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FÖRORD
Ljusnarsbergs kommun har en geografisk area som innefattar huvudtätorten Kopparberg och ett 
antal mindre tätorter runt om i kommunen. Kommunens övergripande målsättning är att skapa en 
attraktiv bygd där människor vill bo och verka. Ljusnarsbergs kommun vill ha en levande landsbygd! 
Med ett ökat befolkningsunderlag förbättras möjligheterna att utveckla och upprätthålla kommersiell 
och offentlig service på landsbygden. Landsbygden erbjuder attraktiva livsmiljöer. Landsbygden har 
en stor potential när det gäller att utveckla verksamheter för kultur- och naturturism. Vi tror att framta-
gandet av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ett bra sätt att göra sig redo 
att möta nutida och framtida utmaningar.

Strandskyddet och allemansrätten gör Sverige unikt. Skyddet av våra stränder är en värdefull natur-
tillgång men också en källa till naturupplevelser. Strandskyddet syfte är att långsiktigt trygga förutsätt-
ningarna för att Sveriges medborgare ska få tillgång till stränderna via sin allemansrätt. Strandskyd-
det syftar också till att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

Stränderna är inte bara viktiga för allmänheten, de är också viktiga ur privat och kommersiell synvin-
kel i form av attraktiva miljöer för boende- och företagsmiljö. Att förena dessa intressen kan på sikt 
bidra till att servicenivån bibehålls och den nedgående befolkningstrenden bryts, vilket stärker lands-
bygden och gynnar kommunen. Vid framtagandet av denna plan har ambitionen varit att på ett klokt 
sätt kunna förena dessa intressen.

När den nya strandskyddslagstiftningen kom år 2009 blev det lättare för kommuner att peka ut områ-
den där landsbygdsutveckling kan användas som ett särskilt skäl för strandskyddsdispens. Ljusnars-
bergs kommun vill nu främja kommunens attraktionskraft genom att i ett tillägg till översiktsplanen 
peka ut dessa områden.

Planen visar kommunens önskan om en framtida användning av strandområden. Planen ska för-
hoppningsvis också bidra till ett mer ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling 
i Ljusnarsbergs kommun. Samtidigt så ger den ett långsiktigt hållbart skydd av strand- och vattenom-
råden där natur- och friluftsområden inte äventyras. Planen ska också fungera som en vägledning för 
kommunens och andra myndigheters beslut.

Områdena har tagits fram efter en bred diskussion med olika intressegrupper i kommunen. Arbetet 
med att ta fram LIS-områden har drivits av Samhällsbyggnadsförvaltningen genom dialog och sam-
arbete med andra kommunala förvaltningar, externa aktörer och kommunens medborgare. Styrgrupp 
för arbetet har varit Kommunstyrelsens Allmänna utskott.

Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
Ljusnarsbergs kommun är rik på sjöar och 
vattendrag, något som möjliggör goda förut-
sättningar för bostäder samt verksamheter för 
friluftslivet och turismen.

Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och 
bygglagen, ha en aktuell översiktsplan där bl.a. 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen framgår. Allmänna utskottet i Ljusnars-
bergs kommun tog den 6 december 2017 beslut 
om att ta fram ett tillägg till översiktsplanen 
avseende områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen.

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att 
peka ut lämpliga områden för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen. De utpekade områ-
dena är vägledande vid efterföljande prövning i 
det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt 
skäl vid bedömningen av om ett upphävande 
av eller en dispens från strandskyddet avser ett 
område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § 
MB.

Det är först vid prövningen i det enskilda fallet 
som det på ett rättsligt bindande sätt, med väg-
ledning av tillägget till översiktsplanen, avgörs 
om den tänkta platsen för en åtgärd uppfyller 
kriterierna.

Tidshorisonten för tillägget till översiktsplanen 
sträcker sig fram till år 2030.

Utifrån bl.a. kommunens vision, styrmodell, 
översiktsplan, relevanta nationella, regionala 
och kommunala styrdokument samt övriga pla-
neringsförutsättningar har ett planförslag tagits 
fram.

Metoden för att identifiera lämpliga LIS-områden 
har skett med utgångspunkt i begreppen lands-
bygd och landsbygdsutveckling samt Ljusnars-
bergs kommuns definition av dessa begrepp. 
Därefter har ett antal urvalskriterier, som över-
ensstämmer med översiktsplanens inriktning 
och intentioner, använts för att identifiera lämp-
liga områden.

Planförslaget omfattar 16 LIS-områden kring sju 
sjöar och vattendrag. Dessa är Björken, Gar-
hytteån, Ljusnaren, Norra Hörken, Rällsälven, 
Sågdammen och Södra Hörken.

Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodo-
ses inom flera olika områden kring de utvalda 
sjöarna och vattendragen, men inverkan på 
strandskyddet bedöms bli minst inom de fö-
reslagna LIS-områdena. Inom LIS-områdena 
bedöms åtgärder kunna ske utan att strand-
skyddets syften åsidosätts. LIS-områdena utgör 
sammantaget endast en begränsad del av de 
strandområden inom kommunen som omfattas 
av strandskydd.

Inom de utpekade områdena kan nya bostäder 
byggas samt nya och befintliga verksamheter 
för friluftslivet och turismen utvecklas. Kommu-
nen bedömer att dessa åtgärder kan bidra till att 
långsiktigt upprätthålla serviceunderlaget och 
ge positiva sysselsättningseffekter i kommunen 
samt angränsande kommuner.

Kommunen bedömer att strandskyddets syften 
kan tillgodoses långsiktigt trots de lättnader som 
föreslås i planförslaget. LIS-områdena är lämp-
liga för utvecklingen av landsbygden samt är av 
sådana slag och omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande långsiktigt tillgodoses.

LIS-områdena bedöms ha liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften i och i närheten 
av kommunens tätorter. Vidare finns det fortfa-
rande god tillgång till strandområden för allmän-
heten och förutsättningar för att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet inom kommu-
nen, både på land och i vatten. Sammantaget 
bedöms planförslaget innebära att det långsik-
tiga skyddet av stränderna upprätthålls.
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LÄSANVISNING
Tillägget till översiktsplanen är indelat i tre 
kapitel. I kapitlet Inledning beskrivs tilläggets 
bakgrund och syfte, planprocessen samt tids-
planen.

Kapitlet Metod innefattar kommunens definition 
av landsbygd och landsbygdsutveckling samt 
de urvalskriterier och planeringsförutsättningar 
som har legat till grund för urvalet av lämpliga 
LIS-områden. Här redovisas även resultatet av 
genomförd medborgardialog.

Kapitlet Planförslag beskriver de utpekade LIS-
områdena samt planeringsförutsättningar och 
rekommendationer för respektive område.

FÖRKORTNINGAR
Följande förkortningar förekommer i tillägget:

DP  Detaljplan

FÖP  Fördjupning av översiktsplan

KML  Kulturmiljölagen (1988:950)

LIS  Landsbygdsutveckling i strand- 
  nära lägen

LIS-område Område för landsbygdsutveckling  
  i strandnära lägen

MB  Miljöbalken (1998:808)

MKB  Miljökonsekvensbeskrivning

MKN  Miljökvalitetsnormer

OB  Områdesbestämmelser

PBL  Plan- och bygglagen (2010:900)

TÖP  Tillägg till översiktsplan

ÖP  Översiktsplan
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INLEDNING
Allmänna utskottet i Ljusnarsbergs kommun tog 
den 6 december 2017 beslut om att ta fram ett 
tillägg till översiktsplanen avseende områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Riksdagen beslutade år 2009 om förändringar 
i MB och PBL avseende strandskyddet. De för-
ändringar som avsåg områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen (LIS) trädde i kraft 
den 1 februari 2010.

Förändringarna syftar till att, med utgångspunkt 
från ett fortsatt generellt strandskydd, bättre 
anpassa strandskyddet till de lokala förhållan-
dena och förutsättningarna. Det differentierade 
strandskyddet skapar möjligheter till en ökad 
nybyggnation längs stränderna inom vissa 
områden som ska redovisas i den kommunala 
översiktsplanen. Avsikten är att främja utveck-
lingen av landsbygden i de delar av landet där 
bebyggelsetrycket är lågt och stränderna inte 
har exploaterats i hög grad.

Syftet med att redovisa områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen är att sti-
mulera den lokala och regionala utvecklingen i 
områden som har god tillgång till fria strandom-
råden och där en viss byggnation kan ske utan 
att strandskyddets syften åsidosätts.

Bakgrund 
Översiktsplanering
Varje kommun ska, enligt 3 kap. PBL, ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommu-
nen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för 
den långsiktiga utvecklingen av den fysiska mil-
jön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande 
utan endast vägledande för efterföljande 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin 
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. 

PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut 
om användningen av mark- och vattenområden 
kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riks-
intressen enligt 3 och 4 kap. MB anges särskilt.

Av översiktsplanen ska framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda an-

vändningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön 

ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de re-

dovisade riksintressena och följa gällande 
miljökvalitetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen 
avser att ta hänsyn till och samordna över-
siktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av be-
tydelse för en hållbar utveckling inom kom-
munen,

5. hur kommunen avser att tillgodose det lång-
siktiga behovet av bostäder,

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § 
första stycket MB,

7. kommunens syn på risken för skador på den 
byggda miljön som kan följa av översväm-
ning, ras, skred och erosion som är klimat-
relaterade samt på hur sådana risker kan 
minska eller upphöra, och

8. om översiktsplanen avviker från en region-
plan för länet, på vilket sätt den gör det och 
skälen för avvikelsen.

Utöver lagregleringen styrs innehållet i över-
siktsplanen även av politiska beslut som kommit 
till uttryck i visioner, handlingsprogram, måldo-
kument och liknande på nationell, regional och 
kommunal nivå. 

En översiktsplan kan ändras dels för en viss del 
av kommunen, genom en fördjupning, och dels 
för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse, 
genom ett tillägg.

Förslaget utgör en ändring av översiktsplanen 
för att tillgodose ett särskilt allmänt 
intresse, genom ett tillägg för områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För 
ett tillägg till översiktsplanen gäller samma 
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krav på innehåll och förfarande som för en 
översiktsplan.

Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller 
strandskydd. Strandskyddet syftar till att långsik-
tigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden samt bevarandet av 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten.

Det generella strandskyddet omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen 
vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsom-
råde). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet be-
sluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 
300 meter från strandlinjen, om det behövs för 
att säkerställa något av strandskyddets syften.

Inom ett strandskyddsområde får bl.a. inte nya 
byggnader uppföras eller vissa andra åtgärder 
vidtas utan att strandskyddet upphävs eller att 
särskilt tillstånd har beviljats, s.k. strandskydds-
dispens. Särskilda skäl enligt MB krävs för att 
upphäva eller få dispens inom ett strandskydds-
område.

Illustration av generellt och utvidgat strandskydd, 
från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma 
skrift Strandskydd

Som särskilda skäl får beaktas om området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-
samhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funk-
tion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och utvidgningen inte kan genom-
föras 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.

Som särskilda skäl får även beaktas om områ-
det utgör ett område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd 
bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 
prövningen gäller en dispens för att uppföra 
enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder, får 
man i stället beakta om huset eller husen avses 
att uppföras i anslutning till ett befintligt bostads-
hus.

Med område för landsbygdsutveckling i strand-
nära 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, och 

3. endast har en liten betydelse för att tillgo-
dose strandskyddets syften i eller i närheten 
av tätorter.

Illustration av fri passage, från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma skrift Strandskydd
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En översiktsplan ska ge vägledning vid bedöm-
ning om en plats ligger inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Ett upphävande av eller dispens från strand-
skyddet ska inte omfatta ett område som be-
hövs för att mellan strandlinjen och byggnader-
na eller anläggningarna säkerställa fri passage 
för allmänheten och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan 
användning av området närmast strandlinjen är 
omöjlig med hänsyn till de planerade byggna-
dernas eller anläggningarnas funktion.

Området för fri passage bör inte vara smalare 
än några tiotals meter, men dess bredd kan 
variera beroende på förhållandena på platsen 
såsom topografi och vegetation. Passagen ska 
vara så bred att den upplevs som tillräckligt 
bred för att människor inte ska avhålla sig från 
att vistas på platsen eller passera.

Syfte
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att 
peka ut lämpliga områden för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen. De utpekade områ-
dena är vägledande vid efterföljande prövning i 
det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt 
skäl vid bedömningen av om ett upphävande 
av eller en dispens från strandskyddet avser ett 
område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § 
MB.

Det är först vid prövningen i det enskilda fallet 
som det på ett rättsligt bindande sätt, med väg-
ledning av tillägget till översiktsplanen, avgörs 
om den tänkta platsen för en åtgärd uppfyller 
kriterierna.

Tidshorisonten för tillägget till översiktsplanen 
sträcker sig fram till år 2030.

Planprocessen
I planprocessen vägs olika samhällsintressen 
mot varandra i en demokratisk process samti-
digt som enskildas rättigheter beaktas. Innan 
kommunen antar ett tillägg till översiktsplanen 
ska kommunen, enligt PBL, samråda med myn-
digheter, kommuner och andra som är berörda 

Samråd Utställning Antagande Laga kraft

samt ställa ut planförslaget och låta det gran-
skas.

Här är vi nu!

