påverkan på riksintressena. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till området. Området ligger i anslutning till linjetrafik via riksväg 83 med goda förbindelser till bland annat Ljusdal och Järvsö, och inom räckhåll för befintlig skolskjuts.  
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 


	 
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i Ljusdal 
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i Ljusdal 
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i Ljusdal 


	 
	Skästra industriområde och Säljesta 
	 
	15) LIS-området syftar till att möjliggöra en eventuellt framtida utveckling av Skästra industriområde. Möjliga markföroreningar tillsammans med störningar från riksväg och järnväg gör att området även fortsättningsvis lämpar sig bäst för industriverksamhet. Området syftar även till att möjliggöra åtgärder och en utveckling kring fotbollsplanen som finns i LIS-områdets västra del, Skulle det bli aktuellt att fotbollsplanen flyttas kan även en expansion av industriområdet ske här. Bodasjön omfattas av länsst
	16) LIS-området syftar till att möjliggöra ytterligare bebyggelse i byn Säljesta. Området ligger längs Ljusnans östra strand strax norr om Järvsö. Här finns intresse att stycka av tomter för såväl permanent- som fritidsboende. Här finns möjligheter till ytterligare bebyggelse i attraktivt läge på nära avstånd till Järvsö tätort. Naturen i området består förutom befintlig bebyggelse av öppen mark med inslag av barrskog. Området omfattas av länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskap vilket ska beakta
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Områdena omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av riksintresseområdena Ljusnans dalgång för friluftsliv samt Ljusnan mellan Färila och Bergvik för rörligt friluftsliv. Område 16 omfattas även av riksintresse för naturvård. Då området är förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att områdena inte medför betydande påverkan på riksintressena. Inga fornlämningar eller övriga kulturhist
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Skästra industriområde ligger i anslutning till riksväg 83 mellan tätorterna Ljusdal och Järvsö. Till området i Säljesta finns Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar. Säljesta förses idag inte med kollektivtrafik. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Utveckling av Skästra industriområde kan ge positiva sysselsättningseffekter och bidra till utveckling av kommunen 
	 Utveckling av Skästra industriområde kan ge positiva sysselsättningseffekter och bidra till utveckling av kommunen 
	 Utveckling av Skästra industriområde kan ge positiva sysselsättningseffekter och bidra till utveckling av kommunen 


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


	 
	 Ett attraktiv boende nära en strand ger bättre förutsätt-ningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik m.m. jämfört med ett utspritt boende.  
	 Ett attraktiv boende nära en strand ger bättre förutsätt-ningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik m.m. jämfört med ett utspritt boende.  
	 Ett attraktiv boende nära en strand ger bättre förutsätt-ningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik m.m. jämfört med ett utspritt boende.  


	 
	 Ökat befolkningsunderlag kan förbättra förutsättningarna att anordna gemensamma vatten- och avloppslösningar.  
	 Ökat befolkningsunderlag kan förbättra förutsättningarna att anordna gemensamma vatten- och avloppslösningar.  
	 Ökat befolkningsunderlag kan förbättra förutsättningarna att anordna gemensamma vatten- och avloppslösningar.  


	 
	 
	 
	 
	 
	Horne 
	 
	17) Ägare till fastigheten 2:44 vill avstycka tomter för att uppföra ett antal permanentbostäder i området. LIS-området syftar till att möjliggöra en framtida utveckling och förtätning med ny bebyggelse på marken som i nuläget är odlingsmark. Området ligger efter Norrkämstaleden i utkanten av Ljusdals tätort och cirka 300 meter från Norrkämsta industriområde. Landskapet består utöver en etablerad tomt i huvudsak av odlingslandskap med inslag av barrskog. Området är utpekat i Länsstyrelsens bevarandeprogram 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	området ligger inom Ljusdals tätort och därmed i nära anslutning till kollektivtrafik, skolor, servicefunktioner med mera. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 


	 
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 


	 
	 
	 
	 
	Lillhaga och Hovsberg 
	 
	18) Längs med Borrvägen i Lillhaga finns i den nuvarande ledningsgatan utrymme för ytterligare bebyggelse söder om borrvägen. Detta kräver dock att ledningen avvecklas och koncessionen upphör innan ny bebyggelse kan tillkomma. LIS-området syftar till att möjliggöra en eventuellt framtida utveckling och förtätning med ny bebyggelse på marken i nuvarande ledningsgata. Bebyggelsen kan här lämpligen utgöras av radhus eller villor. I närområdet finns också en hästverksamhet, vilken är lokaliserad cirka 100-200 m
	 
	19) LIS-Området i Hovsberg, öster om Ramsjövägen i utkanten av Ljusdal tätorts centrala delar, syftar till att möjliggöra ytterligare bebyggelse inom detta till ytan begränsade och obebyggda område. Naturen inom området utgörs idag av öppna mark. Ny bebyggelse bedöms kunna disponeras för att skärma av mot bullerstörningar från riksvägen. VA-ledningar finns framdragna genom området.  
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	LIS-områdena i Lillhaga och Hovsberg omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv. Området i Lillhaga ledningsgatan är även utpekat som naturvårdsprogram i Ljusdal kommuns översiktsplan. Då dessa områden inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att områdena inte medför betydande påverkan på riksintressena. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	De tre områdena ligger inom Ljusdals tätort och därmed i nära anslutning till kollektivtrafik, skolor, servicefunktioner med mera. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 


	 
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 


	 
	 
	Borr  
	20) LIS-området längs med Vallfarleden i Nore, syftar till att möjliggöra ytterligare bebyggelse som bygger vidare på den nuvarande småskaliga bebyggelsestrukturen i området. Detta sker lämpligen genom enstaka kompletteringar av den befintliga bebyggelsen. Kommunalt vatten och avlopp finns delvis tillgängligt i området. De geotekniska förhållandena inom området bör belysas eller utredas på en mer detaljerad nivå innan ytterligare exploatering sker. 
	 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av riksintresseområde Ljusnan mellan Färila och Bergvik för rörligt friluftsliv. Då området är förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande påverkan på riksintressena. Inom området finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Området ligger i anslutning till riksväg 83 i utkanten av Ljusdals tätort och i nära anslutning till kollektivtrafik, skolor, servicefunktioner med mera. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 


	 
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning. 


	 
	Stavsätter rastplats och Grovans koloniområde 
	 
	21) LIS-området som omfattar rast-platsområdet i Stavsätter söder om älvbron, syftar till att underlätta för eventuellt framtida åtgärder för att utveckla rastplatsen och verksam-heterna här. Naturen i området består förutom befintlig bebyggelse av öppna ytor. 
	 
