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Gusten Hollari Holmberg 

Abstract 
In the constitution of Sweden everyone has the right of common access in the nature. To 

protect these rights, as well as the nature, in areas close to shores the environmental law of 

Sweden (miljöbalken) protects areas within 100 meters from the waterline. Due to amendment 

in this law, Swedish municipalities have to present countryside development areas close to 

shores. Within these areas, which are to be displayed in the municipality’s comprehensive 

plan, it will be possible to get exemptions from the protection if the planned measure will 

benefit the development of the region. This study aims to develop a method for finding 

suitable and possible areas using geographical information system (GIS) by adding different 

parameters together. Using 24 lakes in the municipality of Norrtälje, Sweden, as study area 

the analysis weighted four different categories together using multi-criteria analysis. This 

includes water quality; weakly protected areas; valuable nature; building structure and 

excluded areas impossible to build in, such as nature reserve areas. As a result of the analysis 

seventeen areas, comprising 691 hectares, were classified as suitable areas for countryside 

development areas close to shore. 
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Sammanfattning 
Enligt regeringsformen (2 kap 18 §) anges allemansrätten som en grundläggande rättighet. I 

syfte att trygga allmänhetens tillgång till stränder, liksom naturen i dessa områden, finns 

strandskyddet reglerat i miljöbalken. Generellt gäller skyddet områden inom 100 meter från 

vattenlinjen. I och med förändringar av denna lag ska svenska kommuner presentera 

landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge (LIS-områden). Inom dessa områden, som 

ska redovisas i kommunens översiktsplan, kommer det att vara möjligt att få dispens från 

strandskyddet om den planerade åtgärden beräknas att gynna utvecklingen i regionen 

långsiktigt. Denna studie syftar till att utveckla en metod för att finna lämpliga och möjliga 

områden med geografiska informationssystem (GIS) genom att vikta ihop olika parametrar. 

Som studieområde analyserades 24 sjöar i Norrtälje kommun, Sverige, där fyra olika 

kategorier viktades med multikriterieanalys. Kategorierna innefattar vattenkvalitet, svagt 

skyddade områden, lokala naturvärden, bebyggelsestruktur. Analysen uteslöt även områden 

olämpliga att utse till LIS-områden, exempelvis naturreservat. Som ett resultat av analysen 

klassificerades sjutton områden, med total area på 691 hektar, som lämpliga 

landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge.  
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Introduktion 
Enligt riksdagsbeslut ska kommunerna från och med den 1 juli 2009 i sin översiktsplan ange 

sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap. 18 e § 

första stycket miljöbalken (Plan- och bygglagen 4 kap. 1 § fjärde stycket). Det vill säga, 

kommunerna ska differentiera strandskyddade områden och särredovisa de områden där det 

ska vara möjligt att få dispens för åtgärder som gynnar landsbygdsutvecklingen.  

I miljöbalken 7 kap. 18 e § 2-3 stycket anges att LIS-områden ”är av ett sådant slag och har 

en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt” och 

”endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften”. Syftena består i att 

”långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden” samt 

att ”långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten” 

(Miljöbalken 7 kap. 13 §). 

Naturvårdsverket & Boverket har på regeringsuppdrag framställt en handbok 

(Naturvårdsverket & Boverket 2009) som har till syfte att fungera som vägledning och 

underlag för hur strandskyddet ska tillämpas.  

Norrtälje kommun håller i dagsläget (juni 2010) på att ta fram en ny översiktsplan som bland 

annat ska omfatta LIS-områden. För att ett område ska kunna pekas ut som 

landsbygdsutvecklingsområde måste ett antal kriterier som anges i miljöbalken vara 

uppfyllda. Detta innebär för Norrtälje kommuns del att kust- och skärgårdsområdena inte kan 

omfattas av dispenser från det generella strandskyddet. Det som återstår är då sjöar och 

vattendrag. Genom att analysera existerande data hoppas jag kunna hitta lämpliga LIS-

områden ur ett ekologiskt perspektiv.  

Syftet med denna studie är att utifrån uppställda kriterier peka ut lämpliga och möjliga 

framtida LIS-områden i Norrtälje kommun. Studiens resultat är tänkt som ett underlag till 

kommunens kommande översiktsplan.  

Bakgrund 
Strandskyddet är ett generellt skydd som, om inget annat anges, sträcker sig 100 meter i 

vardera riktningen från strandlinjen. I miljöbalken 7 kap. 13§ anges strandskyddet ha två 

syften, dessa består i att långsiktigt 

 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532). 

Allemansrätten är, i Sverige, en grundlagsskyddad rättighet (Regeringsformen 2 kap. 18 §) 

som regleras av andra lagar, främst miljöbalken. Den omnämns endast en gång i miljöbalken 

7 kap. 1 § där det regleras hur man ska agera då man utnyttjar allemansrätten och vistas i 

naturen, men regleras i praktiken av andra formuleringar i samma lag. 
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Lis-områden får, enligt miljöbalken 7 kap. 18 e§, endast ha en så liten betydelse och 

begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses, både kort- och 

långsiktigt.  