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet 
till insyn och påverkan. Länsstyrelsen, berörda 
kommuner, andra myndigheter, kommunens 
invånare och sammanslutningar samt enskilda 
i övrigt som har ett väsentligt intresse av plan-
förslaget ges möjlighet att lämna synpunkter 
på planförslaget. Efter samrådet sammanställs 
inkomna synpunkter och eventuella förändringar 
av planförslaget till följd av dessa redovisas i en 
samrådsredogörelse.

Efter eventuella förändringar av planförslaget 
ska kommunen ställa ut planförslaget under 
minst två månader. Utställningen utgör ytterliga-
re ett tillfälle för myndigheter, kommunens invå-
nare m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget 
och eventuella förändringar som har gjorts se-
dan samrådet. Efter utställningen sammanställs 
inkomna synpunkter och redovisas eventuella 
förändringar av planförslaget som synpunkterna 
har föranlett i ett utlåtande. Planförslaget kan 
med hjälp av de inkomna synpunkterna komma 
att revideras igen och en antagandehandling ar-
betas fram. Om planförslaget ändras väsentligt 
efter utställningen ska dock kommunen ställa ut 
planförslaget på nytt.

Kommunstyrelsen (KS) godkänner tillägget till 
översiktsplanen innan kommunfullmäktige (KF) 
fattar beslut om antagande. Tre veckor efter att 
det justerade protokollet har anslagits på kom-
munens anslagstavla vinner tillägget till över-
siktsplanen laga kraft, om ingen överklagar. Om 
tillägget till översiktsplanen överklagas vinner 
det istället laga kraft när överklagandet slutgiltigt 
prövats och avslagits.
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METOD

Tidsplan
Framtagande av samrådshandling februari 2018 
- januari 2019
Samråd mars - maj 2019
Utställning juni - september 2019
Antagande av kommunfullmäktige oktober 2019
Laga kraft november 2019

Sjö i kommunen 

METOD
Metoden för att identifiera lämpliga LIS-områden 
har skett med utgångspunkt i begreppen lands-
bygd och landsbygdsutveckling samt Ljusnars-
bergs kommuns definition av dessa begrepp.

Därefter har ett antal urvalskriterier, som över-
ensstämmer med översiktsplanens inriktning 
och intentioner, använts för att identifiera lämp-
liga områden.

Definition av landsbygd
Det finns i dag inte en utan flera vedertagna 
definitioner av vad som menas med landsbygd. 
Gleshet, avstånd och tillgänglighet används 
ofta som indikatorer för att avgränsa och indela 
landsbygden. Bland annat har OECD, Statis-
tiska centralbyrån (SCB) och Glesbygdsverket 
definierat vad som menas med landsbygd. En 
jämförelse mellan definitionerna visar att det 
finns stora skillnader i fråga om hur stor andel 
av befolkningen i Sverige som anses bo på 
landsbygden, från 16 till 70 procent.

Enligt propositionen Strandskyddet och utveck-
lingen av landsbygden (2008/09:119) bör det 
inte krävas att någon av de angivna definitioner-
na av landsbygd används vid redovisningen av 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen i den kommunala översiktsplanen.

Vid behov kan någon av definitionerna väljas 
som utgångspunkt för bedömning om ett visst 
område är lämpligt för lättnader i strandskyddet i 
syfte att utveckla landsbygden. Enligt propositio-
nen är det dock upp till kommunen att bedöma 
vilka områden som har sådan karaktär att de 
kan vara lämpliga för en utveckling av landsbyg-
den.

Enligt EU:s statistikbyrås, Eurostat, defini-
tion bodde år 2011 ca 22 procent av Sveriges 
befolkning på landsbygden. Eurostat definierar 
urbaniseringsgraden genom att dela upp områ-
den i tre olika klasser: storstäder, mindre städer 
och förorter samt glest befolkade områden. En-
ligt denna definition räknas hela Ljusnarsbergs 
kommun till kategorin glest befolkade områden.

OECD definierar landsbygden utifrån en befolk-
ningstäthet som är lägre än 150 personer per 
kvadratkilometer, vilket för Sveriges del skulle 
innebära att omkring 99 procent av landets 
totala yta definieras som landsbygd och att runt 
70 procent av Sveriges befolkning räknas som 
landsbygdsboende. Även enligt OECD:s defini-
tion utgör hela Ljusnarsbergs kommun lands-
bygd.

I Jordbruksverkets webbpublikation Allt om 
landet definieras landsbygd genom att Sveriges 
kommuner delas in i fyra olika regiontyper: stor-
stadsområden, stadsområden, landsbygd och 
gles landsbygd. Enligt definitionen bor ca 34 
procent av Sveriges befolkning på landsbygden. 
Enligt Jordbruksverkets definition ingår hela 
Ljusnarsbergs kommun i regiontypen lands-
bygd.

Enligt SCB:s definition har en tätort minst 200 
invånare och består av en kärna med max 150 
meter mellan huskropparna. Kärnan knyts ihop 
med annan bebyggelse om avståndet mellan 
huskropparna inte överstiger 200 meter. Dock 
kan flera tätortskärnor slås samman även om 
avståndet är större än 200 meter, om tillräckligt 
många bor och arbetar i de olika delarna.
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begränsade av syftet med områdena, dvs. att 
genom bostäder, verksamheter, anläggningar 
eller åtgärder främja utvecklingen av landsbyg-
den.

Ett strandnära läge ger konkurrensfördelar som 
direkt och indirekt kan bidra till landsbygdsut-
vecklingen. Genom att öka förutsättningarna 
för att bo och arbeta på landsbygden skapas 
attraktiva livs- och företagsmiljöer som kan 
stimulera utvecklingen på landsbygden. Dessa 
miljöer kan långsiktigt bidra till ökad ekonomisk 
aktivitet i både kommunen och regionen. Vidare 
kan miljöerna stärka kommunens och regionens 
attraktivitet.

Med landsbygdsutveckling avses i Ljusnars-
bergs kommun:
• nya bostäder som kan bidra till att upprätt-

hålla serviceunderlaget, och
• utveckling av nya och befintliga verksamhe-

ter för friluftslivet och turismen som kan ge 
positiva sysselsättningseffekter.

Nya bostäder för permanent- och fritidsbo-
ende kan upprätthålla både ett ekonomiskt och 
personellt underlag för den kommersiella och 
offentliga servicen i kommunen samt i angräns-
ande kommuner. Bostäder i strandnära lägen 
är eftertraktade och en ökad folkmängd har 
stor betydelse för att både behålla och utveckla 
serviceutbudet i kommunen samt i angränsande 
kommuner.

I Sverige bodde år 2015, enligt SCB, ca 13 
procent av befolkningen utanför tätort. I Örebro 
län bodde samma år ca 16 procent utanför tätort 
och i Ljusnarsbergs kommun var motsvarande 
siffra ca 28 procent. Samtidigt har folkmängden 
minskat i Ljusnarsbergs kommun med ca 23 
procent de senast 25 åren, medan den har ökat 
med ca sju procent i Örebro län under samma 
tidsperiod och med ca elva procent i Sverige.

Utifrån detta och ovanstående definitioner görs 
bedömningen att hela kommunen utgör lands-
bygd.

Definition av landsbygdsutveckling
Det finns i dag inte heller någon definition i lag-
stiftningen av vad som menas med landsbygds-
utveckling. Enligt propositionen Strandskyddet 
och utvecklingen av landsbygden (2008/09:119) 
avses med åtgärder som främjar landsbygdsut-
vecklingen bl.a. sådana åtgärder som långsiktigt 
kan antas ge positiva sysselsättningseffekter 
och som kan bidra till att upprätthålla service-
underlaget i landsbygder. Sådana situationer 
kan exempelvis uppstå i samband med etable-
ring av en turistanläggning för en verksamhet 
där tillgång till stränder är en förutsättning eller 
åtminstone en avsevärd fördel. Det kan även 
tänkas handla om tillkomst av bostäder för per-
manent- och fritidsboende i syfte att upprätthålla 
ett ekonomiskt och personellt underlag för olika 
former av kommersiell och offentlig service.

I propositionen anges samtidigt att kriterierna för 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen bör vara förhållandevis öppna. Samtidigt 
kommer kommunerna vid redovisningen att vara 

Kommersiell service i Kopparberg

Bebyggelse i strandnära läge 

För utveckling av nya och befintliga verksamhe-
ter för friluftslivet och turismen är tillgången till 
stränder och vattenområden en förutsättning el-
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Silverhöjdens camping

ler åtminstone en avsevärd fördel. Verksamhe-
ter i strandnära lägen skapar fler arbetstillfällen 
som kan generera fler besökare till kommunen 
och bidra till en levande landsbygd. Fler besö-
kare till kommunen kan i sig bidra till att upprätt-
hålla och stärka serviceunderlaget i kommunen. 
Sådana verksamheter kan även i sig generera 
viss service för närliggande bostäder, exempel-
vis i form av en kiosk eller en restaurang.

Café i centrala Kopparberg

Urvalskriterier
Nedanstående urvalskriterier har legat till grund 
för urvalet av lämpliga LIS-områden. Då förut-
sättningarna för landsbygdsutveckling för bostä-
der respektive verksamheter för friluftslivet och 
turismen skiljer sig åt har olika urvalskriterier 
tagits fram för respektive ändamål.

Bostäder
För bostäder ska samtliga urvalskriterier upp-
fyllas för att ett strandskyddsområde ska vara 
lämpligt för LIS.

1. Strandskyddsområden inom 700 meter från 
befintliga vägar, med högst 15 minuters 
restid med bil eller buss till service.

Strandskyddsområden som ligger inom 700 
meter från befintliga vägar främjar en hållbar be-
byggelseutveckling och skapar ett ökat underlag 
för kollektivtrafik. Vidare minimerar det behovet 
av nya investeringar för kommunikationer.

Med service avses kommersiell och offentlig 
service i Kopparberg, Bångbro, Ställdalen, 
Grängesberg, Ramsberg och Storå.

Stjernfors golfbana 

2. Strandskyddsområden inom utvecklingsom-
rådena i översiktsplanens utvecklingsstra-
tegi.

Utvecklingsområdena i översiktsplanens ut-
vecklingsstrategi har fem kilometers radie från 
resecentrum i Kopparberg respektive järnvägs-
stationen i Ställdalen. Fem kilometer bedöms 
utgöra det avstånd där gång- och cykeltrafik kan 
vara ett konkurrenskraftigt alternativ till biltrafik. 

Järnvägsstationen i Ställdalen
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Avståndet främjar hållbart resande till bl.a. re-
secentrum och järnvägsstationen samt offentlig 
och kommersiell service inom kommunen. Detta 
gynnar hållbara och miljövänliga kommunikatio-
ner samt folkhälsan. 

Genom att koncentrera LIS-områden för bo-
städer till strandskyddsområden inom utveck-
lingsområdena kan i stor utsträckning befintliga 
kommunikationer och teknisk försörjning använ-
das samtidigt som det stärker underlaget för kol-
lektivtrafik, service och verksamheter.

Verksamheter
För verksamheter för friluftslivet och turismen 
räcker det att något av urvalskriterierna uppfylls 
för att ett strandskyddsområde ska vara lämpligt 
för LIS.

1. Strandskyddsområden med intilliggande 
befintliga verksamheter för friluftslivet och 
turismen.

2. Strandskyddsområden med goda förutsätt-
ningar för nya verksamheter för friluftslivet 
och turismen.

Med goda förutsättningar avses strandskydds-
områden där det finns goda förutsättningar för 
nya verksamheter för friluftslivet och turismen, 
utifrån tidigare förfrågningar samt genomförd 
medborgardialog.

Urvalskriterium 1 för bostäder
Strandskyddsområden inom 700 meter från be-
fintliga vägar, med högst 15 minuters restid med 
bil eller buss till service har behållits. De strand-
skyddsområden som inte uppfyller urvalskriteriet 
har tagits bort. Majoriteten av strandskyddsom-
rådena inom kommunens mellersta delar uppfyl-
ler urvalskriterium 1 för bostäder.

Urvalskriterium 2 för bostäder
Strandskyddsområden inom utvecklingsområ-
dena i översiktsplanens utvecklingsstrategi har 
behållits. De strandskyddsområden som inte 
uppfyller urvalskriteriet har tagits bort.

Strandskyddsområden vid 13 sjöar och vat-
tendrag uppfyller urvalskriterium 2 för bostäder. 
Dessa är Björken, Garhytteån, Hyttdammen, 
Hånsjön, Högforsälven, Hörksälven, Lilla Kum-
lan, Ljusnaren, Olovsjön, Rällsälven, Salbosjön, 
Stora Kumlan och Sågdammen. 

Vidare uppfyller ett antal tjärnar urvalskriterium 
2 för bostäder. Dessa är bl.a. Abborrtjärnen, 
Björtjärnen, Bredtjärnen, Bråttjärnen, Fistjärnen, 
Gråtjärnen, Gåstjärnen, Hamptjärnen, Hälltjär-
nen, Laxtjärnen, Lilla Abborrtjärnen, Lilla Krigs-
tjärnen, Lilla Orrtjärnen, Ljustjärnen, Långtjär-
nen, Olovstjärnarna, Ormtjärnen, Prästtjärnen, 

Resecentrum i Kopparberg

3. Strandskyddsområden med bebyggelse-
tryck.

För att utpekandet av LIS-områden och föresla-
gen utveckling inom dessa ska realiseras krävs 
att områdena anses attraktiva och att det finns 
intresse av att uppföra nya bostäder inom dem.

