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§ 276
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - tematiskt tillägg till
översiktsplanen
Diarienr 20KS540

Beslut
Kommunfullmäktige antar tematiskt tillägg till översiktsplanen, Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS).

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har arbetat med tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling 
i strandnära läge (LIS), detta i enlighet med målsättningar i översiktsplanen ÖP 2030, antagen 
i december 2016.

Syftet med en LIS-plan är att bidra till en hållbar och långsiktig landsbygdsutveckling. En 
levande landsbygd beror på många faktorer, men möjlighet till strandnära boende och 
verksamheter kan vara väldigt betydande för ett samhälles identitet och möjligheter. För Piteå 
kommun är det viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva lägen som stärker 
service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge plats för näringar som kan bidra till såväl ökad 
turism som fler arbetstillfällen på vår landsbygd.

Dialoger har genomförts under våren och hösten 2019 för att nå medborgare och aktörer. 
Grundläggande inventering genomfördes barmarksperioden 2019 varefter ett samrådsförslag 
togs fram. Under mars-maj 2020 har samråd skett, inkomna yttranden besvarades, beaktades 
och inarbetades. Planhandlingen reviderades och ställdes ut för granskning under september-
oktober. Sammanlagt föreslås 26 LIS-områden, vilka är spridda över hela kommunen. Utöver 
dessa kan även andra områden bli intressanta. Det kan i framtiden innebära att ett område kan, 
utan att vara utpekat i översiktsplanen, vara aktuellt för lokalisering av bostadsbebyggelse 
eller verksamhet. Dessa områden ska kunna prövas i enlighet med kriterierna för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (7 kap. 18e§). Piteå kommun har ett flertal orter och 
byar som faller väl inom ramen för LIS-kriterierna.

Aktualisering ska göras varje mandatperiod.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S), Lage Hortlund (SD) och Bo Andersson (C): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
• Antagandehandling
• Särskilt utlåtande
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• Miljökonsekvensbeskrivning
• Länsstyrelsens granskningsyttrande