	22) Grovans koloniområde föreslås att i framtiden eventuellt utökas i sydostlig riktning om nuvarande koloniområde. LIS-området syftar till att möjliggöra detta. Befintlig tillfartsväg till området finns. En utökning av koloniområdet ska föregås av en detaljplaneläggning. Naturen inom området utgörs av öppna ytor.  
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	De båda områdena ligger inom riksintresseområde Ljusnan mellan Färila och Bergvik för rörligt friluftsliv. Området i Stavsätter är även utpekat som riksintresse för naturvård. Då området är förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande påverkan på riksintressena. Inom område 22 finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell ex
	  
	Tillgänglighet 
	 
	Området i Stavsätter ligger vid riksväg 83 i utkanten av Ljusdals tätort. Till Grovans koloniområde finns befintlig tillfartsväg och ligger i nära anslutning till Ljusdals tätort. 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 


	 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen 


	 
	 
	Snörbo och Skansen 
	 
	23) LIS-området vid riksväg 84 strax utanför Kårböle tätort syftar till att möjliggöra åtgärder för att utveckla det befintliga campingområdet i anslutning till Kårböle skans. Detta bedöms kunna gynna besöksnäringen till bland annat skansen och ge positiva sysselsättningseffekter för området.  
	 
	24) LIS-området i Snörbo syftar till att möjliggöra eventuellt framtida åtgärder och en utveckling för rastplatsen inom detta område.  
	 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Inget av områdena omfattas av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Båda områdena ligger efter riksväg 84 i närhet till Kårböle, som förbinds med linjetrafik till bland annat Ljusdal tätort.  
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Utveckling och åtgärder kring campingen och den medeltida skyddsanläggningen kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter för området. 
	 Utveckling och åtgärder kring campingen och den medeltida skyddsanläggningen kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter för området. 
	 Utveckling och åtgärder kring campingen och den medeltida skyddsanläggningen kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter för området. 


	 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen. 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen. 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen. 


	 
	 Ökad turism i området ger ett större besöksunderlag till verksamheter och servicefunktioner i Kårböle. 
	 Ökad turism i området ger ett större besöksunderlag till verksamheter och servicefunktioner i Kårböle. 
	 Ökad turism i området ger ett större besöksunderlag till verksamheter och servicefunktioner i Kårböle. 


	 
	 
	Sånghussjön 
	 
	Sånghussjön är belägen cirka 10 kilometer söder om Färila tätort. Sånghussjön är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde och ligger 218 meter över havet samt vars yta är 2,18 kvadratkilometer. I sjöns norra ände finns den populäraste badplatsen i Färilaområdet. Sjön är med sin närhet till Färila lättillgänglig och med små avstånd till service och andra bekvämligheter. Naturen runt sjön utgörs i huvudsak av barrskog men även inslag av öppen terräng förekommer. I sjöns norra och östra del finns idag en del b
	 
	 
	En förtätning, utveckling och utbyggnad i och kring dessa redan etablerade bebyggelseområden anses lämpligt. Längs sjöns östra strand går den större Stocksbovägen och även sjöns norra och nordvästra del är lättillgänglig med befintliga mindre vägar. 
	 
	LIS-områden 
	 26) I den nordvästra delen av LIS-området finns idag en viss utspridd bebyggelse vilken sammankopplas med befintliga vägar. LIS-området syftar till att möjliggöra för ytterligare fritidsbebyggelse inom området. Den Nordöstra delen av området löper från Stocksbovägen i öster längs med Kärrbacksvikens norra strand västerut till strax bortanför badplatsen. Inom detta område finns idag befintlig bebyggelse och LIS-området syftar här till att möjliggöra en eventuellt framtida förtätning och åtgärder inom och kr
	Åtgärder på och i direkt anslutning till den allmänna badplatsen får bara syfta till att utveckla badplatsen. Vid exploatering kring Sandudden och Buddals-loken bör markens lämplighet utredas eller bedömas vid en eventuell planläggning eller lovprövning. Landskapet inom området är skiftande och består utöver etablerade tomter av i huvudsak barrskog med inslag av öppna ytor där sankmark förekommer och även lite odlingsmark. 
	27) LIS-området som löper längs Stocksbovägen vid Sånghussjöns östra strand, sträcker sig från Ormnäset söderut innanför Storholmen, syftar till att möjliggöra en eventuellt framtida förtätning och utveckling av den befintliga bebyggelse som finns utmed Stocksbovägen. Naturen inom området utgörs av förutom tomtmark till befintlig fritidsbebyggelse i huvudsak av barrskog. 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Områdena 26 i norra delen av sjön omfattas av naturvårdsprogrammet Näsbergsfältet-skrälldalen enligt Ljusdal kommuns översiktsplan. Område 27 i den östra delen av sjön omfattas inte av riksintressen eller andra kända naturvärden. Områdena bedöms inte medföra någon påverkan på något riksintresse. Inom område 26 finns fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till samtliga tre områden. Områdena ligger cirka 10 kilometer från Färila och förses idag inte med linjetrafik eller skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 


	 
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter i bland annat Färila. 
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter i bland annat Färila. 
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter i bland annat Färila. 


	 
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  


	 
	Skålbosjön 
	 
	Skålbosjön är belägen cirka 6 kilometer nordväst om Järvsö tätort och är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön ligger 140 meter över havet och sjöns yta är 0,356 kvadratkilometer. Sjöns västra och nordliga del utgörs av i huvudsak öppen jordbruksmark och annan särskilt värdefull mark för djur- och växtliv, men även för kulturmiljön. På östra sidan löper en mindre väg längsmed sjön och i den nedre delen finns två detaljplaner upprättade för fritidsbebyggelse. Med sin närhet till Järvsö tätort är Skå
	 
	 
	 
	LIS-området 
	 28) LIS-området ligger i direkt anslutning till befintliga detaljplaner i sjöns östra del och syftar till att möjliggöra en utveckling och utökning av den befintliga bebyggelse som tillkommit och kommer att tillkomma inom detaljplaneområdena. Skålbosjön har höga näringsvärden vilket innebär att särskilt höga krav på rening av avlopp kommer att ställas. Naturen i området utgörs av i huvudsak barrskogsmark. Området omfattas av länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskap vilket ska beaktas vid eventue
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av några riksintressen. Området omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området förses idag inte med kollektivtrafik, men ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 


	 
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter i bland annat Järvsö. 
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter i bland annat Järvsö. 
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter i bland annat Järvsö. 