Strandekotonen är på grund av den skarpa gräns som vattenlinjen utgör och de gradienter 

som, exempelvis fukt, ljusinstrålning och vind bildar, en speciell naturtyp (Harper & 

Macdonald 2001). Till skillnad från exempelvis skogshyggesgränser är vattenlinjen mer 

långvarig, vilket bidrar till att variationen upprätthålls under en lägre tid (Komonen 2009). 

Enligt Komonen (2009), Marczak et al. (2010) och Macdonald et al (2006) sträcker sig den 

naturliga strandekotonen i allmänhet cirka 50 meter från vattenlinjen. De drar också slutsatsen 

att dessa vegetationsremsor är viktiga att bevara för sina biologiska värden. Bebyggelse på 

eventuella LIS-områden kommer att bidra till att denna naturtyp kan försvinna lokalt, vilket 

ger upphov till en fragmentering av strandekotonen. Naturvårdsverket & Boverket (2009) 

rekommenderar att hänsyn tas till fragmentering vid planering av LIS-områden.  

Områdenas existerande egna naturvärden är självklart viktiga för analysen. Dessutom kan en 

förändring av markanvändningen kopplas till biodiversiteten, dels på plats genom att habitat 

riskerar att försvinna (Haines-Young 2009), men också om förändringen av 

markanvändningen leder till fragmentering av landskapet (ibid.). Just fragmentering är något 

som försämrar livsvillkoren hos många organismer, dels på grund av minskad yta, dels också 

på grund av minskad möjlighet till spridning mellan de olika fragmenten (Haila 2002, 

Schmiegelow & Mönkkönen 2002). Skilda organismer reagerar också olika på fragmentering 

(ibid). Ekotonens påverkan på vattenkvaliteten är också viktig (Komonen 2009). Strandskog 

fungerar exempelvis som ett filter för näringsämnesläckage från omgivningen (ibid., 

Schlosser & Karr 1981, Lowrance et. al 1984;1997) vilket minskar risken för övergödning.  

Differentieringen av strandskyddet ska, enligt Naturvårdsverket & boverket (2009) vara mer 

generös med dispenser från strandskyddet i glesbebyggda områden än i områden med tätare 

bebyggelse. Detsamma gäller vid tolkning av termen ”sammanhängande bebyggelse”, där 

bebyggelse i mer glesbebyggda områden tillåts ha större avstånd mellan varandra jämfört med 

bebyggelse i mer tätbebyggda områden (ibid). 

Studieområde 
Norrtälje kommun i Stockholms län valdes som studieområde (fig. 1). Kommunen hade vid 

årsskiftet 2008-2009 knappt 56 000 invånare (Statistiska Centralbyrån 2009a). Centralort är 

Norrtälje som 2005 hade drygt 16 000 invånare (Statistiska centralbyrån 2009b). Antalet 

invånare ökar under sommarhalvåret då Norrtälje kommun ligger nära Stockholm och är en 

attraktiv kommun för fritidsändamål, enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2009 nästan  

21 000 fritidshus i Norrtälje kommun (scb.se 2010-06-17).  

Kommunen ingår i mälardalens sprickdalslandskap och jordmånen präglas av kalkrik jordmån 

som har sitt upphov från berggrunden i Gävlebukten, varför försurningsproblemet är litet. 

Ingen av Norrtälje kommuns större sjöar är till exempel klassad som försurad. 



Gusten Hollari Holmberg 

3 

 

Enligt 7 kap. 18 e § fjärde stycket miljöbalken får LIS-områden inte utses längst vissa 

kuststräckor där Norrtälje kommun ingår, varför arbetet baserar sig på 24 sjöar inom 

kommunen (fig. 1 & bilaga 3). Dessa är de sjöar där data fanns tillgängligt i 

VattenInformationsSystem Sverige (VISS) . 

 

                  

Figur 1: Studieområdet Norrtälje kommun med de analyserade sjöstränderna markerade i 

blått. För namn på sjöarna, se bilaga 3 
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Material och metoder 
Norrtälje kommuns bygg- och miljökontor har för denna studie tillhandahållit dataset om 

nuvarande strandskydd, nyckelbiotoper, områden med lokala naturvärden, 

biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, ängs- och hagmarker indelade i värdeklasser från 1 till 

4 där 1 innebär högsta naturvärde, klass 2 mycket höga naturvärden, klass 3 höga naturvärden 

och klass 4 är övriga ängs- och hagmarker. Även data om bebyggelse har hämtats därifrån. 

Samtliga lager från Norrtäljes naturdatabas är projicerade i RT90 2,5 gon V. Dessa 

projicerades om till Sweref99 TM, det vill säga Sveriges senaste nationella kartsystem. 

Data om vattnets kemiska och ekologiska status är hämtat via VattenInformationsSystem 

Sverige (VISS 2010). VISS är en nationell databas över alla större vattenförekomster i landet. 

Här återfinns vattenstatusklassificeringar med tillhörande historiska motiveringar. Databasen 

drivs i samarbete mellan Sveriges vattenmyndigheter och länsstyrelser och uppdateras 

kontinuerligt.  

