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GRÖNPLAN FÖR KOPPARBERGS OCH BÅNGBRO TÄTORTER 

SAMMANFATTNING 

Kopparberg och Bångbro tätorter ligger natur
skönt i Ljusnarsbergs kommun, i östra delen 
av Bergslagen. Inom och omkring tätorterna 
finns gott om tätortsnära natur med varierande 
karaktär. 

Den tätortsnära naturen är ett prioriterat område 
i den svenska naturvårdspolitiken. Den har ett 
särskilt värde för rekreation och folkhälsa därför 
att den nyttjas ofta och av många. För natur
upplevelser är det viktigt att bevara och utveckla 
biologisk mångfald i kombination med frilufts
och kulturmiljövärden. Närheten till grönområ
den är speciellt viktig för barn och gamla som 
har sämre möjligheter än andra att ta sig ut från 
bebyggelsen. Även skolor behöver områden i 
närheten för att kunna bedriva utomhuspedago
gik. 

I naturvårdsprogrammet för Ljusnarsbergs kom
mun, som antogs av kommunfullmäktige den 
17 december 2009, framgår att en grönplan 
behöver tas fram för den tätortsnära naturen i 
Kopparberg och Bångbro. Ljusnarsbergs kom
mun har därför tagit beslut om att ta fram en 
grönplan för tätorterna. Samtidigt pågår ett 
översiktsplanearbete i kommunen där materialet 
från grönplanen utgör ett värdefullt underlags
material. 

Grön planen har flera syften. Den ska skapa en 
fördjupad kunskap om natur-, kultur- och re
kreationsvärden i tätorterna. Planen ska även 
identifiera områden med värdefulla natur-, kul
tur- och rekreationsvärden samt tydliggöra hur 
de strategiskt kan användas, skötas och utveck
las i framtiden. 

Grönplanen ska användas i den fysiska pla
neringen för tätorterna och för större projekt 
kopplade till grönstrukturen. Vidare ska planen 
vara vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning inom och i 
närheten av tätorterna. 

Tidshorisonten för grönplanen sträcker sig fram 
till år 2030. 

Grönplanen avgränsas geografiskt till att om
fatta den tätortsnära naturen i Kopparberg och 
Bångbro, enligt kommunens naturvårdspro
gram. 

Det geografiska området utgör drygt två procent 
av kommunens yta. Inom den geografiska av
gränsningen bor ca 60 procent av befolkningen i 

kommunen. 

I grönplanen beskrivs den övergripande grön
strukturen samt de natur-, kultur- och rekrea
tionsvärden som finns inom planområdet. 
Utifrån dessa värden identifieras även områden 
med helhetsvärden. Med helhetsvärden me
nas områden där två eller tre av dessa värden 
samverkar. 

Inom planområdet har åtta helhetsområden 
identifierats. Dessa är Prästön, Orrbacksmos
sen, Funkhagen, Garhytteån, Ljusnarsbergs 
gruvfält, Laxtjärn, Finnkullberget och Kaveltorps 
gruvfält. För respektive område redovisas för
slag på hur områdena strategiskt kan användas, 
skötas samt utvecklas i framtiden. 

Garhytteån genom Rydbergsda/ 
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LÄSANVISNING 

Grönplanen är indelad i åtta kapitel. I kapitlet 
Inledning beskrivs grönplanens bakgrund och 
syfte, processen samt tidsplanen. 

I kapitlet Vision finns kommunens vision, över
gripande mål, inriktningsmål och strategier vilka 
anger inriktningen för den långsiktiga utveck
lingen av den tätortsnära naturen i Kopparberg 
och Bångbro. 

Kapitlet Övergripande grönstruktur beskriver 
kortfattat den övergripande grönstrukturen samt 
övergripande de natur-, kultur- och rekreations
värden som finns inom planområdet. 

I kapitlet Naturvärden beskrivs mer i detalj och 
klassificeras de naturvärden som finns inom 
planområdet. 

Kapitlet Kulturvärden beskriver mer i detalj de 
kulturvärden som finns inom planområdet. 