Med bebyggelsetryck avses tidigare förfråg-
ningar, ansökningar om förhandsbesked eller 
bygglov.

Bostadsebyggelse på landsbygden
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Urvalskriterium 1 för bostäder
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Slåttertjärnen, Stora Abborrtjärnen, Stora 
Krigstjärnen, Stora Orrtjärnen, Svartpålstjärnen, 
Svepartjärnen, Tys-Olles tjärnen och Älgtjärnen.

Urvalskriterium 3 för bostäder
Strandskyddsområden med bebyggelsetryck 
har behållits. De strandskyddsområden som inte 
uppfyller urvalskriteriet har tagits bort.

Strandskyddsområden vid sju sjöar och vat-
tendrag uppfyller urvalskriterium 3 för bostäder. 
Dessa är Björken, Garhytteån, Hånsjön, Högfor-
sälven, Ljusnaren, Rällsälven och Sågdammen.

Vidare uppfyller några tjärnar urvalskriterium 3 
för bostäder. Dessa är bl.a. Abborrtjärnen och 
Lilla Krigstjärnen.

Urvalskriterium 1 och 2 för verksamheter
Strandskyddsområden med intilliggande befint-
liga verksamheter för friluftslivet och turismen 
samt med goda förutsättningar för nya sådana 
verksamheter har behållits. De strandskydds-
områden som inte uppfyller urvalskriterierna har 
tagits bort.

Strandskyddsområden vid åtta sjöar och vat-
tendrag uppfyller urvalskriterium 1 och 2 för 
verksamheter. Dessa är Björken, Garhytteån, 
Ljusnaren, Norra Hörken, Norrsjön, Rällsälven, 
Sågdammen och Södra Hörken.

Medborgardialog
Kommunens invånare, föreningar och före-
tagare har kunskaper och synpunkter som är 
värdefulla i planarbetet. Under framtagandet av 
tillägget till översiktsplanen, innan samrådet, har 
kommunens invånare, föreningar och företagare 
getts möjlighet att lämna synpunkter.

Syftet med medborgardialogen var att skapa 
ett bättre beslutsunderlag genom att få svar på 
vilka sjöar och vattendrag i kommunen som är 
intressanta att kunna bo och bedriva verksam-
heter kring.

Medborgardialogen bestod av tre möten som 
hölls i maj år 2018. Det första mötet hölls med 
företagare, det andra med kommunens bygde-
råd och det tredje var öppet för allmänheten. 
På mötena genomfördes rundabordssamtal där 
intressanta sjöar och vattendrag pekades ut på 
kartor. Kartorna fanns även tillgängliga i pap-
persformat, för inlämning efter mötena.

Planeringsförutsättningar
För att kunna peka ut och avgränsa lämpliga 
LIS-områden inom de strandskyddsområden 
som uppfyller urvalskriterierna har dessa inven-
terats i fält. I september år 2018 genomfördes 
en översiktlig naturvärdesbedömning. Dessutom 
har även en översiktlig bedömning i fält av vär-
den för friluftslivet och bra boplatser genomförts 
under hösten år 2018.

Vidare har nationellt, regionalt och kommunalt 
planeringsunderlag gåtts igenom för de strand-
skyddsområden som uppfyller urvalskriterierna.

De planeringsunderlag som, tillsammans med 
fältinventeringarna, har legat till grund för det 
slutliga urvalet och avgränsningen av lämpliga 
LIS-områden återfinns i översiktsplanen. Dessa 
är bl.a. riksintressen, miljökvalitetsnormer, 
natur- och kulturmiljöer, teknisk försörjning samt 
miljö- och riskfaktorer.
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Urvalskriterium 1 och 2 för verksamheter
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PLANFÖRSLAG
Planförslaget omfattar 16 LIS-områden kring sju 
sjöar och vattendrag. Dessa är Björken, Gar-
hytteån, Ljusnaren, Norra Hörken, Rällsälven, 
Sågdammen och Södra Hörken.

Kommunen bedömer att strandskyddets syften 
kan tillgodoses långsiktigt trots de lättnader som 
föreslås i planförslaget. LIS-områdena är lämp-
liga för utvecklingen av landsbygden samt är av 
sådana slag och omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande långsiktigt tillgodoses.

Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodo-
ses inom flera olika områden kring de utvalda 
sjöarna och vattendragen, men inverkan på 
strandskyddet bedöms bli minst inom de fö-
reslagna LIS-områdena. Inom LIS-områdena 
bedöms åtgärder kunna ske utan att strand-
skyddets syften åsidosätts. LIS-områdena utgör 
sammantaget endast en begränsad del av de 
strandområden inom kommunen som omfattas 
av strandskydd.

Inom de utpekade områdena kan nya bostäder 
byggas samt nya och befintliga verksamheter 
för friluftslivet och turismen utvecklas. Kommu-
nen bedömer att dessa åtgärder kan bidra till att 
långsiktigt upprätthålla serviceunderlaget och 
ge positiva sysselsättningseffekter i kommunen 
samt angränsande kommuner.

Garhytteån

LIS-områdena bedöms ha liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften i och i närheten 
av kommunens tätorter. Vidare finns det fortfa-
rande god tillgång till strandområden för allmän-
heten och förutsättningar för att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet inom kommu-
nen, både på land och i vatten. Sammantaget 
bedöms planförslaget innebära att det långsik-
tiga skyddet av stränderna upprätthålls.

För de utpekade LIS-områdena följer en be-
skrivning samt planeringsförutsättningar och 
rekommendationer för föreslagen utveckling.

Inom eller i närheten av de utpekade LIS-områ-
dena kan det utifrån de vattennära lägena fin-
nas okända fornlämningar och föroreningar, risk 
för höga vattenstånd, dammhaverier samt ras- 
och skredrisk. Vidare kan det finnas värdefulla 
livsmiljöer och arter som inte har identifierats i 
den översiktliga naturvärdesbedömningen. Vid 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning 
ska detta klargöras. Dessutom ska fri passage, 
där det är möjligt, säkerställas inom de utpe-
kade LIS-områdena.

Bebyggelse i strandnära läge 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
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Ljusnaren och Rällsälven, Stjärnfors

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 47 000 m ca 500+250+1 
650 = 2 400 m

3

Allmän beskrivning
LIS-områdena ligger i den södra delen av 
kommunen vid Ljusnaren och Rällsälven, ca 
fem kilometer från Kopparberg. Områdena nås 
enklast med bil, via riksväg 63 som sträcker sig 
genom det västra området. Från riksvägen finns 
anslutningsvägar till campingen och golfbanan. 
Offentlig och kommersiell service finns närmast 
i Kopparberg och Bångbro.

Inom det västra området finns Stjernfors café 
och camping. Campingen består i dagsläget 
av stugor, tältplatser och ställplatser. Inom 
det östra området finns Stjernfors herrgård 
och inom både det östra samt södra området 
finns Stjernfors golfbana. Golfbanan är en lätt 
kuperad skogs- och parkbana med nio hål samt 
drivingrange, anlagd år 1973. Golfbanan är den 
enda i norra länsdelen. I övrigt består områdena 
av skog och öppen mark. Landskapet är kuperat 
och sluttar ner mot Ljusnaren och Rällsälven.

LIS-områdena är detaljplanelagda och omfattas 
av områdesbestämmelser.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-områdena av morän. Vidare 
betraktas all mark inom LIS-områdena som s.k. 
fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarks-
karta. Utifrån detta bedöms LIS-områdenas 
totalstabilitet som tillfredsställande.

Områdenas syfte
Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra 
utvecklingen av befintliga verksamheter samt 
nya verksamheter för friluftslivet och turismen. 
LIS-områdena möjliggör bl.a. att campingen kan 
utöka sin verksamhet med servering samt bad- 
och båtplatser samt att golfbanan kan utvidgas 
till 18 hål. Detta bedöms långsiktigt kunna ge 

positiva sysselsättningseffekter samt på sikt 
även kunna bidra till att upprätthålla och stärka 
serviceunderlaget i kommunen.

Riksintressen
Genom det västra och invid det södra LIS-
området sträcker sig riksväg 63. Riksväg 63 
är av riksintresse för anläggningar för kommu-
nikationer enligt 3 kap. 8 § MB. Vidare gäller 
utökad tillståndspliktig zon utmed riksvägen på 
30 meter från vägområdet. Hänsyn behöver tas 
till riksintresset och den tillståndspliktiga zonen. 
En utveckling inom LIS-områdena bedöms dock 
inte medföra åtgärder som kan påtagligt försvå-
ra tillkomsten eller utnyttjandet av riksvägen.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
Ljusnaren uppnår i dag otillfredsställande eko-
logisk status och inte god kemisk status. Detta 
beror bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i 
form av förhöjda kvicksilverhalter i fisk samt risk 
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för läckage av föroreningar från Skärets före 
detta sågverk. Dessutom beror detta på att sjön 
är påverkad av flödesförändringar och vand-
ringshinder.

Rällsälven uppnår i dagsläget måttlig ekologisk 
status och inte god kemisk status. Detta beror 
bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i form av 
förhöjda kvicksilverhalter i fisk samt att älven är 
påverkad av vandringshinder.

En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Runt Ljusnaren och Rällsäven gäller generellt 
strandskydd på 100 meter.

omges av en lövbevuxen, delvis betad ravin. 
Ravinen intill den ursprungliga älvfåran utgör 
ett tilltalande inslag i landskapsbilden. Området 
med sin golfbana har ett visst intresse ur rekrea-
tionssynpunkt. Golfbanan är den enda i norra 
länsdelen.

Stjärnfors herrgård

Rällsälven

Delar av det västra och östra LIS-området utgör 
en del av ett blivande naturreservat. Inom det 
västra LIS-området omfattar det blivande natur-
reservatet i stor utsträckning befintlig camping 
med stugor, tältplatser och ställplatser. Inom det 
östra LIS-området omfattar det blivande natur-
reservatet i stor utsträckning befintlig golfbana 
med fairway, ruff, green och tee.

Stora delar av LIS-områdena ingår även i två 
områden utpekade i länsstyrelsens naturvårds-
program, Stjärnfors och Rällsälven med omgi-
vande dalgång.

Vid Stjärnfors herrgård är åkrarna söder om 
gården uppodlade medan resten upptas av en 
golfbana. Från Rällsälven i norr leds vattnet via 
en kanal till ett kraftverk. Naturfåran, oftast torr, 

Rällsälven är 7,5 kilometer lång och rinner från 
Ljusnaren till Rällen. Fallhöjden är 55 meter 
och flera forssträckor finns. Både granskog 
och odlingslandskap finns i dalgången. I älven 
förekommer flodpärlmussla. Älvdalen har en till-
talande och för Bergslagen typisk landskapsbild 
med omväxlande odlingslandskap. I älven finns 
en mycket värdefull, orörd forssträcka.

Rällsälven är ett värdefullt vattenområde för 
både natur och fiske.

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom det västra eller det 
östra LIS-området som är så höga att de har 
naturvärdesklassats. Däremot finns påtagliga 
naturvärden, naturvärdesklass tre, inom det 
södra LIS-området. Inom det södra LIS-området 
finns lövvegetation och grova träd med mycket 
hänglav. Vidare finns flera punktobjekt, i form av 
grova träd, inom det södra LIS-området. Även 
inom det västra och det östra LIS-området finns 
punktobjekt. Inom det västra LIS-området finns 
två större ekar. Vidare finns en dubbelsidig allé 
längs vägen till herrgården inom det östra LIS-
området. Dessa är viktiga att bevara i samband 
med en utveckling inom LIS-områdena.

En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn 
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Stjernfors café och camping

Allmänhetens tillgång till stränderna är begrän-
sad inom både golfbaneområdet och cam-
pingen. I övrigt är tillgången till stränderna god. 
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte 
påverka allmänhetens tillgång till stränderna ne-
gativt. Eventuell anordning av bad- och båtplat-
ser bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
LIS-områdena är inte anslutna till de kommuna-
la ledningsnäten och ligger heller inte i närheten 
av kommunens verksamhetsområden för vat-
tenförsörjning samt spillvatten. Inom områdena 
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet 
inom LIS-områdena omhändertas i dagsläget 
främst lokalt genom markinfiltration. Ny bebyg-
gelse inom LIS-områdena bedöms inte kunna 
anslutas till de kommunala ledningsnäten. Här 
bör istället främst gemensamma lösningar efter-
strävas.

Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Inom både det västra och det östra LIS-området 
finns vattenkraftverk med tillhörande fördäm-
ning.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom det östra LIS-området finns ett potentiellt 
förorenat område som inte är riskklassat. Inom 
herrgårdsområdet fanns tidigare verkstadsindu-
stri utan halogenerade lösningsmedel, som var 
en del av Stjernfors bruk.

Vidare finns två potentiellt förorenade områ-
den i riskklass tre (måttlig risk för människors 
hälsa och miljön) i närheten av LIS-områdena. 
Öster om det östra LIS-området fanns tidigare 
Stjernfors hytta, som var en del av Stjernfors 
bruk, vilken var verksam inom branschen järn-, 
stål- och manufaktur. Senare har platsen även 
använts för massa- och pappersindustri. Norr 
om det västra LIS-området fanns tidigare en 
stångjärnshammare med både hammare och 
såg. Inom hammarområdet har Stjernfors bruk 
varit verksamt, som bl.a. utförde betning av säd. 
Detta medför att det krävs detaljerade under-
sökningar, en riskbedömning och troligen en 
sanering inom LIS-områdena.

behöver dock tas till Rällsälven med omgivande 
dalgång, lövvegetationen och de grova träden 
med mycket hänglav, de större ekarna och den 
dubbelsidiga allén. Länsstyrelsen anser att de 
delar av det västra och det östra LIS-området 
som ligger inom det blivande naturreservatet 
ska utgå. Se vidare i utlåtandet och länsstyrel-
sens granskningsyttrande.