Endast 24 av Norrtälje kommuns sjöar finns med i VISS-databasen varför analysen 

begränsades till dessa sjöar (fig. 1 & bilaga 3). Data från VISS-databasen omfattar 1) 

Ekologisk status i dagsläget, 2) Ekologisk status 2021 om satta miljökvalitetsnormer uppnås, 

3) Kemisk status i dagsläget (exkl. kvicksilver), 4) Kemisk status 2015 (exkl. kvicksilver) om 

satta miljökvalitetsnormer uppnås, samt 5) om sjön är försurad och 6) om sjön är övergödd. 

Att Kemisk status är exklusive kvicksilver beror på att samtliga sjöar i VISS är 

kvicksilverförorenade, vilket enligt Länsstyrelsen i Stockholms län (2005) främst beror på 

luftnedfall från andra delar av Europa. 

Från Lantmäteriets digitala kartbibliotek hämtades översiktskartan som i pappersformat trycks 

i skala 1:250 000 och som i digitalt format har en upplösning på 25 m, det vill säga ett 

bildelement (pixel) motsvarar 25x25 m på marken (Lantmäteriet 2009). Från den har 

kommungränser och sjögränser för de 24 aktuella sjöarna samt nationalparker, natur- och 

kulturreservat, vattenskyddsområden, natura 2000-områden, naturminnen (som både punkt 

och ytobjekt) samt riksintresseområden för naturmiljö, friluftsliv samt kulturmiljö extraherats.  

Ett flödesschema som sammanfattar metoden återfinns i bilaga 1. 

En sammanställning av all använd data återfinns i bilaga 2. 

Bearbetning av data 
Med hjälp av geografisk informationsteknik och GIS-programmet ArcGIS 9.3.1 (ESRI) har 

olika skikt av data sammanställts. Data har delats upp i fem kategorier (vattenkvalitet, ”svaga” 

skydd, lokala naturvärden, bebyggelse och en kravkategori där områden som inte passar in 

sorteras ut) vilka poängsatts beroende på dess egenskaper. Därefter har kategorierna ställts 

mot varandra och getts olika stark påverkan i analysen beroende på hur mycket de anses 

påverka lokaliseringen av LIS-områden.  
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För att avgränsa det område som omfattas av det maximalt utökade strandskyddet skapades en 

zon på 300 meter runt respektive sjö. 300 meter är den gräns som strandskyddet maximalt får 

omfatta idag. 

Strandskyddslinjen från Norrtäljes dataset bestod av två parallella linjer med antingen 0, 100, 

200 eller 300 meters mellanrum. Ytor av strandzonen skapades och klassades efter hur 

omfattande strandskyddet är (0, 100, 200 respektive 300m).  

Naturvårdsverket och boverket (2009) anger i sin handbok att områden av riksintresse för 

friluftsliv och naturvård bör undvikas när det gäller lokalisering av LIS-områden i större mån 

än de för kulturmiljö. För kunna beakta detta i den rumsliga analysen skapades två separata 

skikt, ett som visar strandområden av riksintresse för friluftsliv och naturvård och ett som 

visar strandområden av riksintresse för kulturmiljö. 

Bebyggelsen, som i Norrtäljes databas bestod av hus utritade som små ytor gavs en zon på 15 

meter från varje byggnads yttervägg. Denna yta kan ses som ett ungefärligt mått på hur stor 

areal av den allemansrättsliga marken som påverkas av hemfriden räknat på att varje byggnad 

har en tomtyta mellan 1000 och 1500 kvadratmeter. Tomtytor inom respektive strandzon 

adderades. Därefter dividerades den totala tomtytan för strandnära bebyggelse med 

strandzonens yta, vilket ger andelen bebyggd yta inom respektive sjös strandområde.  

Naturminnena kom i ett så kallat punktskikt, dvs naturminnen representeras endast av ett 

koordinatpar som anger läge. För att kunna bearbeta dessa objekt skapades en zon runt varje 

naturminne, i detta fall 5 meter.  

Områden som inte är tillgängliga för bebyggelse (naturminnen, djur- och växtskyddsområden, 

naturreservat, kulturreservat, nationalpark, natura 2000-områden, biotopskyddsområden, 

vattenskyddsområden, naturvårdsavtal) slogs ihop till ett lager då dessa områden har som 

syfte att bevara objekt eller värden inom området (7 kap. miljöbalken) och, enligt 

Naturvådsverket och Boverket (2009) bör man ”normalt aldrig ge dispens i och vid följande 

områden och naturtyper” vid ”områden i nära anslutning till skyddad natur”. 

I respektive strandzons yta importerades data från VISS. Dessa data innefattar 1) Ekologisk 

status i dagsläget, 2) Ekologisk status 2021 om satta miljökvalitetsnormer uppnås, 3) Kemisk 

status i dagsläget (exkl. kvicksilver), 4) Kemisk status 2015 (exkl. kvicksilver) om satta 

miljökvalitetsnormer uppnås, samt 5) om sjön är försurad och 6) om sjön är övergödd i 

dagsläget. 