I kapitlet Rekreationsvärden beskrivs mer i de
talj och klassificeras de rekreationsvärden som 
finns inom planområdet. 

Kapitlet Helhetsvärden redovisar de områden 
som inom planområdet har helhetsvärden 
och här återfinns förslag på hur områdena 
strategiskt kan användas, skötas samt utvecklas 
i framtiden. 

I kapitlet Metod och material görs en 
samlad beskrivning av de fältinventeringar 
som har gjorts inom planområdet och de 
medborgardialoger som har hållits. 

DEFINITIONER 

Följande definitioner förekommer i grönplanen: 

Ekosystemljänster 

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster 
från naturens ekosystem som bidrar till vårt 
välbefinnande. Det handlar om vanliga produk
ter såsom spannmål och träråvara samt tjänster 
som att rena vatten, reglera klimat och pollinera 
växter. Vi människor får nyttan antingen direkt, 
som när växter producerar syre, eller genom 
en insats, som när vi bedriver jordbruk som ger 
livsmedel. 

Grön struktur 

Med grönstruktur avses all icke hårdgjord eller 
bebyggd mark såsom parker, naturområden, 
trädgårdar och vattenmiljöer samt alleer och 
andra linjära element som kan fungera som 
sammanlänkande gröna stråk mellan områden 
och målpunkter. 

Tätortsnära natur 

Med tätortsnära natur avses ett område på un
gefär en kilometer runt tätorterna. 

Ljusnarsbergs kyrka 
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INLEDNING 

Kopparberg och Sångbro tätorter ligger natur
skönt i Ljusnarsbergs kommun, i östra delen 
av Bergslagen. Inom och omkring tätorterna 
finns gott om tätortsnära natur med varierande 
karaktär. 

Den tätortsnära naturen är ett prioriterat om
råde i den svenska naturvårdspolitiken. Den 
har ett särskilt värde för rekreation och folk
hälsa därför att den nyttjas ofta och av många. 
För naturupplevelser är det viktigt att bevara 
och utveckla biologisk mångfald i kombination 
med frilufts- och kulturmiljövärden. Närheten 
till grönområden är speciellt viktig för barn och 
gamla som har sämre möjligheter än andra att 
ta sig ut från bebyggelsen. Även skolor behöver 
områden i närheten för att kunna bedriva 
utomhuspedagogik. 

Närmiljöns utformning är av stor betydelse för 
spontanaktiviteter, särskilt för att barn och ung
domar ska uppmuntras samt ges förutsättningar 
till fysisk aktivitet i bostadens närhet. 

Vidare är den tätortsnära naturen viktig för olika 
ekosystemtjänster såsom friluftsliv, klimatan
passning, förbättrad folkhälsa, syresättning, 
vattnets kretslopp, skugga och skydd från skad
ligt UV-ljus samt lokal och regional klimatregle
ring. 

Bakgrund 
I naturvårdsprogrammet för Ljusnarsbergs kom
mun, som antogs av kommunfullmäktige den 
17 december 2009, framgår att en grönplan 
behöver tas fram för den tätortsnära naturen i 
Kopparberg och Sångbro. Ljusnarsbergs kom
mun har därför tagit beslut om att ta fram en 
grönplan för tätorterna. Samtidigt pågår ett 
översiktsplanearbete i kommunen där materialet 
från grönplanen utgör ett värdefullt underlags
material. 

Syfte 
Grön planen har flera syften. Den ska skapa en 
fördjupad kunskap om natur-, kultur- och re
kreationsvärden i tätorterna. Planen ska även 

identifiera områden med värdefulla natur-, 
kultur- och rekreationsvärden samt tydliggöra 
hur de strategiskt kan användas, skötas och 
utvecklas i framtiden. 

Grönplanen ska användas i den fysiska pla
neringen för tätorterna och för större projekt 
kopplade till grönstrukturen. Vidare ska planen 
vara vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning inom och i 
närheten av tätorterna. 

Tidshorisonten för grönplanen sträcker sig fram 
till år 2030. 