Kulturmiljö
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns fem 
fornlämningar inom LIS-områdena, samtliga 
inom det östra LIS-området. Vidare finns flera 
fornlämningar utanför LIS-områdena, i anslut-
ning till dem.

Fornlämningarna inom det östra LIS-området ut-
görs av kulturhistoriska byggnader såsom herr-
gårdsbyggnaden, troligen uppförd på 1590-talet, 
med tillhörande flygelbyggnad, ladugårdsbygg-
nad och före detta bagarstuga samt en milstolpe 
av gjutjärn.

Fornlämningarna utanför LIS-områdena utgörs 
bl.a. av ett hammarområde där en tidigare 
stångjärnshammare har legat och ett tidigare 
hyttområde.

I övrigt finns inga kända kulturvärden eller 
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områ-
dena.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-områdena är främst kopplade till 
golfbanan, campingen och Bergslagsleden som 
sträcker sig genom det västra LIS-området.
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Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.

Delar av det västra och det östra LIS-området 
ligger inom riskområde för höga vattenstånd, 
klimatanpassat 100- och 200-årsflöde samt be-
räknat högsta flöde, enligt länsstyrelsens över-
siktliga översvämningskartering från år 2019.

I anslutning till det västra LIS-området ligger 
Ljusnaren flodutskov. Dammen är i dagsläget 
klassificerad utan dammsäkerhetsklass, ef-
tersom konsekvenserna vid ett dammhaveri 
bedöms vara små. Detta medför att det finns 
risk för dammhaveri och att konsekvenserna vid 
ett dammhaveri behöver bedömas eller utredas 
vidare.

Riksväg 63 utgör sekundär transportväg för 
transporter av farligt gods.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-områdena bör ske 
genom planläggning och upphävande av 
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder 
kan prövning ske genom lovgivning och strand-
skyddsdispens.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• riksväg 63 som är av riksintresse för anlägg-

ningar för kommunikationer,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

63,
• Rällsälven med omgivande dalgång,
• lövvegetationen och de grova träden med 

mycket hänglav, de två större ekarna och 
den dubbelsidiga allén,

• fornlämningar,
• Bergslagsleden,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• transporter av farligt gods på riksväg 63,
• buller från större vägar, och
• markradon.
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Ljusnaren, Sågarberget

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 30 700 m ca 1 200 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den södra delen av kom-
munen vid Ljusnaren, ca fem kilometer från 
Kopparberg. Området nås enklast med bil, via 
riksväg 63 söder om området. Från riksvägen 
finns en anslutningsväg längs strandkanten, till 
ungefär mitten av LIS-området. Offentlig och 
kommersiell service finns närmast i Kopparberg 
och Bångbro.

Området är i dag oexploaterat och består i stor 
utsträckning av en kuperad samt skogsbeklädd 
udde.

Den östra delen av LIS-området är detaljplane-
lagd och omfattas av områdesbestämmelser.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av berg och morän. 
Vidare betraktas all mark inom LIS-området 
som s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga fast-
markskarta. Utifrån detta bedöms LIS-områdets 
totalstabilitet som tillfredsställande.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya 
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra 
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget 
i kommunen.

Inom området bör nya bostäder uppföras med 
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis 
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg 
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med 
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör 
främst uppföras i form av friliggande enbostads-
hus där en tomtstorlek på minst 2500 kvadrat-
meter bör eftersträvas.

Riksintressen
Öster om LIS-området sträcker sig riksväg 63. 
Riksväg 63 är av riksintresse för anläggningar 
för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. 

Vidare gäller utökad tillståndspliktig zon utmed 
riksvägen på 30 meter från vägområdet. 
Hänsyn behöver tas till riksintresset och den 
tillståndspliktiga zonen. En utveckling inom LIS-
området bedöms dock inte medföra åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av riksvägen.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-området 
som bedöms kunna påverkas.

Ljusnaren
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Miljökvalitetsnormer
Ljusnaren uppnår i dag otillfredsställande eko-
logisk status och inte god kemisk status. Detta 
beror bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i 
form av förhöjda kvicksilverhalter i fisk samt risk 
för läckage av föroreningar från Skärets före 
detta sågverk. Dessutom beror detta på att sjön 
är påverkad av flödesförändringar och vand-
ringshinder.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Runt Ljusnaren gäller generellt strandskydd på 
100 meter. I övrigt finns inga kända naturvärden 
eller naturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-
området.

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-området som 
är så höga att de har naturvärdesklassats. Inom 
den östra delen av LIS-området finns dock 
en fridlyst art, lopplummer. Denna är viktig att 
bevara i samband med en utveckling inom LIS-
området.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn 
behöver dock tas till den fridlysta arten.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till Berg-
slagsleden, som sträcker sig genom den östra 
delen av LIS-området, och ett fåtal stigar inom 
området.

Allmänhetens tillgång till stränderna är god. 
En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka allmänhetens tillgång till stränderna 
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommu-
nikationer och eventuell anordning av bryggor 
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Ljusnaren

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden 
eller kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-
området.

Befintlig bostadsbebyggelse i närheten av området

Teknisk försörjning
LIS-området är inte anslutet till de kommunala 
ledningsnäten och ligger heller inte i närheten 
av kommunens verksamhetsområden för vat-
tenförsörjning samt spillvatten. Dagvattnet inom 
LIS-området omhändertas i dagsläget främst 
lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse 
inom LIS-området bedöms inte kunna anslutas 
till de kommunala ledningsnäten. Här bör istället 
främst gemensamma lösningar eftersträvas. 
Antalet nya bostäder inom LIS-området bör där-

Befintlig väg inom området
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för begränsas, för att området inte ska utgöra 
samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna 
vattentjänsters definition.

Strömförsörjning finns i närheten av LIS-områ-
det.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom den norra delen av LIS-området finns ett 
potentiellt förorenat område som inte är riskklas-
sat. Inom området finns ett gruvområde, Så-
garbergsgruvorna, vilket bl.a. har fungerat som 
upplag för järnmalm.

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
fåtal lågpunkter inom LIS-området.

Mindre delar av LIS-området ligger inom risk-
område för höga vattenstånd, klimatanpassat 
100- och 200-årsflöde samt beräknat högsta 
flöde, enligt länsstyrelsens översiktliga över-
svämningskartering från år 2019.

Riksväg 63 utgör sekundär transportväg för 
transporter av farligt gods.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske 
genom planläggning och upphävande av 
strandskyddet.

Vid planläggning behöver hänsyn tas till:
• riksväg 63 som är av riksintresse för anlägg-

ningar för kommunikationer,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

63,
• den fridlysta arten lopplummer,
• Bergslagsleden,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• transporter av farligt gods på riksväg 63,
• buller från större vägar, och
• markradon.
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Ljusnaren, Mossboviken

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 30 700 ca 1 000 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den södra delen av kommu-
nen vid Ljusnaren, ca tre kilometer från Koppar-
berg. Området nås enklast med bil, via Lars Ols 
väg norr om området. Från Lars Ols väg finns 
anslutningsväg till LIS-området. Offentlig och 
kommersiell service finns närmast i Kopparberg 
och Bångbro.

Inom den norra delen av området finns frilig-
gande enbostadshus. I övrigt består området 
av skog och ett stort område där skogen har 
avverkats. Landskapet är lätt kuperat och sluttar 
ner mot Ljusnaren.

LIS-området är i dag inte detaljplanelagt.

Inom området bör nya bostäder uppföras med 
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis 
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg 
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med 
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör 
främst uppföras i form av friliggande enbostads-
hus där en tomtstorlek på minst 2 000 kvadrat-
meter bör eftersträvas.

Riksintressen
LIS-området omfattas inte av några områden av 
riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Vidare finns 
inga sådana områden i närheten av LIS-områ-
det som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
Ljusnaren uppnår i dag otillfredsställande eko-
logisk status och inte god kemisk status. Detta 
beror bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i 
form av förhöjda kvicksilverhalter i fisk samt risk 
för läckage av föroreningar från Skärets före 
detta sågverk. Dessutom beror detta på att sjön 
är påverkad av flödesförändringar och vand-
ringshinder.

Befintlig bostadsbebyggelse inom området

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av morän. Vidare be-
traktas all mark inom LIS-området som s.k. fast-
mark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. 
Utifrån detta bedöms LIS-områdets totalstabilitet 
som tillfredsställande.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya 
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra 
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget 
i kommunen.



34

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN

PLANFÖRSLAG

0 100 200 300 400 500 m

LIS-område

Strandskyddslinje

Länsstyrelsens naturvårdsprogram

Lågpunkt i skyfallskarteringen

Teckenförklaring

Ljusnaren, Mossboviken

N
O

R
R



35

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN

PLANFÖRSLAG

0 100 200 300 400 500 m

Ljusnaren, Mossboviken

N
O

R
R

100-årsflöde (lst 2019)

200-årsflöde (lst 2019)

Beräknat högsta flöde (lst 2019)

Teckenförklaring



36

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN

PLANFÖRSLAG

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Allmänhetens tillgång till stränderna är begrän-
sad vid de befintliga friliggande enbostadshu-
sen. I övrigt är tillgången till stränderna god. 
En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka allmänhetens tillgång till stränderna 
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommu-
nikationer och eventuell anordning av bryggor 
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
LIS-området är inte anslutet till de kommunala 
ledningsnäten och ligger heller inte i närheten 
av kommunens verksamhetsområden för vat-
tenförsörjning samt spillvatten. Inom området 
finns däremot gemensamma lösningar. Dagvatt-
net inom LIS-området omhändertas i dagsläget 
främst lokalt genom markinfiltration. Ny bebyg-
gelse inom LIS-området bedöms inte kunna 
anslutas till de kommunala ledningsnäten. Här 
bör istället främst gemensamma lösningar efter-
strävas. Antalet nya bostäder inom LIS-området 
bör därför begränsas, för att områdena inte 
ska utgöra samlad bebyggelse enligt lagen om 
allmänna vattentjänsters definition.

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
fåtal lågpunkter inom LIS-området.

Delar av LIS-området ligger inom riskområde 
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och 
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt 
länsstyrelsens översiktliga översvämningskarte-
ring från år 2019.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det. För enstaka mindre åtgärder kan prövning 
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd, och
• markradon.

Ljusnaren

Naturmiljö
Runt Ljusnaren gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Stora delar av LIS-området ingår i ett område 
utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, 
Ljusnarsskogen. Området utgörs av två stör-
re, skogsklädda höjder, Klockarbacken och 
Ljusnarsbergen. De senare bildar strand mot 
Ljusnaren. I nordväst finns en badplats och på 
Klockarbackens krön ett utsiktstorn. Strövom-
rådet är välbeläget i förhållande till Kopparberg 
och lätt att nå via vägar och stigar. Badplatsen 
är av hög kvalitet. Utsiktstornet är lätt att bestiga 
och utsikten därifrån är mycket fin.

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-området som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden 
eller kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-
området.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till de sti-
gar som finns inom området.
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Ljusnaren, Näset

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 30 700 m ca 1 150 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den södra delen av kom-
munen vid Ljusnaren, ca fyra kilometer från 
Kopparberg. Området nås enklast med bil, 
via Ljusnarsnäs som sträcker sig genom den 
mellersta delen av området. Offentlig och kom-
mersiell service finns närmast i Kopparberg och 
Bångbro.

Inom den västra delen av området finns en 
jordbruksfastighet och i den mellersta delen av 
området finns friliggande enbostadshus. I övrigt 
består området av skog och ett stort område där 
skogen har avverkats. Landskapet är kuperat 
och sluttar ner mot Ljusnaren.

LIS-området är i dag inte detaljplanelagt.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av morän. Vidare be-
traktas all mark inom LIS-området som s.k. fast-
mark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. 
Utifrån detta bedöms LIS-områdets totalstabilitet 
som tillfredsställande.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya 
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra 
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget 
i kommunen.

Inom området bör nya bostäder uppföras med 
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis 
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg 
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med 
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör 
främst uppföras i form av friliggande enbostads-
hus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadrat-
meter bör eftersträvas.

Riksintressen
LIS-området omfattas inte av några områden av 
riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Vidare finns 

inga sådana områden i närheten av LIS-områ-
det som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
Ljusnaren uppnår i dag otillfredsställande eko-
logisk status och inte god kemisk status. Detta 
beror bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i 
form av förhöjda kvicksilverhalter i fisk samt risk 
för läckage av föroreningar från Skärets före 
detta sågverk. Dessutom beror detta på att sjön 
är påverkad av flödesförändringar och vand-
ringshinder.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Runt Ljusnaren gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Den västra delen av LIS-området ingår i ett 
område utpekat i länsstyrelsens naturvårds-
program, Odlingslandskapet vid Ljusnaren. 
Området omfattar den sydvästligaste delen av 
den stora halvön i sjön Ljusnaren. Det präglas 
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av stora enheter ängsmark som avgränsas av 
lövskogszon mot vattnet. Området med sina 
öppna ängsmarker, som tidigare troligen utgjort 
betesmark är för kommunen ovanligt. Dessutom 
erbjuds en vid utsikt över sjön.