	 
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sorttjärnen 
	 
	Sorttjärnen är belägen cirka 2 kilometer nordväst om Järvsö tätort. Sjön är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön ligger 183 meter över havet och sjöns yta är 0,155 kvadratkilometer. Sjön ligger i direkt anslutning Järvsöbackens skidanläggning och kan med sitt centrala läge erbjuda mycket attraktiva tomter.  
	 
	 
	Lis-området 
	 29) Det utpekade området i sjöns nordvästra del anses lämpligt för en vidareutveckling av det glesa och småskaliga stugområdet utmed Sorttjärns nordvästra strand längs Sorttjärnsvägen och även delvis längs Åsgårdsvägen. Området är utpekat som bebyggelseområde i den fördjupade översiktsplanen för Järvsö. LIS-området syftar till att möjliggöra för ytterligare fritidsbebyggelse i området.  
	 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas av Nedre Mellanljusnans naturvårdsprogram, samt av riksintresseområde Ljusnan mellan Färila och Bergvik för rörligt friluftsliv. Då området är förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande påverkan på riksintresset. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger nära Järvsöbackens skidanläggning och Järvsö tätort med tillgänglig kollektivtrafik, och ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 En vidareutveckling av området innebär en förtätning och viss utvidgning av befintlig bebyggelse, med goda chanser till fler fritidsboende. 
	 En vidareutveckling av området innebär en förtätning och viss utvidgning av befintlig bebyggelse, med goda chanser till fler fritidsboende. 
	 En vidareutveckling av området innebär en förtätning och viss utvidgning av befintlig bebyggelse, med goda chanser till fler fritidsboende. 


	 
	 Ökad befolkning, både permanent- och säsongsboende, i Järvsö-området skapar långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner. 
	 Ökad befolkning, både permanent- och säsongsboende, i Järvsö-området skapar långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner. 
	 Ökad befolkning, både permanent- och säsongsboende, i Järvsö-området skapar långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner. 


	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  


	 
	Stora Björken 
	 
	Stora Björken är belägen cirka 14 kilometer väster om Järvsö tätort och är en del av Ljusnans huvud-avrinningsområde. Sjön ligger 217 meter över havet och dess yta är 0,583 kvadratkilometer. Det finns idag befintlig fritidsbebyggelse kring sjön och även vägförbindelser finns, förutom i sjöns västra del, vilken är undantagen som LIS-område då ingen befintlig bebyggelse eller tillfartsväg finns här. Marken bedöms även olämplig att bebyggas samtidigt som dess värde för djur och växtliv bedöms vara stor här. Sj
	 
	Lis-området 
	 30) LIS-området upptar större delen av sjön och syftar till att möjliggöra för ytterligare fritidsbostäder inom området samt att utveckla redan befintlig bebyggelse här. Befintlig bebyggelse inom området är utspridd och goda förtätningsmöjligheter anses finnas här, främst i form av ytterligare fritidsbostäder. Förutom tomtmark utgörs naturen främst av barrskog med inslag av öppen mark. Området påverkas idag av buller från vindkraftverk på Svartvallsberget, som ligger cirka 1,5 kilometer norr om området. 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger inte i anslutning till kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 


	 
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 


	 
	Milsjön 
	 
	Milsjön är belägen cirka 10 kilometer sydväst om Järvsö tätort och är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön ligger 227 meter över havet och sjöns yta är 1,41 kvadratkilometer. Naturen kring sjön består främst av stora skogsskiften och exploateringsgraden väldigt låg. Längs sjöns sydöstra del går Harsavägen och kring denna finns befintlig bebyggelse bestående av permanentbostäder och fritids- bebyggelse. Med sin närhet till Järvsö tätort och den större Harsavägen är delar av sjöns östra strand tillg
	LIS-området 
	 31) LIS-området ligger mellan Järvsö och den populära skidorten Harsa i Milsjöns östra del och syftar till att utveckla och möjliggöra för en eventuellt framtida förtätning inom området för såväl permanentbostäder som fritids-bebyggelse. Längs Harsavägen finns en blandad bebyggelse av permanent-bostäder och fritidsbebyggelse. Det finns dessutom obyggda tomter i LIS-områdets sydliga del.  
	 
	 
	 
	Längs den mindre tillfartsvägen i LIS-områdets norra del utgörs bebyggelsen av i huvudsak fritidsbostäder. Utöver redan befintliga tomtfastigheter består naturen inom området i huvudsak av barrskog med inslag av sankmark. Området anses ha potential för ytterligare bostadsbebyggelse där attraktiva tomter kan skapas. I områdets södra del längs Harsavägen utökas bebyggelsen lämpligen med permanentbostäder, men även fritidsbostäder kan anses vara lämpligt här. I områdets norra del utökas befintlig fritidsbebygg
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger inte i anslutning till kollektivtrafik, men ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 


	 
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 


	 
	 
	 
	Sidskogssjön 
	 
	Sidskogssjön är belägen cirka 25 kilometer sydväst om Järvsö tätort i kommunens sydligaste delar. Sjön är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde och ligger 272 meter över havet samt har en yta på 1,23 kvadratkilometer. I sjöns östra del ligger byn Sidskogen med en välbevarad bebyggelse och som omringas av ett vackert kulturlandskap med öppna ytor.  Den övriga omgivningen kring Sidskogssjön utgörs i huvudsak av skogsmark med inslag av sankmark. Exploateringsgraden i övrigt runt sjön är sparsam och utgörs i
	 
	LIS-området 
	 32) LIS-området återfinns i sjöns nordvästra del och syftar till att möjliggöra en eventuellt framtida förtätning och utveckling av den fritidsbebyggelse som finns här. Naturen inom området utgörs främst av barrskog och öppna ytor kring befintlig fritidsbebyggels. En befintlig tillfartsväg finns till och inom LIS-området för den bebyggelse som finns här idag.   
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger inte i anslutning till kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 


	 
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 


	 
	 
	 
	Rossen 
	 
	Sjön Rossen är belägen cirka 28 kilometer söder om Färila tätort och gränsar till Ovanåkers kommun. Rossen är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde och ligger 274 meter över havet samt har en yta om 3,44 kvadratkilometer. Naturen kring Rossen består främst av skogsskiften och exploateringsgraden mycket låg. Sjöns västra sida utgörs till stor del av natura 2000-området ”Rossenområdet”.  
	 
	 
	LIS-området 
	 33) I sjöns mellersta östra del finns det av en fastighetsägare intresse att utveckla en verksamhet för fiskare med några stugor för uthyrning samt ett båthus. Naturen utgörs av barrskog med inslag av sankmark. Inom området finns endast en känd befintlig byggnad.  
	 