Avgränsning 
Grönplanen avgränsas geografiskt till att om
fatta den tätortsnära naturen i Kopparberg och 
Sångbro, enligt kommunens naturvårdspro
gram, se karta i bilaga 1. 

Det geografiska området utgör drygt två procent 
av kommunens yta. Inom den geografiska av
gränsningen bor ca 60 procent av befolkningen i 
kommunen. 

Processen 
I processen med att ta fram grönplanen har en 
projektgrupp och en arbetsgrupp medverkat. 

Projektgruppens uppgift har varit att regelbun
det stämma av arbetet som en förberedelse för 
de beslut som ska fattas på politisk nivå och ge 
tidiga signaler om viljeinriktning. 

KLARA arkitekter har i sin roll som projektledare 
varit huvudansvariga för att hålla ihop och leda 
arbetet, se till att tidsplanen följs samt att sam
manställa plandokumentet. 

Arbetsgruppen har bl.a. skött processen, analy
serat befintligt och inventerat material, 
sammanställt värden, tagit fram mål och strate
gier, behandlat inkomna förslag och dokumente
rat gjorda ställningstaganden. AF-lnfrastructure 
har inventerat planområdet i fält och samman
ställt en inventeringsrapport som utgör en del av 
det underlag som grönplanen bygger på. 
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Kommunstyrelsen (KS) godkänner grönplanen 
innan kommunfullmäktige (KF) fattar beslut 
om antag_ande. Tre veckor efter att det juste
rade protokollet har anslagits på kommunens 
ans lagstavla vinner grönplanen laga kraft, om 
ingen överklagar. 

Tidsplan (preliminär) 
Framtagande av grönplan augusti 2015 - au
gusti 2016 
Remiss september- november 2016 
Antagande av kommunfullmäktige december 
2016 
Laga kraft januari 2017 

Stig längs Garhytteån 

Stig vid Kaveltorps gruvfält 

VISION 

Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun 
antog den 15 september 2016 en vision som 
ska vara vägledande för allt arbete i kommunen, 
vision 2030. 

Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle 
Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv. 
Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och 
stärks av intryck utifrån. 
Vi bygger ett välkomnande samhälle där 
olikheter respekteras. 
Här finns plats för stolthet, vi lja och hand
lingskraft. 

Övergripande mål 
I naturvårdsprogrammet för Ljusnarsbergs 
kommun, som antogs av kommunfullmäktige 
den 17 december 2009, finns en övergripande 
målsättning kring skötseln av den kommunala 
tätortsnära naturmarken. Målsättningen är att 
kommunens tätortsnära natur ska skötas så att 
biologisk mångfald, rekreation och social verk
samhet gynnas. Vidare ska bättre folkhälsa, 
pedagogiska möjligheter och estetiska värden 
vara överordnade produktion i den tätortsnära 
skogen. 

För grönplanen har nedanstående övergripande 
mål tagits fram. 

Den tätortsnära naturen ska ha god kvalitet, 
hög tillgänglighet och vara varierad. 

lnriktningsmål 
Allmänna utskottet antog den 2 december 2015 
inriktningsmål för den nya översiktsplanen. 
Nedanstående inriktningsmål bedöms vara rele
vanta för grönplanen. 

Bostads-, rekreations- och naturmiljöer ska 
vara trygga, säkra och hälsofrämjande. 
Kulturmiljön i bebyggelse och landskap ska 
bibehållas och utvecklas. 
Den biologiska mångfalden ska bibehållas 
och utvecklas. 
Mötesplatser för kultur- och fritidsliv ska 
utvecklas och vara tillgängliga för alla kom
muninvånare. 
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Strategier 
Genom nedanstående insatser bedöms målen 
kunna uppnås. 

Kvalitet 
Den tätortsnära naturens kvaliteter ska tillvara
tas och utvecklas. Detta genom att synliggöra 
de kvaliteter och värden som finns samt att där 
förutsättningar finns hålla hög nivå på drift och 
underhåll. 

Utrustningen inom den tätortsnära naturen 
såsom belysning, möbler, tekniska installationer 
och skyltar ska även den hålla god kvalitet. Rikt
linjer för utrustningen bör tas fram avseende hur 
den bör utformas, placeras samt vilken färgsätt
ning och vi lka material som företrädesvis bör 
användas. 