Samtliga skikt konverterades slutligen från vektor- till rasterformat med upplösningen 3x3 

meter. Detta innebär att de objekt som ingår i denna studie, efter konverteringen, 

representeras av kontinuerliga ytor. Från strandzonen skapades ett skikt vardera för varje 

vattenkvatiltetsaspekt, exempelvis ekologisk- och kemisk status. 
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Poängsättning 
Poängsättning är ett sätt att värdera hur olika existerande aspekter påverkar ett områdes (i 

detta fall en pixels) lämplighet som LIS-område. Detta används för att bestämma hur mycket 

en aspekt påverkar områdets lämplighet jämfört med andra aspekter inom samma 

kategorilager. För att sedan jämföra olika kategorilager används viktning som förklaras senare 

i rapporten. Kategorilagren kan, innan viktning, ge maximalt 12 poäng per lager där höga 

poäng innebär hög lämplighet för LIS-områden och låga poäng låg lämplighet. De olika 

kategorilagren, som redovisas tydligt de kommande styckena, består av: 1) Vattenkvalitet, 2) 

Svaga skydd, 3) Lokala värden samt 4) bebyggelse. Poängsättningen gjordes genom logiska 

operationer i datorn, exempelvis ”if”, som tilldelar ett värde till pixlar som uppfyller ett satt 

krav och ett annat värde till övriga pixlar. Även ett omklassificeringsverktyg användes, där de 

nya värdena skrevs in i en tabell och då ersatte de tidigare värdena. 

Kategorilager 1 – Vattenkvalitet 

Norrtälje kommun anger att LIS-områden bör ligga vid sjöar som uppfyller 

miljökvalitetsnormerna för god vattenstatus. Då endast tre av de undersökta sjöarna gör detta i 

dagsläget på grund av övergödningsproblematiken i kommunen har detta påverkat 

poängsättningen. Detta genom att sjöar med god ekologisk status som ej är övergödda bör ses 

som mindre lämpliga för lokalisering av LIS-områden då detta kan påverka sjöns status.  I 

kategorilagret för vattenkvalitet har följande poäng satts (tab. 1):  

 

Tabell 1: Variabler och poängsättning för kategorilager 1 – Vattenkvalitet 

Parameter Variabel Poäng 

Ekologisk status i dagsläget Otillfredsställande 

Måttlig 

God 

2 

4 

2 

Övergödning 

- Är sjön övergödd i dagsläget? 

Ja 

Nej 

4 

2 

Försurning 

- Är sjön försurad i dagsläget? 

Ja 

Nej 

2 

4 

 

Ekologisk status i dagsläget 

Måttlig ekologisk status, som en övervägande majoritet av sjöarna har idag, har tilldelats 4 

poäng. Om statusen varit god eller otillfredsställande har 2 poäng tilldelats. Detta på grund av 

att det i kommunen endast finns ett par sjöar som i dagsläget uppnår en god ekologisk status, 

varför man bör vara extra varsam om dessa. 
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Övergödning 

Då endast ett fåtal av de undersökta sjöarna klassas som icke övergödda ses dessa som 

negativa att bebygga. Av denna anledning tilldelas övergödda sjöar 4 poäng och icke 

övergödda sjöar 2 poäng. Strandzonens funktion som biofilter för bland annat kväve och 

fosfor (Schlosser & Karr 1981, Lowrance et. Al 1984;1997) ligger till grund för 

poängsättningen där låga poäng innebär att strandzonens lämplighet som LIS-område 

minskar. 

Försurning 

Försurade sjöar tilldelades värdet 2 och icke försurade värdet 4. Försurade vatten riskerar 

exempelvis att ha ökade koncentrationer av tungmetaller (Mason et al. 2000; Driscoll et al. 

2007) vilket gör dem mindre lämpliga som LIS-områden. Detta ligger till grund för 

poängsättningen. 

Kategorilager 2 – ”Svaga skydd” 

Under denna kategori ingår områden med status som riksintresse och områden där 

strandskyddet för närvarande är differentierat (tab. 2).  

 

Tabell 2: Variabler och poängsättning för kategorilager 2 – ”Svaga skydd” 

Parameter Variabel Poäng 

Områden av riksintresse Naturvård 

Friluftsliv 

Kulturmiljö 

Ej riksintresse 

0 

0 

2 

4 

Utökat strandskydd 300 meter 

200 meter 

100 meter (normalt) 

Ej strandskydd 

0 

2 

4 

8 

 

Områden av riksintresse 

Naturvårdsverket och Boverket (2009) anger att en restriktivare hållning för dispenser ska 

tillämpas inom områden av riksintressen för naturvård och friluftsliv. Med utgångspunkt från 

detta har 4 poäng satts för områden som ej är av riksintresse, 2 poäng för områden av 

riksintresse för kulturmiljö och 0 poäng för områden av riksintresse för naturvård- och 

friluftsliv. 

Utökat strandskydd 

Norrtälje kommun har på många håll redan ett differentierat strandskydd. På vissa områden är 

strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter och på vissa områden har strandskyddet tagits 

bort. På områden där strandskydd saknas finns i allmänhet redan bebyggelse. Då 
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Naturvårdsverket och Boverket (2009) rekommenderar att LIS-områden ska bestå av 

sammanhängande bebyggelse är dessa områden lämpliga ur aspekten att de troligen redan till 

delar är bebyggda. Bland områden med utökat strandskydd kan ett liknande resonemang föras 

i och med att bebyggelsen i allmänhet ligger längre ifrån stranden.  Enligt miljöbalken 7 kap 

14 § får länsstyrelsen ”i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 

300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets 

syften.”. Detta innebär att områden med utökat strandskydd torde vara olämpliga som LIS-

områden som, enligt miljöbalken 7 kap 18 e § 2-3, ”är av ett sådant slag och har en så 

begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt” och 

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

Med detta som bakgrund till dagens strandskydd har poängsättningen satts till 8 för slopat 

strandskydd, 4 för normalt (100 meter) strandskydd, 2 för strandskydd utökat till 200 meter 

och 0 för strandskydd utökat till 300 meter. 