	 
	 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger inte i anslutning till kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Turism i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen. 
	 Turism i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen. 
	 Turism i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen. 


	 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 


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


	  
	Lindstasjön 
	 Lindstasjön är belägen cirka 25 kilometer sydväst om Färila tätort och ligger nära kommungränsen till Ovanåkers kommun. Lindstasjön är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde och ligger 333 meter över havet samt har en yta på 4,16 kvadratkilometer. Exploateringsgraden kring sjön är låg och utgörs nästan uteslutande av större fastigheter i form av stora skogsskiften. I sjöns södra del ligger Lindstanäset, vilket är en halvö som är indelad i mindre fastigheter och här finns också ett mindre antal fritidsbos
	LIS-området 
	 34) LIS-området innefattar Lindstanäset och är en halvö i Lindstasjöns sydliga del. LIS-området syftar till att möjliggöra mer fritidsbebyggelse på Lindstanäset. En befintlig tillfartsväg finns till området och till de befintliga fritidshus som finns här idag. Naturen inom området utgörs förutom fritidstomter i huvudsak av skogsmark.  
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till området. Området ligger inte i anslutning till kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 


	 
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 


	Breasen 
	 
	Breasen är en sjö belägen 11 kilometer nordväst om Färila tätort. Breasen är en del av Ljusnans huvudavrinnings-område och ligger 220 meter över havet samt har en yta på 1,59 kvadratkilometer. Sjön är glest bebyggd och naturen runt sjön utgörs i huvudsak av barrskog. Breasen är en populär fiskesjö och utflyktsmål. 
	 
	 
	LIS-området 
	 35) LIS-området som ligger i sjöns nordöstra del följer strandlinjen längs den välskötta grusväg som går här. Området syftar till att förtäta och utveckla den fritidsbebyggelse som finns vid sjön. Naturen inom området utgörs i huvudsak av barrskog. 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till området. Området ligger inte i anslutning till kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 


	 
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 


	 
	 
	Dåasen 
	 
	Dåasen är belägen cirka 6 kilometer öster om Los tätort och är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön är belägen 356 meter över havet och har en yta på 7,32 kvadratkilometer. I Dåasens sydliga del går landsväg 310 längs med sjön södra strand. Exploateringsgraden i sjön är väldigt låg, men i sjöns sydöstra del finns ett område med fritidsbebyggelse med befintliga tillfartsvägar. Med sin närhet till Los tätort och sitt lättillgängliga läge via riksväg 310. 
	LIS-området 
	 36) LIS-området ligger i sjöns sydöstra del och syftar till att möjliggöra en utveckling och förtätning av det område med fritidsbebyggelse som finns här. Naturen i området består i huvudsak av barrskog. Inom LIS-området finns en välskött och populär badstrand, inom strandområdet ska endast åtgärder som syftar till att utveckla badplatsen med tillhörande verksamheten samt åtgärder för rekreationsändamål tillåtas.  
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen. Området ingår i naturvårdsprogrammet Loån i Ljusdal kommuns översiktsplan. Inom området finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsvägar finns till området. Området ligger i anslutning till riksväg 310 som förses med linjetrafik, och området ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Förtätning av bebyggelse kring Dåasen skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett attraktivt strandnära läge i närhet till Los tätort. 
	 Förtätning av bebyggelse kring Dåasen skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett attraktivt strandnära läge i närhet till Los tätort. 
	 Förtätning av bebyggelse kring Dåasen skulle ge ett tillskott av bebyggelse i ett attraktivt strandnära läge i närhet till Los tätort. 


	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat Los. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat Los. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner ibland annat Los. 


	 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 


	 
	Lossjön 
	 
	Lossjön är belägen strax öster om Los tätort. Sjön är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde och ligger 314 meter över havet samt har en yta på 3,15 kvadratkilometer. I sjöns norra del går landsväg 310 och söder om denna väg ut mot sjön finns en rastplats samt ett område för i och uppläggning för båtar med tillhörande rekreationsyta. 
	 
	 
	LIS-området 
	 
	37) LIS-området syftar till att möjliggöra eventuellt framtida åtgärder för rastplatsen i området samt för båtuppläggningsplatsen vid Lossjöns norra strand. Naturen inom Lis-området består i huvudsak av barrskog med inslag av sankmark och öppen mark.  
	 
	 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen. Området är utpekat som naturvårdsprogram i Ljusdal kommuns översiktsplan och ingår i området ”Österhocklan”. Inom området finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Området ligger i anslutning till riksväg 310 i utkanten av Los tätort och i nära anslutning till kollektivtrafik, skolor, servicefunktioner med mera. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 


	 
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter service i Los.  
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter service i Los.  
	 Kan bidra till ett förbättrat underlag för verksamheter service i Los.  


	 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen 


	 
	Kyrkbytjärnen 
	 
	Kyrkbytjärnen är belägen i direkt anslutning till Los tätort i byns sydvästra del. Kyrkbytjärnen är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde och ligger 392 meter över havet och har en yta på 0,19 kvadratkilometer. I sjöns östra del finns ett camping område och hembygdsgården. Området kring sjön utgörs annars i huvudsak av skogsmark och öppen mark. 
	 
	 
	 
	 
	 
	LIS-området 
	 38) LIS-området syftar till att möjliggöra för eventuellt framtida åtgärder för Los campingområde och för området i och kring hembygdsgården för att utveckla verksamheterna inom dessa områden. Naturen inom LIS-området utgörs i huvudsak av öppen mark med inslag av barrskog.  
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Området ligger centralt i Los tätort i nära anslutning till butiker, skolor, och service med mera, och med goda förbindelser till bland annat Ljusdals tätort. Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	 
	 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Turism i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen. 
	 Turism i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen. 
	 Turism i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen. 


	 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 
	 Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter. 


	 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner i Los. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner i Los. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner i Los. 


	 
	 
	Hemsjön 
	 
	Hemsjön är belägen i direkt anslutning till byn Hamra, cirka 15 kilometer sydväst om los tätort. Hemsjön är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde ligger 436 meter över havet och har en yta på 0,303 kvadratkilometer. I sjöns sydvästra del ligger småorten Hamra.  
	 