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-området som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Ljusnaren

Befintlig bostadsbebyggelse inom området

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden 
eller kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-
området.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till de sti-
gar som finns inom området.

Allmänhetens tillgång till stränderna är begrän-
sad vid de befintliga friliggande enbostadshu-
sen. I övrigt är tillgången till stränderna god. 
En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka allmänhetens tillgång till stränderna 
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommu-
nikationer och eventuell anordning av bryggor 
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
LIS-området är inte anslutet till de kommunala 
ledningsnäten och ligger heller inte i närheten 
av kommunens verksamhetsområden för vat-
tenförsörjning samt spillvatten. Inom området 
finns däremot gemensamma lösningar. Dagvatt-
net inom LIS-området omhändertas i dagsläget 
främst lokalt genom markinfiltration. Ny bebyg-
gelse inom LIS-området bedöms inte kunna 
anslutas till de kommunala ledningsnäten. Här 
bör istället främst gemensamma lösningar efter-
strävas. Antalet nya bostäder inom LIS-området 
bör därför begränsas, för att områdena inte 
ska utgöra samlad bebyggelse enligt lagen om 
allmänna vattentjänsters definition.

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
flertal lågpunkter inom LIS-området.

Delar av LIS-området ligger inom riskområde 
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och 
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt 
länsstyrelsens översiktliga översvämningskarte-
ring från år 2019.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det. För enstaka mindre åtgärder kan prövning 
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd, och
• markradon.
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Ljusnaren, Djäkens bygge

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 30 700 m ca 1 700 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den södra delen av kom-
munen vid Ljusnaren, ca två kilometer från 
Kopparberg. Området nås enklast med bil, via 
Djäkensvägen öster om området. Från Djäkens-
vägen finns anslutningsvägar inom området. 
Offentlig och kommersiell service finns närmast 
i Kopparberg och Bångbro.

Inom den södra och norra delen av området 
finns friliggande enbostadshus. I övrigt består 
området av skog. Landskapet är kuperat och 
sluttar ner mot Ljusnaren.

en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis 
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg 
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med 
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör 
främst uppföras i form av friliggande enbostads-
hus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadrat-
meter bör eftersträvas.

Riksintressen
LIS-området omfattas inte av några områden av 
riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Vidare finns 
inga sådana områden i närheten av LIS-områ-
det som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
Ljusnaren uppnår i dag otillfredsställande eko-
logisk status och inte god kemisk status. Detta 
beror bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i 
form av förhöjda kvicksilverhalter i fisk samt risk 
för läckage av föroreningar från Skärets före 
detta sågverk. Dessutom beror detta på att sjön 
är påverkad av flödesförändringar och vand-
ringshinder.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Befintlig bostadsbebyggelse inom området

Den södra delen av LIS-området är detaljplane-
lagd och omfattas av två detaljplaner.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av berg och morän. 
Vidare betraktas all mark inom LIS-området 
som s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga fast-
markskarta. Utifrån detta bedöms LIS-områdets 
totalstabilitet som tillfredsställande.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya 
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra 
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget 
i kommunen.

Inom området bör nya bostäder uppföras med 
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Naturmiljö
Runt Ljusnaren gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Söder om LIS-området finns dock ett område 
utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, 
Ljusnarsskogen. Området utgörs av två större, 
skogsklädda höjder, Klockarbacken och Ljus-
narsbergen. Den senare bildar strand mot 
Ljusnaren. I nordväst finns en badplats och på 
Klockarbackens krön ett utsiktstorn. Strövom-
rådet är välbeläget i förhållande till Kopparberg 
och lätt att nå via vägar och stigar. Badplatsen 
är av hög kvalitet. Utsiktstornet är lätt att bestiga 
och utsikten därifrån är mycket fin.

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-området som 
är så höga att de har naturvärdesklassats. Inom 
LIS-området finns dock en fridlyst art, mattlum-
mer. Denna är viktig att bevara i samband med 
en utveckling inom LIS-området.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn 
behöver dock tas till den fridlysta arten.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden 
eller kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-
området.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till de sti-
gar som finns inom området.

Badplatsen söder om LIS-området

Allmänhetens tillgång till stränderna är begrän-
sad vid de befintliga friliggande enbostadshu-
sen. I övrigt är tillgången till stränderna god. 
En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka allmänhetens tillgång till stränderna 
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommu-
nikationer och eventuell anordning av bryggor 
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
LIS-området är inte anslutet till de kommunala 
ledningsnäten, men ligger i närheten av kom-
munens verksamhetsområden för vattenförsörj-
ning och spillvatten. Inom området finns däre-
mot gemensamma lösningar. Dagvattnet inom 
LIS-området omhändertas i dagsläget främst 
lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse 
inom LIS-området bedöms kunna anslutas till de 
kommunala ledningsnäten.

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
flertal lågpunkter inom LIS-området.

Delar av LIS-området ligger inom riskområde 
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och 
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt 
länsstyrelsens översiktliga översvämningskarte-
ring från år 2019.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det. För enstaka mindre åtgärder kan prövning 
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• den fridlysta arten mattlummer,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd, och
• markradon.
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Inom den norra delen av området finns Opera 
på Skäret. Opera på Skäret är ett operahus som 
erbjuder operaupplevelser, framförallt under 
sommarhalvåret. Inom den södra delen av 
området finns friliggande enbostadshus. I övrigt 
består området av skog. Landskapet är kuperat 
och sluttar ner mot Ljusnaren.

LIS-området är i dag inte detaljplanelagt.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av morän, postglacial 
sand och fyllning. Vidare betraktas majoriteten 
av all mark inom LIS-området som s.k. fastmark 
enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. Mar-
ken vid Opera på Skäret och en del av marken 
vid bostadbebyggelsen i Stennäs betraktas 
dock inte som fastmark. Utifrån detta bedöms 
LIS-områdets totalstabilitet i stort som tillfreds-
ställande. Totalstabiliteten för marken vid Opera 
på Skäret och bostadbebyggelsen i Stennäs be-

Opera på Skäret

Ljusnaren, Opera på Skäret

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 30 700 m ca 1 600 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den södra delen av kom-
munen vid Ljusnaren, ca tre kilometer från 
Kopparberg. Området nås enklast med bil, via 
Skäretvägen nordöst om området. Från Skä-
retvägen finns anslutningsvägar inom området. 
Under sommarhalvåret nås området även via 
tåg, med direkttåg från Stockholm. Offentlig och 
kommersiell service finns närmast i Kopparberg 
och Bångbro.

Tåghållplats vid Opera på Skäret
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döms dock inte som tillfredsställande, varför de 
geotekniska förutsättningarna behöver bedömas 
eller utredas vidare.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra ut-
vecklingen av befintlig verksamhet samt nya 
verksamheter för friluftslivet och turismen, 
inom den norra delen av området. LIS-området 
möjliggör bl.a. att Opera på Skäret kan utöka 
sin verksamhet med övernattningsmöjligheter. 
Detta bedöms långsiktigt kunna ge positiva 
sysselsättningseffekter samt på sikt även kunna 
bidra till att upprätthålla och stärka serviceun-
derlaget i kommunen.

Vidare är syftet med LIS-området att möjliggöra 
nya bostäder, inom den södra delen av 
området. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra 
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget 
i kommunen. Inom området bör nya bostäder 
uppföras med en mer lantlig bebyggelsestruk-
tur, exempelvis att bostäder uppförs relativt tätt 
längs en byväg (enkel- eller dubbelsidigt) eller 
på tomter med stora trädgårdar och uthus. Nya 
bostäder bör främst uppföras i form av friliggan-
de enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 
500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen
LIS-området omfattas inte av några områden 
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Däremot 
sträcker sig Bergslagsbanan norr om LIS-
området. Bergslagsbanan är av riksintresse för 
anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap. 
8 § MB. Hänsyn behöver tas till riksintresset. En 
utveckling inom LIS-området bedöms dock inte 
medföra åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av Bergslagsbanan.

Miljökvalitetsnormer
Ljusnaren uppnår i dag otillfredsställande eko-
logisk status och inte god kemisk status. Detta 
beror bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i 
form av förhöjda kvicksilverhalter i fisk samt risk 
för läckage av föroreningar från Skärets före 
detta sågverk. Dessutom beror detta på att sjön 
är påverkad av flödesförändringar och vand-
ringshinder.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Runt Ljusnaren gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-området som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Ljusnaren

Befintlig bostadsbebyggelse inom området

Kulturmiljö
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns en 
fornlämning inom LIS-området. Fornlämningen 
utgörs av fem osäkra vita kvartsavslag.

Vidare har industribebyggelsen inom LIS-områ-
det kulturhistoriska värden. Exempelvis är det 
högsträckta virkesmagasinet väl bevarat och 
har en tidstypisk arkitektur, vilket ger området 
en speciell karaktär. Dessutom är utblickarna 
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över Ljusnaren en viktig del av upplevelsevär-
dena inom området.

I övrigt finns inga kända kulturvärden eller kul-
turmiljöer inom eller i anslutning till LIS-området.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till de sti-
gar som finns inom området.

området fanns tidigare Skärets sågverk som be-
drevs med doppning. Detta medför att det krävs 
detaljerade undersökningar, en riskbedömning 
och troligen en sanering inom LIS-området.

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
fåtal lågpunkter inom LIS-området.

Delar av LIS-området ligger inom riskområde 
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och 
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt 
länsstyrelsens översiktliga översvämningskarte-
ring från år 2019.

Den norra och den södra delen av LIS-området 
utgör områden med förutsättningar för skred 
i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. 
Förväntade klimatförändringar, med bl.a. ökad 
nederbörd och förändrade flöden, ökar skredris-
ken.

På Bergslagsbanan sker transporter av farligt 
gods i någon omfattning.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det. För enstaka mindre åtgärder kan prövning 
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för 

anläggningar för kommunikationer,
• fornlämningar,
• industribebyggelsens kulturhistoriska värden 

och utblickarna över Ljusnaren,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• skredrisk,
• transporter av farligt gods på Bergslagsba-

nan,
• buller från Bergslagsbanan och större vägar, 

och
• markradon.

Ljusnaren

Allmänhetens tillgång till stränderna är begrän-
sad vid Opera på Skäret och de befintliga frilig-
gande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till 
stränderna god. En utveckling inom LIS-områ-
det bedöms inte påverka allmänhetens tillgång 
till stränderna negativt. Nya verksamheter och 
bostäder med tillhörande kommunikationer och 
eventuell anordning av bryggor bedöms snarare 
kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
Den norra delen av LIS-området är anslutet till 
de kommunala ledningsnäten och ligger inom 
kommunens verksamhetsområden för vat-
tenförsörjning samt spillvatten. Ny bebyggelse 
inom LIS-området bedöms kunna anslutas till 
de kommunala ledningsnäten. Dagvattnet inom 
LIS-området omhändertas i dagsläget främst 
lokalt genom markinfiltration.

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom den norra delen av LIS-området finns ett 
potentiellt förorenat område i riskklass tre (mått-
lig risk för människors hälsa och miljön). Inom 
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Garhytteån, Bångbro

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 28 000 m ca 670 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den södra delen av kom-
munen vid Garhytteån, i Bångbro. Området nås 
enklast med bil eller buss, via Tallhedsvägen 
som sträcker sig genom området. Offentlig och 
kommersiell service finns närmast i Bångbro 
och Kopparberg.

Inom den mellersta delen av området finns 
idrottsplatsen Tallheden med fotbollsplan, 
ishockeyrink och tennisbana. Inom den östra 
delen av området finns Bångbro skola, som 
tidigare bl.a. har använts som vandrarhem och 
turistcenter. I övrigt består området av skog och 
en amfiteater samt del av en grustäkt. Landska-
pet är kuperat och sluttar ner mot Garhytteån.

LIS-området är i dag inte detaljplanelagt.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av isälvssediment, 
torv, fyllning, lera och silt. Vidare betraktas ma-
joriteten av all mark inom LIS-området som s.k. 
fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarks-
karta. Marken närmast Garhytteån betraktas 
dock inte som fastmark. Utifrån detta bedöms 
LIS-områdets totalstabilitet i stort som tillfreds-
ställande. Totalstabiliteten för marken närmast 
Garhytteån bedöms dock inte som tillfredsstäl-
lande, varför de geotekniska förutsättningarna 
behöver bedömas eller utredas vidare.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra ut-
vecklingen av nya verksamheter för friluftslivet 
och turismen. Detta bedöms långsiktigt kunna 
ge positiva sysselsättningseffekter samt på sikt 
även kunna bidra till att upprätthålla och stärka 
serviceunderlaget i kommunen. LIS-området 
möjliggör bl.a. en utveckling av det gamla skol-
området och amfiteatern. 

Vidare är syftet med LIS-området att möjliggöra 
nya bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna 
bidra till att upprätthålla och stärka serviceun-
derlaget i kommunen. Inom området bör nya 
bostäder främst uppföras i form av friliggande 
enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 
kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen
LIS-området omfattas inte av några områden 
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Däremot 
sträcker sig Bergslagsbanan söder om LIS-
området. Bergslagsbanan är av riksintresse för 
anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap. 
8 § MB. Hänsyn behöver tas till riksintresset. En 
utveckling inom LIS-området bedöms dock inte 

Garhytteån
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Idrottsplatsen 

medföra åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av Bergslagsbanan.