Tillgänglighet 
Den tätortsnära naturen ska vara tillgänglig. 
Alla invånare inom tätorterna ska ha tillgång 
till tätortsnära natur inom 300 meter från sin 
bostad, skola och arbetsplats. 

För att främja att så många som möjligt nyttjar 
den tätortsnära naturen ska den vara lätt att nå, 
speciellt för gång- och cykeltrafikanter. Dessut
om ska det vara lätt att röra sig mellan de olika 
områdena och målpunkterna, främst till fots eller 
med cykel. 

Skylt vid naturreservatet Finnkul/berget 

Vidare ska det finnas skyltar med informa
tion om områdena och de värden som finns 

inom dem. Skyltar med information om själva 
områdena bör placeras på strategiska platser 
där många människor rör sig. Skyltarna bör 
placeras i anslutning till värdena och vara pe
dagogiskt utformade för att bl.a. kunna nyttjas 
vid utomhuspedagogik. Vidare bör stigar inom 
områdena tydligt utmarkeras. 

För att främja folkhälsan och få så många 
som möjligt att nyttja områdena bör de 
vara tillgängliga, även för personer med 
funktionsnedsättning. 

För att fler ska kunna ta del av områdena och 
de värden som finns inom dem ska det finnas 
fler sittplatser. Sittplatserna bör placeras strate
giskt inom områdena, exempelvis vid naturliga 
mötesplatser, utsiktsplatser eller som viloplatser 
i långa sluttningar. 

Sittplats längs Garhytteån 

Variation 
Den tätortsnära naturens variationer ska tillva
ratas och betonas. Områdenas olika karaktärer 
ska bibehållas och förstärkas för att möjliggöra 
en mångfald och ett brett utbud. 

För att attrahera så många som möjligt att nyttja 
den tätortsnära naturen ska den vara omväxlan
de och locka till olika typer av aktiviteter såsom 
naturupplevelser, avkoppling och fysisk aktivitet. 
Vidare bör den i så stor utsträckning som möjligt 
vara sammanhängande. Detta bl.a. för att värna 
om den biologiska mångfalden. 

9 
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ÖVERGRIPANDE GRÖN
STRUKTUR 

I kapitlet beskrivs den övergripande grönstruk
turen samt övergripande de natur-, kultur- och 
rekreationsvärden som finns inom planområdet. 

Landskapets karaktär 
Kopparberg och Bångbro tätorter ligger i en 
dalgång längs Garhytteån, med höjder på var 
sida om ån. Bebyggelsen i tätorterna är främst 
koncentrerad till den östra sidan av ån och lig
ger i söderläge, i sluttningar ner mot ån. 

Garhytteån 

Marken närmast ån är antingen bebyggd eller 
består av lövskog, för att på höjderna övergå 
i barrdominerad skog. Insprängt i landskapet 
finns tidigare odlings- och betesmarker, vilka nu 
håller på att växa igen. 

Planområdet utgörs av en långsträckt korridor 
längs Garhytteån, mellan Olovsjön i norr och 
ett område ca en kilometer söder om Bångbro. 
Inom planområdet varierar marknivåerna mellan 
ca + 100 och + 200 meter (RH 00). De högsta 
nivåerna finns vid Olovsjön i norr, medan de 
lägsta finns vid Garhytteån i söder. 

Garhytteån utgör en central låg punkt i dal
gången. Runt ån växer lövskog och markerna 
är uppodlade. Den bebyggda och uppodlade 
dalgången avgränsas av barrskogsklädda berg 
med hällar, block och morän. 

I bergsområdena har gruvdrift tidigare ägt rum 

och här återfinns mossar och mindre vatten
drag. Området mellan dalgången längs Garhyt
teån och sjön Ljusnaren utgör en tydlig vatten
delare i landskapet. 

I nordväst syns tydligt i topografi och flora att 
området består av stora sandhedar. Här utgör 
stora välvuxna tallar karaktärsväxten. Dessa 
tallar återfinns både i skogen och som enstaka 
spridda exemplar i bostadsområdena i tätor
terna. 