	 
	LIS-området 
	 39) LIS-området syftar till att underlätta för en eventuellt framtida tätorts-utveckling med attraktiva centrala tomter vid Hemsjöns västra strand, i de centrala delarna av Hamra som omfattas av strandskydd. I områdets södra del finns en badplats och samlingsplats av allmänt intresse och LIS-området syftar här till att möjliggöra utvecklande åtgärder för denna plats. Naturen inom LIS-området består i huvudsak av barrsskog med inslag av öppen mark.  
	 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas av riksintresseområde för friluftsliv och ingår i riksintresseområdet Orsa Finnmark. Då området är förhållandevis begränsat till ytan samt inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande påverkan på riksintresset. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Området ligger i anslutning till riksväg 310 cirka 15 minuter från Los tätort. Tillfartsväg finns till området via den väg som går ned till badplatsen. Området förses idag inte med kollektivtrafik men ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökad befolkning, både permanent- och säsongsboende, i området skapar långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner. 
	 Ökad befolkning, både permanent- och säsongsboende, i området skapar långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner. 
	 Ökad befolkning, både permanent- och säsongsboende, i området skapar långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner. 


	 
	 Ett attraktiv boende nära en strand ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera jämfört med ett utspritt boende.  
	 Ett attraktiv boende nära en strand ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera jämfört med ett utspritt boende.  
	 Ett attraktiv boende nära en strand ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera jämfört med ett utspritt boende.  


	 
	 Vidareutveckling och åtgärder kring badplatsen kan öka besöksnäring i området och ge långsiktiga positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen. 
	 Vidareutveckling och åtgärder kring badplatsen kan öka besöksnäring i området och ge långsiktiga positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen. 
	 Vidareutveckling och åtgärder kring badplatsen kan öka besöksnäring i området och ge långsiktiga positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen. 


	 
	 
	 
	Sandsjön 
	 
	Sandsjön är belägen cirka 29 kilometer sydväst om Los tätort. Sandsjön är en del av Ljusnans avrinningsområde och ligger 409 meter över havet samt har en yta på 1,13 kvadratkilometer. I sjöns nordvästra del, utmed Europaväg 45 som går längs sjöns västra del, ligger en rastplats med vackert läge ut mot Sandsjöns västra strand. 
	 
	 
	 
	LIS-området 
	 40) LIS-området syftar till att möjliggöra åtgärder för en eventuellt framtida utveckling av rastplatsen intill Europaväg 45. Naturen inom området utgörs förutom av rastplatsen med sitt öppna landskap, även av inslag med barrskog.  
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen. Området pekas ut i Ljusdal kommuns översiktsplan som naturvårdsprogram med namnet Sandsjöån. En utveckling av rastplatsen omfattar ett så pass begränsat område att det inte bedöms medföra någon betydande påverkan på naturvårdsprogrammets syfte. Inom området finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Området ligger efter europaväg 45 strax söder om Tandsjöborg, som förbinds med linjetrafik till bland annat Mora och Östersund. 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen. 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen. 
	 Rastplatser i attraktiva lägen kan gynna turismverksamheter och bidra till friluftslivet i kommunen. 


	 
	Tandsjön 
	 
	Tandsjön är belägen i direkt anslutning till byn Tandsjöborg som ligger i sjöns sydvästra del, cirka 35 kilometer väster om Los tätort. Tandsjön är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde och ligger 450 meter över havet samt har en yta på 4,15 kvadratkilometer. Europaväg 45 löper längs med sjöns västra sida och längs östra stranden går Inlandsbanan, vilket är en stambana för tågtrafik som nu mer är nedlagd men håller fortfarande turisttrafik. Inlandsbanan har också ett stort värde för kulturmiljön och turi
	 
	LIS-området 
	 41) LIS-området omfattar centrala Tandsjöborg i sjöns sydvästra del och sträcker sig från campingen i söder till reningsverket norr. LIS-området syftar till att möjliggöra en eventuellt framtida utveckling och åtgärder för campingområdet och i de centrala delarna av Tandsjöborg tätort, i de delar som omfattas av strandskydd.  
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och är där en del av riksintresseområdet Orsa Finnmark. Då området inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande påverkan på riksintresset. Inom området finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Området ligger efter europaväg 45 och längs stambanan för tågtrafik. Området ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Områdena förstärker möjligheterna till utveckling och åtgärder i och kring Tandsjöborg tätort. 
	 Områdena förstärker möjligheterna till utveckling och åtgärder i och kring Tandsjöborg tätort. 
	 Områdena förstärker möjligheterna till utveckling och åtgärder i och kring Tandsjöborg tätort. 


	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i Tandsjöborg. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i Tandsjöborg. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i Tandsjöborg. 


	 
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  


	 
	Fågelsjön 
	 
	Fågelsjön är belägen i direkt anslutning till byn Fågelsjö som ligger i sjöns norra del, cirka 30 kilometer väster om Los tätort. Fågelsjön är en del av Ljusnans huvudavrinnings-område och ligger 408 meter över havet och har en yta på 7,95 kvadratkilometer. I sjöns norra del ligger Fågelsjö med hälsingegården och världsarvet Gammelgården. Naturen kring Fågelsjön utgörs till största del av skogsmark och öppen sankmark och bebyggelsen utöver den som finns i byn Fågelsjö är mycket sparsam med endast enstaka fr
	 
	LIS-området 
	 42) LIS-området omfattar delar av byn Fågelsjö och syftar till att möjliggöra en eventuellt framtida förtätning och utveckling av Fågelsjö i de utpekade delar som omfattas av strandskydd. Landskapet inom de båda LIS-områdena utgörs främst av barrskog med inslag av sankmark och öppen mark. Exploateringsgraden i de båda områdena är mycket låg men finns intresse anses det lämpligt att här utöka med ytterligare bostadsbebyggelse av i huvudsak fritidsbebyggelse. 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och är där en del av riksintresseområdet Orsa Finnmark. Då området inte medger bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska lämnas, bedöms att området inte medför betydande påverkan på riksintresset. Inom området finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som måste beaktas vid eventuell exploatering. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Befintlig infrastruktur med tillfartsväg finns till området. Området ligger inte i anslutning till kollektivtrafik, och förses idag inte med skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 


	 
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 


	 
	Kårsjön 
	 
	Kårsjön är belägen i nära anslutning till byn Kårböle, cirka 1 kilometer väster om centrala Kårböle. Sjön är en del av Ljusnans huvudavrinningsområde och är belägen 230 meter över havet, dess yta är 0,912 kvadratkilometer. Vid sjöns norra strand finns ett område med ett glest bestånd av befintlig bostadsbebyggelse. Även inne i byn Kårböle finns bostadsbebyggelse som ligger vid kårsjöns allra ostligaste del. Omgivningarna kring Kårsjön består annars i huvudsak av skogsmark och öppen sankmark. Sjöns sydliga o
	LIS-området 
	 43) LIS-området syftar till att möjliggöra en eventuellt framtida förtätning och utveckling av bebyggelseområdet vid Kårsjöns norra strand. Det anses här lämpligt med ytterligare bebyggelse i form såväl fritidsbebyggelse som permanentbostäder. Bebyggelsen inom det utpekade LIS-området består idag av fritidsbebyggelse och permanentbostäder. Naturen inom LIS-området utgörs i huvudsak av barrskog med inslag av sankmark och öppen mark. Området är utpekat som naturvårdsprogram ”Skålåns dalgång”. 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Området ligger längs riksväg 84 i utkanten av byn Kårböle som förses med linjetrafik till bland annat Ljusdals tätort. Området ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 
	 Ökad befolkning, både permanent och säsongsboende i området kan långsiktigt skapa underlag för befintliga och eventuellt framtida servicefunktioner i området. 