Miljökvalitetsnormer
Garhytteån uppnår i dag otillfredsställande eko-
logisk status och inte god kemisk status. Detta 
beror bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i 
form av förhöjda bly- och zinkhalter samt förhöj-
da kvicksilverhalter i fisk. Dessutom beror detta 
på att ån är påverkad av flödesförändringar och 
vandringshinder.

med promenadväg samt Tallheden gör området 
intressant som rekreationsområde.

Inom LIS-området finns även en sankmark. 
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-området som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn 
behöver dock tas till sankmarken.

Kulturmiljö
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns en 
fornlämning inom den norra delen av LIS-om-
rådet. Fornlämningen utgörs av en hyttlämning 
efter Hedshyttan, troligen verksam mellan åren 
1842-1855.

Garhytteån är ett värdefullt vattenområde för 
kultur.

I övrigt finns inga kända kulturvärden eller kul-
turmiljöer inom eller i anslutning till LIS-området.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till idrotts-
platsen, amfiteatern och de stigar som finns 
inom området.

Garhytteån

Grundvattenförekomsten Ställbergsåsen, Kop-
parbergsområdet, uppnår i dag god kvantitativ 
och kemisk status. Ställbergsåsen har inga mil-
jöproblem men är bl.a. utsatt av påverkanskällor 
såsom tungmetaller och sulfat från nedlagda 
gruvor, miljögifter från en deponi samt vägsalt 
och risk för utsläpp vid en eventuell trafikolycka 
på omkringliggande större vägar.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Runt Garhytteån gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Stora delar av LIS-området ingår i ett område 
utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Del 
av Garhytteån. Mellan Kopparberg och Bång-
bro är Garhytteån mycket slingrande och rinner 
i en ganska smal dalgång. I centrala delen 
ligger Tallheden med festplats och idrottsplats. 
Garhytteån med sitt meanderlopp utgör ett 
tilltalande inslag i landskapsbilden. Södra delen 

Allmänhetens tillgång till stränderna är god. 
En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka allmänhetens tillgång till stränderna 
negativt. Nya verksamheter och bostäder med 
tillhörande kommunikationer bedöms snarare 
kunna öka tillgången.
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Teknisk försörjning
LIS-området är anslutet till de kommunala 
ledningsnäten och ligger inom kommunens 
verksamhetsområden för vattenförsörjning samt 
spillvatten. Ny bebyggelse inom LIS-området 
bedöms kunna anslutas till de kommunala 
ledningsnäten. Dagvattnet inom LIS-området 
omhändertas i dagsläget främst lokalt genom 
markinfiltration.

Inom stora delar av LIS-området finns en rull-
stensås.

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

medför att det finns risk för dammhaveri och 
att konsekvenserna vid ett dammhaveri behö-
ver bedömas eller utredas vidare. Dessutom 
är Bångbro floddamm farlig verksamhet enligt 
lagen om skydd mot olyckor.

Inom stora delar av LIS-området finns erosions-
känsliga jordarter och därmed områden med 
erosionsförutsättningar.

Delar av LIS-området omfattas av ras- och 
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området 
områden med förutsättningar för skred i finkor-
niga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade 
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd 
och förändrade flöden, ökar ras- och skredris-
ken.

På Bergslagsbanan sker transporter av farligt 
gods i någon omfattning.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det. För enstaka mindre åtgärder kan prövning 
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för 

anläggningar för kommunikationer,
• sankmarken,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• Bångbro floddamm som är farlig verksam-

het,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk,
• transporter av farligt gods på Bergslagsba-

nan,
• buller från Bergslagsbanan och större vägar, 

och
• markradon.

Idrottsplatsen 

Miljö, hälsa och säkerhet
Nordväst om LIS-området finns ett potentiellt 
förorenat område i riskklass tre (måttlig risk för 
människors hälsa och miljön). Inom området 
fanns tidigare Hedshyttan, en kopparhytta och 
silververk. Detta medför att det troligen krävs 
detaljerade undersökningar samt eventuell risk-
bedömning och sanering inom LIS-området.

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
fåtal lågpunkter inom LIS-området.

Mindre delar av LIS-området ligger inom risk-
område för höga vattenstånd, klimatanpassat 
100- och 200-årsflöde samt beräknat högsta 
flöde, enligt länsstyrelsens översiktliga över-
svämningskartering från år 2019.

Norr om LIS-området ligger Bångbro floddamm. 
Dammen är i dagsläget klassificerad utan 
dammsäkerhetsklass, eftersom konsekvenserna 
vid ett dammhaveri bedöms vara små. Detta 
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Garhytteån, Kopparberg

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 28 000 m ca 1 500 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den södra delen av kommu-
nen vid Garhytteån, i Kopparberg. Området nås 
enklast med bil eller buss, via Ställdalsvägen 
som sträcker sig öster om området. Offentlig 
och kommersiell service finns närmast i Koppar-
berg och Bångbro.

Inom LIS-området finns friliggande enbostads-
hus och parhus. I övrigt består området av skog 
och öppen mark. Landskapet är kuperat och 
sluttar ner mot Garhytteån.

Den södra delen av LIS-området är detaljplane-
lagd och omfattas av två detaljplaner.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av lera och silt. Vidare 
betraktas all mark inom LIS-området inte som 
fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarks-
karta. Utifrån detta bedöms totalstabiliteten 
inom LIS-området inte som tillfredsställande, 
varför de geotekniska förutsättningarna behöver 
bedömas eller utredas vidare.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya 
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra 
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget 
i kommunen. Inom området bör nya bostäder 
främst uppföras i form av friliggande enbostads-
hus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadrat-
meter bör eftersträvas, men i mindre omfattning 
även som radhus och parhus.

Riksintressen
LIS-området omfattas inte av några områden 
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Däremot 
sträcker sig Bergslagsbanan väster om LIS-
området. Bergslagsbanan är av riksintresse för 
anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap. 
8 § MB. Hänsyn behöver tas till riksintresset. En 
utveckling inom LIS-området bedöms dock inte 

medföra åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av Bergslagsbanan.

Garhytteån 

Miljökvalitetsnormer
Garhytteån uppnår i dag otillfredsställande eko-
logisk status och inte god kemisk status. Detta 
beror bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i 
form av förhöjda bly- och zinkhalter samt förhöj-
da kvicksilverhalter i fisk. Dessutom beror detta 
på att ån är påverkad av flödesförändringar och 
vandringshinder.
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Grundvattenförekomsten Ställbergsåsen, Kop-
parbergsområdet, uppnår i dag god kvantitativ 
och kemisk status. Ställbergsåsen har inga mil-
jöproblem men är bl.a. utsatt av påverkanskällor 
såsom tungmetaller och sulfat från nedlagda 
gruvor, miljögifter från en deponi samt vägsalt 
och risk för utsläpp vid en eventuell trafikolycka 
på omkringliggande större vägar.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Runt Garhytteån gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-området som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till de sti-
gar som finns inom området.

Befintlig bostadsbebyggelse inom området 

Kulturmiljö
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns två 
fornlämningar inom den norra delen av LIS-
området. Fornlämningarna utgörs av en hytt-
lämning efter Norra Finnhyttan och en hjulkvarn 
efter en kvarn.

Garhytteån är ett värdefullt vattenområde för 
kultur.

I övrigt finns inga kända kulturvärden eller kul-
turmiljöer inom eller i anslutning till LIS-området.

Stig inom området 

Allmänhetens tillgång till stränderna är begrän-
sad vid de befintliga friliggande enbostadshusen 
och parhusen. I övrigt är tillgången till strän-
derna god. En utveckling inom LIS-området 
bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till 
stränderna negativt. Nya bostäder med tillhöran-
de kommunikationer och eventuell anordning av 
bryggor bedöms snarare kunna öka tillgången.

Bänk vid Garhytteån

Teknisk försörjning
LIS-området är anslutet till de kommunala 
ledningsnäten och ligger inom kommunens 
verksamhetsområden för vattenförsörjning samt 
spillvatten. Ny bebyggelse inom LIS-området 
bedöms kunna anslutas till de kommunala 
ledningsnäten. Dagvattnet inom LIS-området 
omhändertas i dagsläget främst lokalt genom 
markinfiltration.

Strömförsörjning finns inom LIS-området.
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Miljö, hälsa och säkerhet
Inom den norra delen av LIS-området finns ett 
potentiellt förorenat område i riskklass två (stor 
risk för människors hälsa och miljön). Inom 
området fanns tidigare Norra Finnhyttan, en 
kopparhytta. Vidare har en miljöteknisk markun-
dersökning genomförts inom den södra delen 
av LIS-området som bl.a. påvisar förorenat 
sediment i Garhytteån och föroreningar i mark. 
Detta medför att det troligen krävs detaljerade 
undersökningar samt eventuell riskbedömning 
och sanering inom LIS-området.

niga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade 
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd 
och förändrade flöden, ökar skredrisken.

Länsväg 792, Ställdalsvägen, utgör sekundär 
transportväg för transporter av farligt gods. 
Vidare sker transporter av farligt gods i någon 
omfattning på Bergslagsbanan.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det. För enstaka mindre åtgärder kan prövning 
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för 

anläggningar för kommunikationer,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk,
• transporter av farligt gods på länsväg 792 

och Bergslagsbanan,
• buller från Bergslagsbanan och större vägar, 

och
• markradon.

Garhytteån

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
fåtal lågpunkter inom LIS-området.

Delar av LIS-området ligger inom riskområde 
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och 
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt 
länsstyrelsens översiktliga översvämningskarte-
ring från år 2019.

Inom LIS-området ligger Finnhyttans damm. 
Dammen är i dagsläget inte klassificerad i nå-
gon dammsäkerhetsklass, eftersom konsekven-
serna vid ett dammhaveri bedöms vara små. 
Detta medför att det finns risk för dammhaveri 
och att konsekvenserna vid ett dammhaveri 
behöver bedömas eller utredas vidare.

Inom stora delar av LIS-området finns erosions-
känsliga jordarter och därmed områden med 
erosionsförutsättningar.

Delar av LIS-området omfattas av ras- och 
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området 
områden med förutsättningar för skred i finkor-
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Björken, Råstock

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 6 200 m ca 550 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den mellersta delen av 
kommunen vid Björken, ca två och en halv 
kilometer från Ställdalen. Området nås enk-
last med bil eller buss, via Ställdalsvägen som 
sträcker sig väster om området. Från länsvägen 
finns anslutningsväg som sträcker sig genom 
området. Offentlig och kommersiell service finns 
närmast i Ställdalen och Kopparberg.

Inom LIS-området finns en jordbruksfastighet. I 
övrigt består området av skog och öppen mark. 
Landskapet är kuperat och sluttar ner mot Björ-
ken.

LIS-området är i dag inte detaljplanelagt.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya 
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra 
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget 
i kommunen.

Inom området bör nya bostäder uppföras med 
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis 
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg 
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med 
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör 
främst uppföras i form av friliggande enbostads-
hus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadrat-
meter bör eftersträvas.

Riksintressen
LIS-området omfattas inte av några områden 
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Däremot 
sträcker sig Bergslagsbanan väster om LIS-
området. Bergslagsbanan är av riksintresse för 
anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap. 
8 § MB. Hänsyn behöver tas till riksintresset. En 
utveckling inom LIS-området bedöms dock inte 
medföra åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av Bergslagsbanan.

Befintlig bostadsbebyggelse inom området

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av morän, lera och silt. 
Vidare betraktas majoriteten av all mark inom 
LIS-området som s.k. fastmark enligt SGU:s 
översiktliga fastmarkskarta. Marken i den södra 
delen av LIS-området betraktas dock inte som 
fastmark. Utifrån detta bedöms LIS-områdets 
totalstabilitet i stort som tillfredsställande. To-
talstabiliteten för marken i den södra delen av 
LIS-området bedöms dock inte som tillfredsstäl-
lande, varför de geotekniska förutsättningarna 
behöver bedömas eller utredas vidare.
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Miljökvalitetsnormer
Björken uppnår i dag måttlig ekologisk status 
och inte god kemisk status. Detta beror bl.a. 
på miljöproblem såsom miljögifter i form av 
förhöjda kvicksilverhalter i fisk samt att sjön är 
påverkad av vandringshinder.

Grundvattenförekomsten Ställbergsåsen, Kop-
parbergsområdet, uppnår i dag god kvantitativ 
och kemisk status. Ställbergsåsen har inga mil-
jöproblem men är bl.a. utsatt av påverkanskällor 
såsom tungmetaller och sulfat från nedlagda 
gruvor, miljögifter från en deponi samt vägsalt 
och risk för utsläpp vid en eventuell trafikolycka 
på omkringliggande större vägar.

Björken

Befintlig bebyggelse inom området

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till de sti-
gar som finns inom området.

Allmänhetens tillgång till stränderna är begrän-
sad vid de befintliga friliggande enbostadshu-
sen. I övrigt är tillgången till stränderna god. 
En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka allmänhetens tillgång till stränderna 
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommu-
nikationer och eventuell anordning av bryggor 
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
LIS-området är inte anslutet till de kommunala 
ledningsnäten, men ligger i närheten av kom-
munens verksamhetsområden för vattenför-
sörjning samt spillvatten. Inom området finns i 
dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet inom 
LIS-området omhändertas i dagsläget främst 
lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse 
inom LIS-området bedöms inte kunna anslutas 
till de kommunala ledningsnäten. Här bör istället 
främst gemensamma lösningar eftersträvas. 
Antalet nya bostäder inom LIS-området bör där-
för begränsas, för att området inte ska utgöra 
samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna 
vattentjänsters definition.