Bortsett från bebyggelsen i centrala Koppar
berg, ligger all bebyggelse inom planområdet 
nära skog eller annan natur. Kännetecknande 
för bostadsområdena inom planområdet är 
också att de ofta ligger som öar i skogslandska
pet, dvs. med vegetationsridåer insprängda mel
lan bostadsområdena eller som angränsande 
kuliss. 

Tydligt är att den uppodlade marken har en 
stark succession, dvs. är i stark förändring, och 
håller på att växa igen. De odlings- och be
tesmarker som inte betas lyser gula av ame
rikanskt gullris och har en stor andel sly. Den 
främmande och invasiva arten gullris konkur
rerar ut den inhemska floran. Många arter 
kommer därför på sikt troligen att försvinna och 
öppna områden kommer att omvandlas till skog. 

De hortikulturella inslagen, dvs. vegetation som 
är odlad och planterad, finns främst i tätorter
nas centrala delar. Dessa består av trädgår
dar, parker, alleer och solitärträd. Många äldre 
parker och trädgårdar, främst vid gårdar, bär 
fortfarande tydliga spår av trädgårdskultur. I 
många av dessa trädgårdar återfinns bl.a. grus
gångar med solrundlar, planteringar och gräs
mattor med stora träd. 

Många av alleerna i landskapet är gamla. Dessa 
hotas av igenväxning och ålderdomens förfall. 
De vanligaste trädslagen i alleerna är björk och 
skogslönn. Björken har en begränsad livslängd 
och många lönnar i alleerna uppvisar skador. I 
centrala Kopparberg och längs Garhytteån åter
finns flera yngre och mer moderna parker. 
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Sjöar och vattendrag 
Nedan redovisas de sjöar och vattendrag som 
finns inom planområdet. Utöver dessa finns 
även ett antal mindre vattendrag och några 
tjärnar. 

Ljusnaren 
Sjön Ljusnaren ingår i Arbogaåns vattensystem 
och är belägen inom den västra delen av plan
området, väster om tätorterna. Sjön tillförs vat
ten från flera vattendrag i omgivningen såsom 
Nittälven. Avrinningen sker via Rällsälven i sjöns 
sydöstra hörn. 

Ljusnaren är belägen i en dalgång och om
ges huvudsakligen av barrskog. Öster om 
sjön finns rika inslag av björk. På den östra 
sidan av Ljusnaren finns även en hel del 
fritidsbebyggelse. 

Ljusnaren 

Garhytteån 
Garhytteån ingår i Arbogaåns vattensystem 
och är belägen inom den mellersta delen av 
planområdet. An tillförs vatten från Olovsjön. 
Avrinningen sker via Norrsjön i åns södra ände. 

An är belägen i en dalgång och omges huvud
sakligen av lövskog, småskaliga jordbruksmar
ker och bebyggelse. Bebyggelsen är tätast på 
den östra sidan av Garhytteån och som mest 
koncentrerad i centrala Kopparberg. På den 
västra sidan av ån löper järnvägen Bergslags
banan. 

Naturvärden 
Nedan presenteras olika skydd för naturmiljöer 
som finns upptagna i svensk lagstiftning. Däref
ter följer en redovisning av övriga naturmiljöer 
som är av betydelse, men som inte finns upp
tagna i svensk lagstiftning. För karta se bilaga 2. 

Naturreservat 
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrel
sen eller kommunen förklaras som naturreser
vat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgo
dose behov av områden för friluftslivet. Ett om
råde som behövs för att skydda, återställa eller 
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer 
för skyddsvärda arter får också förklaras som 
naturreservat. 

Inom planområdet finns ett naturreservat, Finn
kullberget. Naturreservatet bildades år 2007 och 
är kommunalt. 

Syftet med reservatet är att långsiktigt säkerstäl
la och utveckla såväl biologisk mångfald som 
möjligheter till rörligt friluftsliv i ett tätortsnära 
skogsområde. Området ska även på ett hållbart 
sätt utvecklas för det tätortsnära friluftslivet och 
i pedagogisk verksamhet inom förskola, skola 
och för allmänheten. 