	 
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  
	 Ett ökat underlag för turismverksamheter i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö kan motverka utflyttning. 


	 
	 
	 
	 
	Gryttjen 
	Gryttjen är belägen i direkt anslutning till byn Gryttjesbo som ligger i sjöns norra del, cirka 7 kilometer väster om Ljusdal tätort. Sjön är en del av Ljusnans huvudavrinngingsområde. Sjön ligger 136 meter över havet och sjöns yta är 5,02 kvadratkilometer. Sjön sträcker sig över kommungränsen till Hudsvalls kommun.  
	 
	LIS-området 
	 44) I området i Gryttjens norra del finns ett antal fritidhus och någon enstaka lucktomt. LIS-området syftar till att möjliggöra en eventuellt framtida förtätning och utveckling av bebyggelseområdet och anses lämpligt för förtätning av såväl fritids- som permanentboenden. Naturen i området består förutom befintlig bebyggelse främst av barrskog.  
	 
	 
	Riksintressen och fornlämningar 
	 
	Området omfattas inte av riksintressen eller andra kända eller särskilt skyddade naturvärden. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs. 
	 
	Tillgänglighet 
	 
	Området ligger längs riksväg 84 i som förses med linjetrafik till bland annat Ljusdals tätort. Befintliga tillfartsvägar finns till området och området ligger inom räckhåll för befintlig skolskjuts. 
	 
	Fri passage ska lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
	 
	Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
	 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 
	 Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner, som därmed stärks. 


	 
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  
	 Ett attraktiv boende i strandnära läge ger bättre förutsättningar för utnyttjande av infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik med mera.  


	 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning 
	 Ökad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö i Ljusdals tätort kan motverka utflyttning 


	Miljökonsekvensbeskrivning 
	 
	Ljusdals kommun har beslutat att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). LIS-planen syftar till att utreda strandskyddsintresset och att peka ut de områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som anses vara lämpliga för en genomtänkt utbyggnad och landsbygdsutveckling. Planprocessen har resulterat i 56 utpekade LIS-områden fördelade på 31 sjöar och vattendrag som berörs. Inom dessa utpekade områden anser Ljusdals kommun det lämpligt
	 
	Enligt miljöbalken (6 kap. 11 § MB) ska kommunala översiktsplaner miljöbedömas för att bedöma och identifiera planens påverkan på miljö, hälsa och säkerhet samt om betydande påverkan på dessa finns. En kommunal översiktsplan antas alltid medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Ett tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden kan däremot inte alltid antas medföra betydande miljöpåverkan (Handbok 2009:4 s.25, Prop. 2008/09:119 s. 60). Ljusdals kommun anser
	 
	Syfte och mål 
	 
	Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att integrera miljöaspekter i LIS-planen och identifiera, beskriva och bedöma de betydande miljökonsekvenser som kan uppstå som följd av genomförandet av planen. Målet är att redan tidigt i planprocessen integrera miljöaspekter i planen för att främja en hållbar samhällsplanering och utveckling. MKB:n har utarbetats parallellt med planförslaget och är en summering av hur det slutliga projektet förväntas påverka miljön. 
	 
	Avgränsningar 
	 Planen avgränsas till att omfatta möjligheten till landskapsutveckling i strandnära lägen och innefattar direkta och indirekta konsekvenser. Analyserna i denna MKB är avgränsade till att främst omfatta Ljusdal kommun då angränsande kommuner av planen inte bedöms påverkas av en betydande miljöpåverkan. Då miljökonsekvensbeskrivningen gäller ett tematiskt tillägg till översiktsplanen har Ljusdals kommun valt att göra denna på en översiktlig nivå och det har inte ansetts nödvändigt med ytterligare utredningen
	 
	De miljöaspekter som tas upp i denna MKB ska utreddas närmare vid ny bebyggelse eller åtgärder inom ett LIS-område och många bedömningar och frågor är antagligen lämpligare 
	och görs bättre vid ansökningar om bygglov, strandskyddsdispenser och andra tillståndsprövningar inom planen utsedda LIS-områden. 
	 
	Nollalternativet 
	 Nollalternativet innebär att utbyggnaden i strandnära lägen inte skulle grunda sig på ett tematiskt tillägg om landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utan utpekandet av LIS-områden i lämpliga områden kan nybyggnation ske mer utspritt vid kommunens vattendrag och på så vis påverka miljön mer negativt och utan strategi samt kommunal styrning av vilka områden där landsbygdsutveckling är lämplig. Detta skulle kunna innebära en osäkerhet hos kommunens invånare samt exploatörer vad som gäller. Nollalternativet
	 
	Huvudalternativet 
	 
	Huvudalternativet innebär att planen antas i sin helhet och att nybyggnation och åtgärder inom dessa utpekade områden stöds av kommunen, vilket kommer gynna och underlätta för en genomtänkt utbyggnad och landsbygdsutveckling. Huvudalternativet får anses vara det mest troliga alternativet och dess konsekvenser bedöms nedan och en sammanfattning har redan redovisats här ovan. 
	 
	Sociala konsekvenser 
	 
	Ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ger stora möjligheter till en positiv utveckling för kommunens landsbygd. Fritidsområden och områden med permanentboende får möjlighet att utvecklas samt att såväl nya som redan etablerade verksamheter gynnas. Ett ökat eller bibehållen befolkningsunderlag kan stärka eller behålla offentlig service på landsbygden och gynnar den sociala strukturen i kommunen. På sikt kan den ekonomiska kommunala ekonomin gynnas av att fler bor i kommunen. 
	 