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet
Öster om LIS-området finns ett potentiellt 
förorenat område som inte är riskklassat. Inom 
området fanns tidigare en gruva, Björkabergs-
gruvan. Vidare finns ett potentiellt förorenat 

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Runt Björken gäller generellt strandskydd på 
100 meter. 

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riks-
antikvarieämbetets Fornsök, inom LIS-området. 
Däremot finns en känd fornlämning öster om 
LIS-området. Fornlämningen utgörs av ett gruv-
hål.

I övrigt finns inga kända kulturvärden eller kul-
turmiljöer inom eller i anslutning till LIS-området.
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område i riskklass två (stor risk för människors 
hälsa och miljön) norr om LIS-området. I sjön 
Björken finns sediment förorenat av bl.a. kvick-
silver. Detta medför att det troligen krävs detal-
jerade undersökningar samt eventuell riskbe-
dömning och sanering inom LIS-området.

Björken

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
fåtal lågpunkter inom LIS-området.

Delar av LIS-området ligger inom riskområde 
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och 
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt 
länsstyrelsens översiktliga översvämningskarte-
ring från år 2019.

Delar av LIS-området omfattas av ras- och 
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området 
områden med förutsättningar för skred i finkor-
niga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade 
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd 
och förändrade flöden, ökar ras- och skredris-
ken.

Länsväg 792, Ställdalsvägen, utgör sekundär 
transportväg för transporter av farligt gods. 
Vidare sker transporter av farligt gods i någon 
omfattning på Bergslagsbanan.

Öster om LIS-området finns en kraftledning. 
Kraftledningar ger upphov till elektriska och 
magnetiska fält.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det.

Vid planläggning behöver hänsyn tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för 

anläggningar för kommunikationer,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• transporter av farligt gods på länsväg 792 

och Bergslagsbanan,
• elektriska och magnetiska fält från kraftled-

ningen,
• buller från Bergslagsbanan och större vägar, 

och
• markradon.
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Björken, Ställdalen

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 6 200 m ca 1 000 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den mellersta delen av 
kommunen vid Björken, i Ställdalen. Området 
nås enklast med bil eller buss, via Ställdalsvä-
gen som sträcker sig väster om området. Från 
Ställdalsvägen finns anslutningsvägar inom 
området. Offentlig och kommersiell service finns 
närmast i Ställdalen och Kopparberg.

Inom LIS-området finns friliggande enbostads-
hus. I övrigt består området av skog och öppen 
mark. Landskapet är kuperat och sluttar ner mot 
Björken.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya 
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra 
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget 
i kommunen. Inom området bör nya bostäder 
främst uppföras i form av friliggande enbostads-
hus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadrat-
meter bör eftersträvas.

Befintlig bostadsbebyggelse inom området

Den norra delen av LIS-området är detaljplane-
lagd och omfattas av fyra detaljplaner.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av isälvssediment, 
lera och silt. Vidare betraktas marken inom den 
norra delen av LIS-området som s.k. fastmark 
enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. Mar-
ken i den södra delen av LIS-området betraktas 
dock inte som fastmark. Utifrån detta bedöms 
totalstabiliteten för marken i den norra delen av 
LIS-området som tillfredsställande. Totalstabili-
teten för marken i den södra delen av LIS-om-
rådet bedöms dock inte som tillfredsställande, 
varför de geotekniska förutsättningarna behöver 
bedömas eller utredas vidare.

Riksintressen
LIS-området omfattas inte av några områden 
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Däremot 
sträcker sig Bergslagsbanan väster om LIS-

Skog inom området
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området. Bergslagsbanan är av riksintresse för 
anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap. 
8 § MB. Hänsyn behöver tas till riksintresset. En 
utveckling inom LIS-området bedöms dock inte 
medföra åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av Bergslagsbanan.

Miljökvalitetsnormer
Björken uppnår i dag måttlig ekologisk status 
och inte god kemisk status. Detta beror bl.a. 
på miljöproblem såsom miljögifter i form av 
förhöjda kvicksilverhalter i fisk samt att sjön är 
påverkad av vandringshinder.

Grundvattenförekomsten Ställbergsåsen, Ställ-
dalenområdet, uppnår i dag god kvantitativ och 
kemisk status. Ställbergsåsen har inga miljöpro-
blem men är bl.a. utsatt av påverkanskällor så-
som risk för utsläpp vid en eventuell trafikolycka 
på omkringliggande mindre vägar.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Runt Björken gäller generellt strandskydd på 
100 meter. 

Kulturmiljö
Hörksälven är ett värdefullt vattenområde för 
kultur. Den norra delen av LIS-området ingår i 
det utpekade området.

I övrigt finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden 
eller kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-
området.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till de sti-
gar som finns inom området.

Öppen mark inom området

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-området som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Björken

Allmänhetens tillgång till stränderna är begrän-
sad vid de befintliga friliggande enbostadshu-
sen. I övrigt är tillgången till stränderna god. 
En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka allmänhetens tillgång till stränderna 
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommu-
nikationer och eventuell anordning av bryggor 
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
LIS-området är anslutet till de kommunala 
ledningsnäten och ligger inom kommunens 
verksamhetsområden för vattenförsörjning 
samt spillvatten. Dagvattnet inom LIS-området 
omhändertas i dagsläget främst lokalt genom 
markinfiltration. Ny bebyggelse inom LIS-områ-
det bedöms kunna anslutas till de kommunala 
ledningsnäten.

Strömförsörjning finns inom LIS-området.
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Miljö, hälsa och säkerhet
Norr och öster om LIS-området finns ett poten-
tiellt förorenat område i riskklass två (stor risk 
för människors hälsa och miljön). I sjön Björken 
finns sediment förorenat av bl.a. kvicksilver. 
Detta medför att det troligen krävs detaljerade 
undersökningar samt eventuell riskbedömning 
och sanering inom LIS-området.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det. För enstaka mindre åtgärder kan prövning 
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för 

anläggningar för kommunikationer,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• transporter av farligt gods på länsväg 792 

och Bergslagsbanan,
• buller från Bergslagsbanan och större vägar, 

och
• markradon.

Björken

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
fåtal lågpunkter inom LIS-området.

Delar av LIS-området ligger inom riskområde 
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och 
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt 
länsstyrelsens översiktliga översvämningskarte-
ring från år 2019. Dessutom ligger delar av LIS-
området inom ett område som översvämmades 
vid vårfloden år 1977.

Delar av LIS-området omfattas av ras- och 
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området 
områden med förutsättningar för skred i finkor-
niga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade 
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd 
och förändrade flöden, ökar ras- och skredris-
ken.

Länsväg 792, Ställdalsvägen, utgör sekundär 
transportväg för transporter av farligt gods. 
Vidare sker transporter av farligt gods i någon 
omfattning på Bergslagsbanan.
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Sågdammen, Krokfors

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 3 300 m ca 350 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den mellersta delen av 
kommunen vid Sågdammen, i Ställdalen. Områ-
det nås enklast med bil eller buss, via Krokfors-
vägen och Skogsvägen som sträcker sig öster 
om området. Offentlig och kommersiell service 
finns närmast i Ställdalen och Kopparberg.

Inom LIS-området finns friliggande enbostads-
hus. I övrigt består området av skog. Landska-
pet är kuperat och sluttar ner mot Sågdammen.

Stora delar av LIS-området är detaljplanelagda 
och omfattas av en detaljplan.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av morän. Vidare be-
traktas all mark inom LIS-området som s.k. fast-
mark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. 
Utifrån detta bedöms LIS-områdets totalstabilitet 
som tillfredsställande.

Riksintressen
LIS-området omfattas inte av några områden av 
riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Vidare finns 
inga sådana områden i närheten av LIS-områ-
det som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
Sågdammen uppnår i dag otillfredsställande 
ekologisk status och inte god kemisk status. 
Detta beror bl.a. på miljöproblem såsom miljö-
gifter i form av förhöjda zinkhalter och förhöjda 
kvicksilverhalter i fisk. Dessutom beror detta på 
att dammen är påverkad av flödesförändringar 
och vandringshinder.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Runt Sågdammen gäller generellt strandskydd 
på 100 meter.

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-området som 

Sågdammen

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya 
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra 
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget 
i kommunen. Inom området bör nya bostäder 
främst uppföras i form av friliggande enbostads-
hus där en tomtstorlek på minst 1 000 kvadrat-
meter bör eftersträvas.
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är så höga att de har naturvärdesklassats. Inom 
den norra delen av LIS-området finns dock 
en fridlyst art, revlummer. Denna är viktig att 
bevara i samband med en utveckling inom LIS-
området.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn 
behöver dock tas till den fridlysta arten.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riks-
antikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden eller 
kulturmiljöer inom LIS-området. 

Söder och väster om LIS-området, på andra 
sidan Sågdammen, finns dock enligt Riksantik-
varieämbetets Fornsök ett flertal fornlämningar. 
Fornlämningarna utgörs av ett gruvområde, 
Svartviksgruvorna, vilket bl.a. har fungerat 
som upplag för järnmalm. Gruvan nämns först 
år 1772 och drevs troligen fram till 1930-talet. 
Inom gruvområdet finns gruvhål, oregelbundna 
skrotstensvarpar, förfallna gruvarbetarbostäder, 
ett antal husgrunder och jordkällare.

I övrigt finns inga kända kulturvärden eller kul-
turmiljöer i anslutning till LIS-området.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till de sti-
gar som finns inom området.

Allmänhetens tillgång till stränderna är begrän-
sad vid de befintliga friliggande enbostadshu-
sen. I övrigt är tillgången till stränderna god. 
En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka allmänhetens tillgång till stränderna 
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommu-
nikationer och eventuell anordning av bryggor 
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
LIS-området är inte anslutet till de kommunala 
ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning 
och spillvatten. Dagvattnet inom LIS-området 
omhändertas i dagsläget främst lokalt genom 

markinfiltration. Ny bebyggelse inom LIS-områ-
det bedöms kunna anslutas till de kommunala 
ledningsnäten.

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet
Söder, väster och norr om LIS-området finns 
tre potentiellt förorenade områden som inte 
är riskklassade. Söder om LIS-området fanns 
tidigare en verkstadsindustri utan halogenerade 
lösningsmedel. Väster om LIS-området finns ett 
gruvområde, Svartviksgruvorna, vilket bl.a. har 
fungerat som upplag för järnmalm. Vidare fanns 
tidigare en avfallsdeponi, Lentorps deponi, norr 
om LIS-området.

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
fåtal lågpunkter inom LIS-området.

Mindre delar av LIS-området ligger inom risk-
område för höga vattenstånd, klimatanpassat 
100- och 200-årsflöde samt beräknat högsta 
flöde, enligt länsstyrelsens översiktliga över-
svämningskartering från år 2019.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det. För enstaka mindre åtgärder kan prövning 
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• den fridlysta arten revlummer,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd, och
• markradon.
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Sågdammen, Bergslagsvallen

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 3 300 m ca 750 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den mellersta delen av 
kommunen vid Sågdammen, i Ställdalen. 
Området nås enklast med bil eller buss, via 
Idrottsvägen och Badvägen som sträcker sig 
inom respektive öster om området. Offentlig och 
kommersiell service finns närmast i Ställdalen 
och Kopparberg.

Inom LIS-området finns idrottsplatsen Berg-
slagsvallen med idrottsanläggning, fotbollsplan, 
ishockeyrink, motionsspår och utomhusgym. 
Vidare finns Sågdammens badplats med bryg-
gor, omklädningsrum, kiosk, lekplats och vol-
leybollplan. I övrigt består området av skog. 
Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner mot 
Sågdammen.

inte som tillfredsställande, varför de geotekniska 
förutsättningarna behöver bedömas eller utre-
das vidare.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra ut-
vecklingen av befintliga verksamheter samt nya 
verksamheter för friluftslivet och turismen. LIS-
området möjliggör bl.a. att idrottsplatsen och 
badplatsen kan utöka sina verksamheter. Detta 
bedöms långsiktigt kunna ge positiva sysselsätt-
ningseffekter samt på sikt även kunna bidra till 
att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i 
kommunen.

Riksintressen
LIS-området omfattas inte av några områden av 
riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Vidare finns 
inga sådana områden i närheten av LIS-områ-
det som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
Sågdammen uppnår i dag otillfredsställande 
ekologisk status och inte god kemisk status. 
Detta beror bl.a. på miljöproblem såsom miljö-

Sågdammens badplats

Stora delar av LIS-området är detaljplanelagda 
och omfattas av en detaljplan.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av morän, isälvssedi-
ment, sand och fyllning. Vidare betraktas majo-
riteten av all mark inom LIS-området som s.k. 
fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarks-
karta. Marken i den östra delen av LIS-området 
betraktas dock inte som fastmark. Utifrån detta 
bedöms LIS-områdets totalstabilitet i stort som 
tillfredsställande. Totalstabiliteten för marken i 
den östra delen av LIS-området bedöms dock 
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gifter i form av förhöjda zinkhalter och förhöjda 
kvicksilverhalter i fisk. Dessutom beror detta på 
att dammen är påverkad av flödesförändringar 
och vandringshinder.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Runt Sågdammen gäller generellt strandskydd 
på 100 meter.

Inom LIS-området finns även en sankmark.