Biotopskyddsområden 
Biotopskyddsområden är små mark- och vatten
områden som är livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter eller annars är särskilt skyddsvärda. 
Det finns två olika former av biotopskyddsom
råde, den första innebär ett generellt skydd för 
vissa biotoper, den andra innebär att skydd för 
en biotop beslutas i det enskilda fallet. 

De biotoper som är generellt skyddade i hela 
landet är alleer, källor med omgivande våtmark 
i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, 
pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbruks
mark, stenmurar i jordbruksmark och åkerhol
mar. Dessa biotoper har minskat starkt som en 
följd av rationaliserad markanvändning. 

Inom planområdet finns endast biotopskydds
områden som är generellt skyddade. 

11 



12 

GRÖNPLAN FÖR KOPPARBERGS OCH BÅNGBRO TÄTORTER 

Strandskydd 
Vid havet, sjöar och vattendrag gäller strand
skydd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
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 planområdet gäller endast det generella 
strand skyddet. 

Artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningen innehåller bl.a. bestäm
melser om fridlysning av vilda djur och växter. 
I förordningen finns bl.a. förbud mot att döda, 
skada, fånga eller störa vilt levande djur eller 
att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom 
eller bon. Vidare finns bestämmelser mot att ta 
bort, skada eller ta frön eller andra delar från vilt 
levande växter. Vilka djur och växter som omfat
tas av bestämmelserna framgår av bilagorna till 
förordningen. 

Via inrapporteringar till Artportalen kan man få 
en indikation på om det finns djur och växter 
som omfattas av bestämmelserna inom ett spe
cifikt område. 

Övriga naturmiljöer 
Nyckelbiotoper 
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket 
höga naturvärden som bör prioriteras för beva
rande, men som saknar formellt skydd i svensk 
lagstiftning. De har en nyckelroll för bevarandet 
av skogens hotade växter och djur. Samråd ska 
ske med Skogsstyrelsen innan åtgärder görs 
inom en nyckelbiotop. 

Ett stort antal nyckelbiotoper finns inventerade, 
mest på bolagsmark, men fortfarande finns 
många oregistrerade nyckelbiotoper i länet. 

Inom planområdet finns fem registrerade nyck
elbiotoper. Nyckelbiotopen inom naturreservatet 
Finnkullberget utgörs av barrnaturskog. Inom 
området finns rikligt med död ved, värdefull 
kryptogamflora och ymnigt mosstäcke. 

Barrskog inom naturreservatet Finnkullberget 

Vid Laxtjärn finns en nyckelbiotop som utgörs 
av barrskog, där det är blockrikt eller storblock
igt med stort inslag av senvuxna träd. 

Även vid Kaveltorps gruvfält finns en 
nyckelbiotop som utgörs av barrskog. 

Vid Daltorp finns två nyckelbiotoper. Båda 
utgörs av lövnaturskog i stark sluttning på en 
brant med blottad jord och rikligt med död ved. 

Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
I länsstyrelsens naturvårdsprogram från år 1984 
redovisas de värdefullaste naturområdena i lä
net. Inom planområdet finns fem områden som 
enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram har 
höga naturvärden. 

Bångbrodalen är ett område som har mycket 
högt naturvärde. Mellan Bångbro och Norrsjön 
är Garhytteån i huvudsak lugnflytande och 
slingrande, men det finns även två forssträckor. 
Dalgången domineras av öppen odlingsmark. 
Vid utloppet i Norrsjön finns en svämsandbild
ning. Ur landskapssynpunkt bedöms Bångbro
dalen vara det värdefullaste området i kommu
nen. Garhytteån kan med fördel utnyttjas som 
kanotled, vilket ger ån ett stort rekreationsvärde. 
Svämbildningen är av geologiskt intresse. 
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Den mellersta delen av Garhytteån, genom 
Kopparberg och Bångbro, har högt naturvärde. 
Mellan Kopparberg och Bångbro 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 land
skapsbilden. Södra delen med promenadväg 
samt Tallheden gör området intressant som 
rekreationsområde. 