	Ekonomiska konsekvenser 
	 
	Landsbygdsutveckling genererar förhoppningsvis en positiv ekonomisk utveckling för kommunen samt att sysselsättningen ökar för befintliga små företagare inom bland annat turism. Arbetstillfällen bidrar till en positiv utveckling och en levande landsbygd. Attraktiva boenden underlättar målet med att stärka befolkningsunderlaget på landsbygden samt att service och kommunikationer kan behållas eller eventuellt stärkas här.  
	 
	 
	 
	 
	Mark och vattenområden 
	 
	Vid framtagandet av Ljusdal kommuns LIS-områden har stor hänsyn tagits till lämpligheten för respektive områdes markanvändning (enligt 3 kap 1§ MB) samt värden för friluftsliv, natur och kultur, landskapsbild samt infrastrukturen i området. God hushållning av marken från allmänhetens synpunkt har tagits i beaktande och områdena ligger nästan uteslutande inom redan påverkade områden eller i direkt anslutning till sådana. Stor hänsyn ska tas till stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och
	 
	Planen berör inte några områden med ämnen för utvinning och inte några samhällsviktiga funktioner (3 kap 7-9§§ MB). 
	 
	Riksintressen 
	 
	Inom kommunen finns en rad olika riksintresseområden, vilka kan komma att påverkas av de föreslagna LIS-områdena. Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen och skyddas enligt 3 och 4 kap. i miljöbalken.  
	 
	Stor hänsyn tas till de riksintressen som finns i de LIS-områden som omfattas av dessa. Områden som omfattas av riksintressen är mycket värdefulla för de värden som riksintresset avser att skydda. Detta innebär emellertid inte att det här är olämpligt att utse områden för landsbygdsutveckling eller att bygga samt utföra åtgärder här, detta bedöms från fall till fall och genom avvägningar. Hur stor påverkan blir beror bland annat på bebyggelsen eller åtgärdens typ, omfattning och placering. Många gånger uppl
	 
	Riksintresse naturvård 
	 
	Riksintressen för naturvård inom Ljusdals kommun omfattar främst älven Ljusnan och intilliggande områden. Det är här riksintresseområdena Övre och nedre Mellanljusnan som berörs. LIS-området i sjön sortvattnet berör riksintresseområdet Sortvattnet-Stråsjö. Inom dessa områden finns höga naturvärden och ny bebyggelse ska anpassas så att dessa värden bevaras. Strandzonen har generellt hög biologisk mångfald vad gäller både flora och fauna, inom LIS-områdena finns krav på en fri passage närmast den känsliga str
	Riksintresse friluftsliv 
	 
	Det finns ett riksintresse för friluftsliv i Ljusdal kommun och det är området med namnet Ljusnans dalgång. Detta riksintresseområde berör LIS-områden utefter Ljusnan och närliggande sjöar. Då LIS-områdena är förhållandevis få och väldigt begränsade till ytan samt inte medger tomtplatser eller bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten utan en fri passage ska här lämnas, så är bedömningen att allmänhetens tillgänglighet till strandområdena i vissa fall till och med kan öka. Detta gör att Lj
	 
	Riksintresse rörligt friluftsliv 
	 
	Det finns ett riksintresse för det rörliga friluftslivet i Ljusdal kommun och det är området som sträcker sig längs Ljusnan upp till Färila. LIS-områden belägna utefter Ljusnan berörs men även Kalvsjön, Bodasjön och Ygssjön.  
	 
	Då LIS-områdena är förhållandevis få och väldigt begränsade till ytan samt inte medger tomtplatser eller bebyggelse för boende i direkt anslutning till strandkanten, utan en fri passage ska här lämnas, i vissa fall kan även allmänhetens tillgänglighet öka. Detta gör att Ljusdal kommun bedömer att LIS inte medför betydande påverkan på riksintresset för det rörliga friluftslivet. Ny bebyggelse och åtgärder inom LIS-områdena planeras utifrån att allmänhetens tillgång till stränderna säkras. Några LIS-områden p
	 
	Riksintresse kulturmiljövård 
	 
	Inga LIS-områden har pekats ut inom riksintresse för kulturmiljövård. 
	 
	Riksintresse natura 2000 
	 
	Mellanljusnan omfattas av Natura 2000 vilket ska beaktas särskilt för de LIS-områden som pekas ut här. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU där målet är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns drygt 3 500 Natura 2000-områden där många av dem även är naturreservat eller nationalpark. Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige och omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som 
	 
	För Ljusnan är det själva älven och strandzonen som omfattas av Natura 2000, att placera bebyggelse i direkt anslutning till strandområdet är inte förenligt med strandskyddets syften och heller inte LIS, varför stor hänsyn till Natura 2000 tas med automatik. 
	 
	Riksintresse skyddade vattendrag 
	 
	Ljusnan och närliggande vattensystem är särskilt skyddade enligt 4:e kapitlet i Miljöbalken från vattenkraftsutbyggnad. LIS-planen omfattar inte vattenverksamhet men tar ändock stor hänsyn till dessa bevarandevärda vattenmiljöer och strandzonen genom att inte tillåta tomtplatser eller boendemiljöer i direkt anslutning till vattnet.  
	 
	Påverkan på strandskyddet 
	 
	En antagen LIS-plan ger förutsättningar för mer byggande i utpekade områden som omfattas av strandskydd. Då byggande i dessa områden fortfarande ska föregås av en prövning genom strandskyddsdicpens eller genom detaljplaneprocess kommer strandskyddets syften att tillgodoses även inom dessa områden. Stor hänsyn kommer därmed att tas till allmänhetens tillgång till stränder samt till djur- och växtliv inom strandskyddszonen. 
	 
	miljökvalitetsnormer (klimat) 
	 
	Miljökvalitetsnormer finns idag för bland annat halter 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 motverkande åtgärder vidtas.  
	 
	Vatten 
	 
	Den 15 dec 2009 beslutades om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Normen är satt till ”god ekologisk status” för samtliga sjöar som ingår i plan-handlingen förutom Dåasen och Lossjön som på grund av för hög avvikelse från naturligt ekologiskt tillstånd har normen ”god ekologisk potential”.  
	 