Kategorilager 3 – Lokala värden 

Naturvärden som inte har någon starkare skyddsstatus ingår i detta lager (tab. 3). Områden 

som finns i kommunens lokala naturvärdesdatabas, nyckelbiotoper och ängs- och hagmarker 

har här sammanförts under beteckningen ”Lokala värden”. 

 

Tabell 3: Variabler och poängsättning för kategorilager 3 – ”Lokala värden” 

Parameter Variabel Poäng 

Lokala naturvärdesdatabasen Förekommer i databasen 

Förekommer ej i databasen 

2 

4 

Nyckelbiotop Är nyckelbiotop 

Är ej nyckelbiotop 

2 

4 

Ängs- och hagmarker Klass I 

Klass II 

Klass III 

Klass IV 

Ej ängs- och hagmark 

0 

1 

2 

3 

4 

 

Lokala naturvärdesdatabasen 

Norrtälje kommun har sammanställt en lokal naturvärdesdatabas där diverse oskyddade 

naturvärden finns inlagda. Områden som finns lagrade i denna databas har tilldelats värdet 2 

och områden som inte ingår har tilldelats värdet 4. 



Gusten Hollari Holmberg 

9 

 

Nyckelbiotoper 

Nyckelbiotoper har, enligt Norén (et al. 2002) ”mycket stor betydelse för skogens flora och 

fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.”. Enligt Gustafsson et al. (2004) 

fanns signifikant många fler signal- och rödlistade bryophyta-arter (mossor) i nyckelbiotoper 

än i produktionsskog. Detta gör att poängen för nyckelbiotoper sätts till 2 och för övriga 

områden till 4. 

Ängs- och hagmarker 

Från kommunen finns även data över ängs- och hagmarker. Dessa är uppdelade i klass I-IV 

där klass I är mest värdefull. Enligt Naturvårdsverket & boverket (2009) bör dessa områden 

behandlas restriktivt vid dispenser från strandskyddet. Områdena har tilldelats poängen 0 för 

klass I, 1 för klass II, 2 för klass III, 3 för klass IV och 4 för övriga områden, det vill säga 

områden som ej består av ängs- och betesmarker. 

Kategorilager 4 – Bebyggelse 

Naturvårsdsverket och Boverket (2009) anser att dispensärenden ska behandlas restriktivare 

för större sammanhängande obebyggda områden för att bibehålla obrutna stränder, och 

välexploaterade områden för att trygga strandskyddets syften. Detta lager består av andelen 

yta av respektive sjös 300 meter breda strandzon som är upptagen av byggnader, vilket kan 

ses som hur stor andel av den allemansrättsligt tillgängliga marken som upptas av bebyggelse 

med tillhörande hemfridszoner. Med hjälp av naturliga brytpunkter, en metod som tar hänsyn 

till hur data grupperar sig i olika kluster och sätter gränserna mellan klustren, har 13 

kategorier av bebyggelseandel tagits fram (tab. 4).  Dessa har ställts upp så att den mittersta 

kategorin tilldelats 12 poäng där poängen avtar med 2 för varje kategori från mitten. 

Ytterlägena får därmed poängen 0.  

Tabell 4: Variabler och poängsättning för kategorilager 4 – ”bebyggelse” 

Parameter Variabel (%) Poäng 

Andel strand bebyggd (i detta fall) 

- Framtaget med naturliga brytpunkter 

<0,27 

0,27 - 0,66 

0,66 - 2,23 

2,23 - 2,80 

2,80 - 3,29 

3,29 - 3,65 

3,65 - 4,21 

4,21 - 4,58 

4,58 - 4,98 

4,98 - 5,29 

5,29 - 6,36 

6,36 - 10,14 

>10,14 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
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Kravlager 

Utöver kategorilagren ”Vattenkvalitet”, ”Svaga skydd”, ”Lokala värden” och ”Bebyggelse” 

har även ett ”Kravlager” skapats (tab. 5). Detta lager består av de kategorier som bedöms så 

viktiga att dessa inte kan viktas bort. Områden inom denna kategori är: 1) Vattnets Kemiska 

status (exkl. Hg), 2) Vattnets beräknade Kemiska status (exkl. Hg) 2015 om 

miljökvalitetsnormer uppnås, 3) Vattnets beräknade Ekologiska status 2021 om 

miljökvalitetsnormer uppnås, 4) om området har något starkt skydd (nationalpark; 

naturreservat; natura 2000-område; vattenskyddsområde; biotopskyddsområde; naturminne; 

naturvårdsavtal) och 5) att området befinner sig inom strandzonen. Att ekologisk status 2021 

ska vara god samtidigt som dagens ekologiska status inte väger lika högt beror på att det 

gäller en långsiktig planering om var man ska utse LIS-områden. Det är alltså viktigt att det är 

hållbara områden som väljs och inte bara de som i dagsläget uppfyller kraven. Samtliga 

områden som uppfyller kraven på lämplighet för bebyggelse tilldelas värdet 1 och övriga 

områden värdet 0. Värdena av de olika lagren multipliceras ihop, varpå värdet 1 eller 0 fås 

fram. 