Sankmark inom området

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-området som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn 
behöver dock tas till sankmarken.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riks-
antikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden eller 
kulturmiljöer inom LIS-området. 

Söder och väster om LIS-området, på andra 
sidan Sågdammen, finns dock enligt Riksantik-
varieämbetets Fornsök ett flertal fornlämningar. 
Fornlämningarna söder om området utgörs av 
ett gruvområde, Svartviksgruvorna, vilket bl.a. 
har fungerat som upplag för järnmalm. Gruvan 
nämns först år 1772 och drevs troligen fram till 
1930-talet. Inom gruvområdet finns gruvhål, 
oregelbundna skrotstensvarpar, förfallna gruvar-

betarbostäder, ett antal husgrunder och jordkäl-
lare.

Fornlämningarna väster om området utgöras av 
sentida bebyggelselämningar såsom en hus-
grund med spismursrest, jordkällare, ladugårds-
grund, röjda ytor och enstaka röjningsrösen.

I övrigt finns inga kända kulturvärden eller kul-
turmiljöer i anslutning till LIS-området.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till idrotts-
platsen, badplatsen och de stigar som finns 
inom området.

Allmänhetens tillgång till stränderna är god. En 
utveckling inom LIS-området bedöms inte på-
verka allmänhetens tillgång till stränderna nega-
tivt. Eventuell anordning av båtplatser bedöms 
snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
LIS-området är inte anslutet till de kommunala 
ledningsnäten, men ligger i närheten av kom-
munens verksamhetsområden för vattenför-
sörjning och spillvatten. Inom området finns i 
dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet inom 
LIS-området omhändertas i dagsläget främst 
lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse 
inom LIS-området bedöms kunna anslutas till de 
kommunala ledningsnäten.

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Sågdammens badplats
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Inom stora delar av LIS-området finns en rull-
stensås.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• sankmarken,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd, 
• skredrisk, och
• markradon.

Miljö, hälsa och säkerhet
Söder och öster om LIS-området finns två 
potentiellt förorenade områden som inte är 
riskklassade. Söder om LIS-området finns ett 
gruvområde, Svartviksgruvorna, vilket bl.a. har 
fungerat som upplag för järnmalm. Vidare fanns 
tidigare en avfallsdeponi, Lentorps deponi, öster 
om LIS-området. Detta medför att det troligen 
krävs detaljerade undersökningar samt even-
tuell riskbedömning och sanering inom LIS-
området.

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
fåtal lågpunkter inom LIS-området.

Mindre delar av LIS-området ligger inom risk-
område för höga vattenstånd, klimatanpassat 
100- och 200-årsflöde samt beräknat högsta 
flöde, enligt länsstyrelsens översiktliga över-
svämningskartering från år 2019.

Delar av LIS-området utgör områden med 
förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, 
aktsamhetsområden. Förväntade klimatföränd-
ringar, med bl.a. ökad nederbörd och föränd-
rade flöden, ökar skredrisken.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det. För enstaka mindre åtgärder kan prövning 
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.

Idrottsplatsen
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Norra Hörken, Korpudden

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 34 000 m ca 500 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den norra delen av kommu-
nen vid Norra Hörken, ca 15 kilometer från Ställ-
dalen. Området nås enklast med bil, via länsväg 
798 som sträcker sig söder om området. Från 
länsvägen finns anslutningsvägar till området. 
Offentlig och kommersiell service finns närmast 
i Grängesberg, i Ludvika kommun.

Inom LIS-området finns ett friliggande enbo-
stadshus. I övrigt består området av skog. Land-
skapet är lätt kuperat och sluttar ner mot Norra 
Hörken.

Söder om LIS-området finns Korpuddens 
träningscenter. Träningscentret grundades på 
1980-talet av Leo Honkala, dåvarande för-
bundskapten för det svenska herrlandslaget i 
brottning. Landslaget var vid ett flertal tillfällen 
på träningsläger här och centret var även all-
mänt öppet under delar av 1980-talet.

Delar av LIS-området är detaljplanelagda och 
omfattas av två detaljplaner.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av morän. Vidare be-
traktas all mark inom LIS-området som s.k. fast-
mark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. 
Utifrån detta bedöms LIS-områdets totalstabilitet 
som tillfredsställande.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra ut-
veckling av befintlig verksamhet samt nya verk-
samheter för friluftslivet och turismen. LIS-områ-
det möjliggör bl.a. att träningscentret kan utöka 
sin verksamhet med bad- och båtplatser samt 
övernattningsmöjligheter. Detta bedöms lång-
siktigt kunna ge positiva sysselsättningseffekter 
samt på sikt även kunna bidra till att upprätthålla 
och stärka serviceunderlaget i kommunen.

Riksintressen
Hela LIS-området omfattas av Svartälven-Nittäl-
ven som är av riksintresse för friluftslivet enligt 
3 kap. 6 § MB. En utveckling inom LIS-området 
bedöms dock inte medföra åtgärder som kan 
påtagligt skada riksintressets natur- och kultur-
miljöer, utan snarare stärka riksintresset ytterli-
gare.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-området 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
Norra Hörken uppnår i dag måttlig ekologisk 
status och inte god kemisk status. Detta beror 
bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i form av 
förhöjda kvicksilverhalter i fisk. Dessutom beror 
detta på att sjön är påverkad av flödesföränd-
ringar och vandringshinder.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.
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Naturmiljö
Runt Norra Hörken gäller generellt strandskydd 
på 100 meter.

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 
finns inga naturvärden inom LIS-området som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

inom LIS-området omhändertas i dagsläget 
främst lokalt genom markinfiltration. Ny bebyg-
gelse inom LIS-området bedöms inte kunna 
anslutas till de kommunala ledningsnäten. Här 
bör istället främst gemensamma lösningar efter-
strävas.

Hela LIS-området ligger inom Norra Hörkens 
ytvattentäkt, som utgör ett vattenskyddsområde 
som förser Grängesberg i Ludvika kommun med 
vattenförsörjning. Hänsyn behöver tas till vat-
tenskyddsområdet.

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet
Söder om LIS-området finns ett potentiellt 
förorenat område som inte är riskklassat. Inom 
området fanns tidigare ett sågverk som bedrevs 
utan doppning och impregnering.

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
fåtal lågpunkter inom LIS-området.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det. För enstaka mindre åtgärder kan prövning 
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• Svartälven-Nittälven som är av riksintresse 

för friluftslivet,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• vattenskyddsområdet,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen, och
• markradon.

Norra Hörken

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden 
eller kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-
området.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till de sti-
gar som finns inom området.

Allmänhetens tillgång till stränderna är begrän-
sad vid det befintliga friliggande enbostads-
huset. I övrigt är tillgången till stränderna god. 
En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka allmänhetens tillgång till stränderna 
negativt. Eventuell anordning av bad- och båt-
platser samt övernattningsmöjligheter bedöms 
snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
LIS-området är inte anslutet till de kommunala 
ledningsnäten och ligger heller inte i närheten 
av kommunens verksamhetsområden för vat-
tenförsörjning samt spillvatten. Inom området 
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet 
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Södra Hörken, Silverhöjden

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS-om-
råden

100 m ca 29 300 m ca 1 000 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den norra delen av kom-
munen vid Södra Hörken, ca 15 kilometer från 
Ställdalen. Området nås enklast med bil, via 
riksväg 50 som sträcker sig väster om området. 
Från riksvägen finns anslutningsvägar till om-
rådet. Offentlig och kommersiell service finns 
närmast i Grängesberg, i Ludvika kommun.

Inom LIS-området finns Silverhöjdens camping. 
Campingen består i dagsläget av stugor, tält-
platser och ställplatser. Inom campingområdet 
finns även grillplatser, vindskydd och badplats. 
I övrigt består området av skog. Landskapet är 
kuperat och sluttar ner mot Södra Hörken.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra ut-
vecklingen av befintlig verksamhet samt nya 
verksamheter för friluftslivet och turismen. LIS-
området möjliggör bl.a. att campingen kan utöka 
sin verksamhet med fler stugor, tältplatser och 
ställplatser samt båtplatser. Detta bedöms lång-
siktigt kunna ge positiva sysselsättningseffekter 
samt på sikt även kunna bidra till att upprätthålla 
och stärka serviceunderlaget i kommunen.

Riksintressen
Hela LIS-området omfattas av Malingsbo-Kloten 
som är av riksintresse för det rörliga friluftslivet 
enligt 4 kap. 2 § MB. En utveckling inom LIS-
området bedöms dock inte medföra åtgärder 
som kan påtagligt skada riksintressets natur- 
och kulturvärden, utan snarare stärka riksintres-
set ytterligare.

Dessutom sträcker sig riksväg 50 väster om 
LIS-området. Riksväg 50 är av riksintresse för 
anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap. 
8 § MB. Vidare gäller utökad tillståndspliktig 
zon utmed riksvägen på 30 meter från vägom-

Silverhöjdens camping

LIS-området är i dag inte detaljplanelagt.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom LIS-området av morän och fyllning. 
Vidare betraktas marken inom den södra delen 
av LIS-området som s.k. fastmark enligt SGU:s 
översiktliga fastmarkskarta. Marken i den norra 
delen av LIS-området betraktas dock inte som 
fastmark. Utifrån detta bedöms totalstabiliteten 
för marken i den södra delen av LIS-området 
som tillfredsställande. Totalstabiliteten för mar-
ken i den norra delen av LIS-området bedöms 
dock inte som tillfredsställande, varför de geo-
tekniska förutsättningarna behöver bedömas 
eller utredas vidare.
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rådet. Hänsyn behöver tas till riksintresset och 
den tillståndspliktiga zonen. En utveckling inom 
LIS-området bedöms dock inte medföra åtgär-
der som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av riksvägen.

Därutöver sträcker sig Bergslagsbanan väster 
om LIS-området. Bergslagsbanan är av riks-
intresse för anläggningar för kommunikationer 
enligt 3 kap. 8 § MB. Hänsyn behöver tas till 
riksintresset. En utveckling inom LIS-området 
bedöms dock inte medföra åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av Bergslagsbanan.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-området 
som bedöms kunna påverkas.

Södra Hörken

Badplatsen

finns inga naturvärden inom LIS-området som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden 
eller kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-
området.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom LIS-området är främst kopplade till cam-
pingen och de stigar som finns inom området.

Miljökvalitetsnormer
Södra Hörken uppnår i dag måttlig ekologisk 
status och inte god kemisk status. Detta beror 
bl.a. på miljöproblem såsom stora mängder fos-
for i sjöns sediment samt förhöjda kvicksilver-
halter i fisk och förhöjda dioxinhalter i sediment. 
Dessutom beror detta på att sjön är påverkad av 
flödesförändringar och vandringshinder.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Runt Södra Hörken gäller generellt strandskydd 
på 100 meter.

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen 

Allmänhetens tillgång till stränderna är begrän-
sad inom campingen. I övrigt är tillgången till 
stränderna god. En utveckling inom LIS-områ-
det bedöms inte påverka allmänhetens tillgång 
till stränderna negativt. Eventuell anordning av 
båtplatser och ytterligare övernattningsmöjlighe-
ter bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
LIS-området är inte anslutet till de kommunala 
ledningsnäten och ligger heller inte i närheten 
av kommunens verksamhetsområden för vat-
tenförsörjning samt spillvatten. Inom området 
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet 
inom LIS-området omhändertas i dagsläget 
främst lokalt genom markinfiltration. Ny bebyg-
gelse inom LIS-området bedöms inte kunna 
anslutas till de kommunala ledningsnäten. Här 
bör istället främst gemensamma lösningar efter-
strävas.
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Silverhöjdens camping

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom LIS-området finns två potentiellt förore-
nade områden, ett i riskklass två (stor risk för 
människors hälsa och miljön) och ett som inte 
är riskklassat. Inom och väster om LIS-området 
fanns tidigare Silverhöjdens sågverk som be-
drevs med doppning. I sjön Södra Hörken finns 
dessutom förorenat sediment som förmodligen 
sprids från det gamla sågverksområdet. Vidare 
finns ett potentiellt förorenat område norr om 
LIS-området som inte är riskklassat, Silverhöj-
dens avloppsreningsverk. Detta medför att det 
krävs detaljerade undersökningar, en riskbe-
dömning och troligen en sanering inom LIS-
området.

Södra Hörken

Riksväg 50 utgör primär transportväg för trans-
porter av farligt gods. Vidare sker transporter av 
farligt gods i någon omfattning på Bergslagsba-
nan.

Genom LIS-området finns en kraftledning. Kraft-
ledningar ger upphov till elektriska och magne-
tiska fält.

Silverhöjdens camping

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett 
flertal lågpunkter inom LIS-området.

Delar av LIS-området omfattas av ras- och 
skredrisk. Förväntade klimatförändringar, med 
bl.a. ökad nederbörd och förändrade flöden, 
ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer
En utveckling inom LIS-området bör ske genom 
planläggning och upphävande av strandskyd-
det. För enstaka mindre åtgärder kan prövning 
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn 
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• Malingsbo-Kloten som är av riksintresse för 

friluftslivet,
• riksväg 50 som är av riksintresse för anlägg-

ningar för kommunikationer,
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för 

anläggningar för kommunikationer,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

50,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• transporter av farligt gods på riksväg 50 och 

Bergslagsbanan,
• elektriska och magnetiska fält från kraftled-

ningen,
• buller från Bergslagsbanan och större vägar, 

och
• markradon.