	Kraven på när normerna för berörda sjöar ska vara uppfylla sträcker sig mellan år 2015–2021. Normerna innebär även att vattnets ekologiska och kemiska status inte får försämras under tiden fram till den tidpunkt de ska vara uppfyllda. Vid nya lokaliseringar prövas lokaliseringen mot gällande miljökvalitetsnormer. I första hand gäller det att bevaka att eventuella avloppsanläggningar inte innebär en försämring av sjöarnas ekologiska och kemiska status. När det gäller normerna i stort, bedöms att plankonsekve
	 
	 
	 
	 
	Luft 
	 
	Regeringen har genom förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft angivit normer som ska gälla för luftkvalitet. Där finns bland annat bestämmelser som för att skydda människors hälsa reglerar nivån av kvävedioxid och partiklar. Varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls inom kommunen. Mätning av utomhusluft ska göras i städer med mer än 250 000 invånare och i tätbebyggda områden med en befolkningstäthet som gör det motiverat att utvärdera och säkerstäl
	 
	Buller 
	 
	Riktvärdena för buller från omgivningen ska eftersträvas att uppnås vid uppförandet av nya bostäder för att inte medföra skadliga effekter på människors hälsa. Det blir främst frågan om omgivningsbuller från biltrafik som blir aktuellt inom de utpekade LIS-områdena, men buller kan även komma från tågtrafik i de fall LIS-områden pekats ut i anslutning till Norra Stambanan som går genom Ljusdalskommun. Inte heller förväntas LIS-planen få den omfattning, att ökad trafikmängd bedöms medföra sådana konsekvenser 
	 
	Naturreservat och naturvårdsprogram 
	 
	Inget LIS-område är utpekat inom kommunens naturreservat. Många av LIS-områdena är utpekade inom de stora och väl tilltagna naturvårdsprogramområden som är upptagna i länsstyrelsens naturvårdsprogram ”Värdefull natur i Gävleborg” (1997). Rapporten beskriver områden i länet med höga naturvärden. I urvalsprocessen för vilka LIS-områden som pekats ut av planen har hänsyn tagits till de naturvärden som omfattas av respektive naturvårdsprogram. En avvägning har gjorts i varje enskilt fall. LIS-områdena som pekat
	 
	Miljömålen 
	 
	I Sverige ska våra miljöproblem lösas nu och inte lämnas över till kommande generationer, det har riksdagen beslutat och konkretiseras genom 16 nationella miljömål. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Områden utpekade som LIS-områden ska i högsta mån medverka till att nå de nationella miljömålen.  
	 
	Exploateringar i strandnära lägen i Ljusdals kommun anses inte motverka miljömålen ”Ett rikt växt- och djurliv” eller ”Ett rikt odlingslandskap”. Detta gäller även miljömålet ”Ingen övergödning”. Stor hänsyn tas till grundvattenförsörjningen för att uppnå miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”. LIS-områden på förorenad mark undviks, sker så ska området samtidigt saneras och miljömålet ”Giftfri miljö” kan på så vis gynnas.  
	 
	 
	Översvämningskartering och jordskred 
	 
	En kartering av översvämningsrisken har utförts för älven Ljusnan och tillhörande sjöar. inom områden där översvämningsrisken är betydande ska LIS-områden för boende eller andra byggnadsverk undvikas. Även områden där risk för jordskred bedöms finnas eller har påvisats ska undvikas eller åtgärder vidtas för att bygga säkert här. 
	 
	Fornminnen och fornlämningar 
	 
	Inom vissa områden finns registrerade förhistoriska boplatser och fynd som indikerar förekomsten av boplatser. Vid åtgärder inom områden som har eller kan ha fornlämningar ska stor hänsyn tas till detta. Upptäcks lämningar som ej tidigare varit kända vid en framtida exploatering i områdena ska arbetet omedelbart avbrytas och fyndet anmälas till Länsstyrelsen enligt lagen om fornminnen. 
	 
	Landskapsbild 
	 Ny bebyggelse ska anpassas till omgivande bebyggelse, natur samt kulturmiljöer och stor hänsyn ska tas till landskapsbilden. LIS-planen leder vid exploatering inom utpekade områden oundvikligen till en viss påverkan på landskapsbilden.  Landskapsbilden bedöms inte att domineras eller påverkas negativt av tillskotten genom ny bebyggelse inom utpekade områden. Vid exploatering i eller intill värdefulla kulturlandskap bör en detaljplan upprättas och på så sätt kan kulturmiljövärdena stärkas och bevaras. 
	 
	Befolkning, bebyggelse och människors hälsa (klimat) 
	 
	LIS bidrar till möjliggöra för ett ökat antal invånare. Ökat serviceunderlag kan bidra till en utveckling av kollektivtrafiken vilket kan ha positiv inverkan på koldioxidutsläppet och därmed människors hälsa. Planen kan även få motsatt effekt med ökat utsläpp och klimatpåverkan till följd av ett ökat invånarantal, fler verksamheter samt turism på landsbygden.  
	 
	Åtgärder att förebygga, hindra, motverka negativ miljöpåverkan 
	 
	Ljusdalskommun har tidigt tagit i planprocessen tagit fram riktlinjer vid utpekandet av lämpliga LIS-områden för att förebygga, hindra samt motverka negativ miljöpåverkan inom dessa områden. Framtida exploateringar och åtgärder inom dessa utpekade områden föregås av prövningar genom strandskyddsdispens, förhandsbesked/bygglov och detaljplan.  
	Frågor gällande lämplighet avseende ekologi, tillgänglig, risk för översvämning och jordskred, landskapsbild samt natur- och kulturmiljöer ska då prövas ytterligare och mer ingående. 
	 
	Samlad miljöbedömning 
	 
	Ljusdals kommuns samlade bedömning är att LIS-planen inte kommer ge upphov till en sådan betydande miljöpåverkan att planen inte bör eller kan genomföras i sin helhet. Bebyggelse i strandnära lägen kan medföra effekter på den allemansrättsliga tillgängligheten till vatten och på villkoren för djur- och växtliv. Tillgången till stränder har alltid varit viktigt för människan då de inbjuder till naturupplevelser, rekreation och avkoppling. Dessa miljöer är också livsviktiga för många av våra växter och djur s
	 
	Tack vare en strategisk planering av landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan strandskyddsfrågor behandlas på ett hållbart sätt där stor hänsyn tas till såväl allmänna intressen som för villkoren djur- och växtliv. I Ljusdals kommun är tillgången till sjöar och vattendrag väldigt god då folktätheten är liten och antalet sjöar och vattendrag stort. Det är därför möjligt att samtidigt främja landsbygdsutveckling och för invånare samt besökare att ha god tillgång till kommunens vatten utan allt för betydand
	 
	Ljusdals kommuns sammanfattande bedömning av den miljöpåverkan planen antas medföra är att LIS-planen förväntas ge en viss grad av miljöpåverkan men att den samlade positiva effekten planen förväntas ge för kommunen innebär att de naturvärden, friluftsvärden och kulturvärden som riskerar att påverkas är av en acceptabel omfattning. Vid urvalet och utpekandet av de valda LIS-områdena har också de mest värdefulla områdena utifrån ovan nämnda värden valts bort som LIS-områden  
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