Tabell 5: Variabler och poängsättning för ”kravlagret” 

Parameter Variabel Poäng 

Kemisk status (exkl. Hg) God 

Annan 

1 

0 

Kemisk status 2015 (exkl. Hg) God 

Annan 

1 

0 

Ekologisk status 2021 God 

Annan 

1 

0 

Starkt skydd Ja 

Nej 

0 

1 

Inom strandzon Ja 

Nej 

1 

0 

 

Viktning 
Multianalyskriterier med viktning för de fyra kategorierna togs fram genom ett ”Pairwise 

comparison matrix” där kategorilagren ställdes mot varandra (tab 6.).  
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Tabell 6: ”Pairwise comparsion matrix”, Vågräta kategorin ställs mot lodräta kategorin. Om 

den vågräta kategorin anses viktigast ges poängen 1, om den lodräta anses viktigast ges 

poängen 0. Anses de lika viktiga ges företräde åt vågräta kategorin, vilket kommer fördela 

poängen jämnt mellan de lika viktiga kategorierna i slutändan. Varje vågrät rads poäng räknas 

ihop i kolumnen ”summa”. 

 Vattenkvalitet Svaga skydd Lokala 

värden 

Bebyggelse Summa 

Vattenkvalitet - 0 0 1 1 

Svaga skydd 1 - 1 1 3 

Lokala 

värden 

1 0 - 1 2 

Bebyggelse 1 0 0 - 1 

    Total: 7 

 

Summan av viktningen för vardera kategorin dividerades med summan av det totala utfallet 

(7). 

Värderingarna mellan kategorilagren fick då utfallet: 

Kategorilager 1 – Vattenkvalitet: 1/7 

Kategorilager 2 – ”Svaga skydd”: 3/7 

Kategorilager 3 – Lokala värden: 2/7 

Kategorilager 4 – Bebyggelse: 1/7 

För att undvika decimaltal i resultatet multipliceras varje variabel med faktorn 7, vilket 

innebär att resultatet kommer visa positiva heltal samtidigt som proportionerna mellan lagrens 

utfall bibehålls. Summan av de viktade termerna multipliceras med kravlagrets värde (1 eller 

0). 

Formeln i rasterkalylatorn såg ut som följer:  

[Viktad] = (([Vattenkvalitet] *1/7 * 7) + ([svagaskydd] * 3/7 * 7) + ([lokalavärden] * 2/7 * 7) 

+ ([bebyggelse] * 1/7 * 7)) * [Kravlager] 



Lokalisering av landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge 

 

12 

 

Varje pixel tilldelas i denna beräkning en poäng mellan 0 och 84, där höga poäng innebär hög 

lämplighet för lokalisering av LIS-områden. Genom naturliga brytpunkter klassindelades 

pixlarna in i tio kategorier (fig. 1). 

 

Figur 1: Strandområden med klassindelad poäng för lämplighet som LIS-område. 

Höga poäng motsvarar hög lämplighet och låga poäng låg lämplighet. 
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Kategorin med högst poäng gjordes om till vektorformat. Därefter valdes samtliga 

sammanhängande områden större än en hektar ut som lämpliga LIS-områden. 

Resultat 
Resultatet visar att fragment av vissa sjöars stränder uppfyller kraven för LIS-områden. Den 

mest lämpade kategorin gavs mer än 74 av maximalt 84 poäng (fig. 1) och kommer i 

fortsättningen benämnas som ”lämpliga områden”.  

De lämpliga områdena ligger vid åtta sjöar och har en total area på 691 hektar. I denna del 

redovisas ett exempel på resultatet från tre sjöar, Lommaren, Kyrksjön och Limmaren (fig. 2 

& tab. 7). En karta över samtliga lämpliga områden återfinns i bilaga 3. 

Resultatet visar att Lommarens stränder, i synnerhet de södra, till stor del är lämpliga att 

lokalisera LIS-områden på. Kyrksjön har inga lämpliga strandområden för ändamålet och 

Limmaren har endast en liten bit som lämpar sig som LIS-område (fig. 2 och tab. 7). 

 

 

 

Figur 2. Utsnitt ur resultatkartan (bilaga 3) över Lommaren (1), Kyrksjön (2) och 

Limmaren (3) med lämpliga LIS-områden. För ytornas arealer, se tabell 7. 
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Diskussion 
Att ytorna som valts har poäng från 76 och uppåt tyder på att områdena är väl lämpade. Man 

bör dock ha i åtanke att det finns långt många fler parametrar som man skulle kunna ha med 

som indata, exempelvis nuvarande markanvändning och vegetationstyp. Dessutom har 

analysen inte fokuserat på infrastruktur, närhet till städer och dylikt, som annars också lär 

spela en betydande roll. Inte heller har det tagits i åtanke om de utsedda områdena skulle leda 

till en ekonomisk utveckling i kommunen, något som är syftet med LIS-områden 

(Naturvårdsverket & Boverket 2009). 

