
LIS-smittan har kommit till Håbo 

Den har drabbat tillväxtkommuner såsom Enköping och Umeå, LIS-smittan. LIS eller 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen lanserades 2009 av Alliansregeringen. Tanken med LIS är att 

ge kommuner ett planeringsverktyg för att peka ut områden som kan undantas från de s.k. 

Strandskyddsbestämmelserna med syfte att skapa positiva sysselsättningseffekter och ökat 

serviceunderlag på landsbygden. Även om det i direktiven för LIS finns vissa begränsningar så är det 

upp till var och en av kommunerna att definiera enligt direktiven för LIS från Naturvårdsverket. Vad är 

landsbygd? Även kommuner i storstäder och tillväxtregioner ges möjlighet att nyttja LIS. Således kan 

LIS användas som ett trumfkort av kommuner i tillväxtregioner med landsbygd i kampen om att locka 

till sig nya rika invånare som förväntas betala mycket i skatt. Den 2/2 tog Kommunstyrelsen beslut om 

att inrätta 4 st. LIS-områden, Lugnet, Skokloster, Krägga och Övergran i form av ett tematiskt tillägg 

till Översiktsplanen efter påtryckningar från den aggressiva exploatören Skokloster Udde AB (det 

multinationella finansbolaget Estate Capital, fastighetsbolaget Imprestor m.fl.). Skokloster Udde AB 

äger idag 2 st. tomter norr om Idealbyn medan strandremsan ägs av Håbo kommun med utantag för ett 

mindre område söder om Österkvarns badplats som ägs av Slottsskogens Samfällighetsförening. Det 

blir förmodligen en lätt match för Skokloster Udde AB att med hjälp av fagra löften om 

landsbygdsutveckling komma åt vad de vill ha. Strandremsan mellan Idealbyn och Slottsskogen. De 

kan sedan i lugn och ro bygga lyxvillor med strandtomt utan att behöva bekymra sig om lagar och 

regler. Strandremsan mellan Idealbyn och Slottsskogen utgör en del av ett område med höga 

naturvärden, inte minst därför att det här finns en hög andel äldre ädellövskog. Åtminstone 37 st. arter 

rödlistade vedlevande insekter, svampar och lavar finns i området. Vi anser därför att den (i huvudsak) 

kommunägda strandremsan mellan reningsverket och Söderskogens badplats borde göras till 

naturreservat och inte lämnas till en exploatör för att där bygga strandnära lyxvillor. Det finns bara en 

plats där detta tematiska tillägg till Översiktsplanen hör hemma, i papperskorgen. 
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