Resultatet kan tolkas som att de olika områdena är lämpliga som LIS-områden utifrån 

ögonblicksbilden som denna analys ger. Man bör också se sambandet mellan de olika 

områdena, om delar av dem bebyggs skulle det påverka en ny, likadant uppställd, analys. 

Exempelvis är nästan hela Sotterns strand lämplig som LIS-område. Trots detta bör delar av 

stranden sparas då strandskyddets syften annars påverkas negativt. Däremot spelar det, enligt 

analysen, ingen större roll var inom detta område som ett eventuellt LIS-område placeras. 

Vid sjöar som delas med andra kommuner, exempelvis Sottern, har analysen endast omfattat 

strandlinjen på Norrtälje kommuns sida. Av denna anledning bör Norrtälje kommun samverka 

med den kommun man delar sjöar med vid lokalisering av LIS-områden.  

Jag har strävat efter att metoden ska vara så allmänt fungerande som möjligt inom Sveriges 

kommuner, varför jag delat in områden med naturliga brytpunkter och inte efter absoluta tal. 

Detta innebär att olika kommuner, med samma metod, skulle få annorlunda indelningar av 

dessa parametrar. Syftet med detta är att metoden ska vara tillämpbar på andra kommuner 

med annorlunda förutsättningar. 

För att få metoden mer generell har jag i analysen tagit med parametrar, exempelvis kemisk 

status och försurning, där alla sjöar har samma värde. Detta kommer inte att påverka analysen 

nämnvärt, men gör att metoden redan är ”redo” att tillämpas på andra kommuner där dessa 

parametrar skiljer sig åt. 

Angående studiens objektivitet så går det aldrig att få den helt objektiv. Dels beroende på 

vilka parametrar man väljer att undersöka, dels också på hur man viktar dem mot varandra. I 

Område Area (ha) Område Area (ha) 

a 42,7 d 55,6 

b 105,5 e 1,81 

c 66,5 f 6,94 

Tabell 7: Lämpliga LIS-områdens storlek vid Lommaren, Kyrksjön och Limmaren (fig 2) 
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viktningen har jag försökt vikta saker som har en officiell status, exempelvis riksintressen och 

nuvarande strandskydd, högre än de som min egen bedömning och tolkning av handboken 

(Naturvårdsverket & Boverket 2009) lett fram till, exempelvis andelen bebyggd strand. Dock 

har jag i arbetet förutsatt att exempelvis lokala naturvärden är tillräckligt värdefulla jämfört 

med annan mark för att värderas högre i analysen. Man bör även ta i beaktande att detta är 

upptäckta och klassificerade naturvärden och inte alla naturvärden. Trots det anser jag att det 

är bättre att ta med det man känner till i en analys istället för att lägga ofullständiga data åt 

sidan och riskera att missa något viktigt som ingår i dessa.  

Till kravlagret har jag varit restriktiv i vad som hamnar där och hellre satt områdena i andra 

kategorier. Detta eftersom lagret får en så stor betydelse för analysresultatet.  

Jag anser att de områden som pekas ut i studien som lämpliga LIS-områden är lämpliga, de 

har fått en hög poäng, vilket är positivt. Samtidigt är större sammanhängande områden, ofta 

redan bebyggda, vilket lämnar övriga ytor orörda. 

Möjliga utvecklingar av detta arbete skulle kunna vara en utvärdering av metoden och analys 

av vad som eventuellt behöver kompletteras för att nå en fullgod metod, exempelvis hur 

området påverkar fragmenteringen av landskapet. Då man dessutom ska undvika att ge 

dispenser på områden med vegetationstyper det är ont om (Naturvårdsverket & Boverket 

2009) kan det, i en framtida analys, vara vettigt att göra en ordentlig vegetationskartering 

innan man gör analysen. Analysen har även begränsats till att analysera sjöar. Kustområden 

och vattendrag har inte ingått i studien. 

Sammantaget kan man säga att hela arbetet baserar sig på en förändring av strandskyddet. 

Min uppgift har varit att läsa handboken (Naturvårdsverket & boverket 2009) och försöka 

tolka den till objektiva parametrar som jag senare har viktat ihop. Genom att sätta upp mina 

parametrar innan jag gjort analysen har jag försökt bibehålla min objektivitet vad gäller vilka 

områden som ska anses lämpliga. 

Slutsats 
Sjutton områden är, enligt analysen, lämpliga som LIS-områden i Norrtälje kommun. Studien 

kan behöva kompletteras med ytterligare aspekter, exempelvis vegetation och jordarter, för att 

ge en bättre helhetsbild.  

Resultatet visar lämpliga LIS-områden oberoende av varandra. Områdena kommer vid 

förändring att påverka omkringliggande områdens lämplighet. Till exempel skulle det kunna 

innebära att om område a och b ligger vid samma sjö och delar av, eller hela, område a utses 

till LIS-område kommer förutsättningarna för övriga lämpliga områden runt sjön att minska.  
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Nyckelbiotoper

Ängs- och 
hagmarker

Kategorilager 4 -
Bebyggelse

Andel 
bebyggelse runt 

sjön

Kravlager

Starka skydd

Kemisk status

Kemisk status 
2015

Ekologisk status 
2021

Normering

Bilaga 1 – Flödesschema vid analysen 
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Bilaga 2 – Indata 

Datalager Databas Ansvarig Uppdateras Hämtat från Hämtat 

Riksintresse-

områden 

Digitala 

översiktskartan 

Lantmäteriet  Digitala 

kartbiblioteket 

Maj 2010 

Natura 2000-

områden 

Digitala 

översiktskartan  

Lantmäteriet  Digitala 

kartbiblioteket 

Maj 2010 

Kommungräns

er 

Digitala 

översiktskartan  

Lantmäteriet  Digitala 

kartbiblioteket 

Maj 2010 

Sjögränser Digitala 

översiktskartan  

Lantmäteriet  Digitala 

kartbiblioteket 

Maj 2010 

Naturreservat Digitala 

översiktskartan 

Lantmäteriet  Digitala 

kartbiblioteket 

Maj 2010 

Kulturreservat Digitala 

översiktskartan 

Lantmäteriet  Digitala 

kartbiblioteket 

Maj 2010 

Naturminne Digitala 

översiktskartan 

Lantmäteriet  Digitala 

kartbiblioteket 

Maj 2010 

Nationalpark Digitala 

översiktskartan 

Lantmäteriet  Digitala 

kartbiblioteket 

Maj 2010 

Vattenskydds-

område 

Digitala 

översiktskartan 

Lantmäteriet  Digitala 

kartbiblioteket 

Maj 2010 

Satellitbild 

(Bakgrund vid 

visualisering) 

Saccess Lantmäteriet 2009 saccess.lantma

teriet.se 

Juni 2010 

Kemisk status 

(exkl. Hg) 

VattenInformations-

System Sverige 

Vattenmyndig

heten & Läns-

styrelserna 

Kontinuerligt http://www.vis

s.lst.se 

Maj 2010 

Beräknad 

kemisk status 

2015 (exkl 

Hg) 

VattenInformations-

System Sverige 

Vattenmyndig

heten & Läns-

styrelserna 

Kontinuerligt http://www.vis

s.lst.se 

Maj 2010 

Ekologisk 

status 

VattenInformations-

System Sverige 

Vattenmyndig

heten & Läns-

styrelserna 

Kontinuerligt http://www.vis

s.lst.se 

Maj 2010 

Beräknad 

ekologisk 

status 2021 

VattenInformations-

System Sverige 

Vattenmyndig

heten & Län-

sstyrelserna 

Kontinuerligt http://www.vis

s.lst.se 

Maj 2010 
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Försurning VattenInformations-

System Sverige 

Vattenmyndig

heten & Läns-

styrelserna 

Kontinuerligt http://www.vis

s.lst.se 

Maj 2010 

Övergödning VattenInformations-

System Sverige 

Vattenmyndig

heten & Läns-

styrelserna 

Kontinuerligt http://www.vis

s.lst.se 

Maj 2010 

Bebyggelse Norrtälje kommuns 

lokala databas 

Norrtälje 

kommun 

Kontinuerligt Kommun-

kontoret, lokal 

databas 

Maj 2010 

Naturvårds-

avtal 

Norrtälje kommuns 

lokala databas 

Norrtälje 

kommun 

Kontinuerligt Kommun-

kontoret, lokal 

databas 

Maj 2010 

Biotopskydds-

område 

Norrtälje kommuns 

lokala databas 

Norrtälje 

kommun 

Kontinuerligt Kommun-

kontoret, lokal 

databas 

Maj 2010 

Lokala 

Naturvärden 

Norrtälje kommuns 

lokala databas 

Norrtälje 

kommun 

Kontinuerligt Kommun-

kontoret, lokal 

databas 

Maj 2010 

Nyckel-

biotoper 

Norrtälje kommuns 

lokala databas 

Norrtälje 

kommun 

Kontinuerligt Kommun-

kontoret, lokal 

databas 

Maj 2010 

Ängs- och 

hagmarker 

Norrtälje kommuns 

lokala databas 

Norrtälje 

kommun 

Kontinuerligt Kommun-

kontoret, lokal 

databas 

Maj 2010 

Nuvarande 

strandskydd 

Norrtälje kommuns 

lokala databas 

Norrtälje 

kommun 

Kontinuerligt Kommun-

kontoret, lokal 

databas 

Maj 2010 
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Bilaga 3 – Karta över Norrtäljes lämpliga områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Sjöar: 

Nummer Namn Nummer Namn Nummer Namn 

1 Lommaren 9 Syningen 17 Bottenfjärden 

2 Kyrksjön 10 Skedviken 18 Ösmaren 

3 Limmaren 11 Ubby-

Långsjön 

19 Närdingen 

4 Länna 

kyrksjö 

12 Gavel-

Långsjön 

20 Ströjan 

5 Largen 13 Sottern 21 Bornan 

6 Viren 14 Gisen 22 Infjärden 

7 Sparren 15 Erken 23 Norrsjön 

8 Långsjön 16 Brosjön 24 Aspdalssjön 

 

Lämpliga områden 

Område Area (ha) Område Area (ha) 

a 42,7 j 72,5 

b 105,5 k 3,70 

c 66,5 l 1,28 

d 1,81 m 1,22 

e 55,6 n 38,8 

f 6,94 o 25,3 

g 54,6 p 6,61 

h 14,2 q 77,7 

i 116   
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