Ljusnarsskogen, mellan Kopparberg och Ljus
naren, har högt naturvärde. Området utgörs av 
två större, skogsklädda höjder, Klockarbacken 
och Ljusnarsbergen. De senare bildar strand 
mot Ljusnaren. I nordväst finns en badplats och 
på Klockarbackens krön ett utsiktstorn. Ströv
området är välbeläget i förhållande till Koppar
berg och lätt att nå via vägar och stigar. Bad
platsen är av hög kvalitet. Utsiktstornet är lätt att 
bestiga och utsikten därifrån är mycket fin. 

Dynlandskap väster om Finnhyttan och Garhyt
teån har högt naturvärde. Området är uppbyggt 
av flygsand och bildar i söder dyner av vilka 
flera är upp till fem meter höga. I norr finns en 
åsrygg och två dödisgropar. Vegetationen ut
görs av tallhed. Dynlandskapet är av geologiskt 
intresse eftersom flygsanddyner är sällsynta. 
Närmaste motsvarighet finns inom Nittälvsområ
det samt i Hällefors kommun. Området är emel
lertid skadat i framför allt södra delen. 

Strövområdet vid Lövnäs har högt naturvärde. 
Området är kuperat, i huvudsak granskogsbe
vuxet, och sluttar brant mot söder. Flera stigar 
och mindre vägar genomkorsar området och 
även en badplats finns vid en liten tjärn. Detta 
är centralortens mest närbelägna strövområde 
med goda möjligheter för friluftsliv. Badplatsen, 
som är belägen intill riksvägen, kan utnyttjas 
som rastplats för vägtrafikanter. 

Kulturvärden 
Nedan redovisas olika kulturvärden som finns 
upptagna i svensk lagstiftning. Utöver dessa 
finns även inom planområdet ett antal övriga 
kulturvärden, som inte finns upptagna i svensk 
lagstiftning. För karta se bilaga 3. 

Riksintressen 
Inom planområdet finns ett område av riksin
tresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB, 
Centrala Kopparberg. 

Tätortsmiljö och sockencentrum med bergshan
tering som ekonomisk grund, med stadsmäs
siga drag, välbevarad bebyggelse från 1700-, 
1800- och 1900-talen och många byggnader av 
stort arkitektur- och kulturhistoriskt värde (gruv
miljö). 

Plan- och bebyggelsemönster med partier av 
sluten, mer stadsmässig bebyggelse och frilig
gande hus, huvudsakligen i trä men också med 
inslag av sten och putsarkitektur från 1800-ta
lets slut och 1900-talet. Monumental träkyrka 
från 1635 och andra byggnader som hör sam
man med sockencentrumet. Gruvstuga och 
Tingshus från 1641, bergmästarboställe från 
17 40-talet och många stora bergslagsgårdar. 
Gruvstugutorget och Malmplan är ursprungliga 
platsbildningar för administration, köpenskap 
och handel. Området Konstbacken med gruvhål 
och lämningar från bergshanteringen. Järn
vägsområdet och anslutande bebyggelse som 
hör samman med den expansiva perioden vid 
1800-talets slut och 1900-talets början, munici
palsamhället och köpingen Kopparberg. 

Tingshuset 

Fornminnen 
Fornlämningar är lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider som har tillkom
mit genom äldre tiders bruk och är varaktigt 
övergivna. Dessa skyddas enligt 2 kap. kultur-
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miljölagen. Till fornlämningar hör fornlämnings

områden som är så stora områden på marken, 

sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara 

fornlämningarna och ge dem ett tillräckligt ut

rymme med hänsyn till deras art och betydelse. 

Inom planområdet finns närmare hundra forn

lämningar. 

Byggnadsminnen 
En byggnad som har ett synnerligen högt kultur

historiskt värde eller som ingår i ett bebyggelse

område med ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde får förklaras som byggnadsminne av läns

styrelsen. Bestämmelserna om byggnadsmin

nen får också tillämpas på parker, trädgårdar 
eller andra anläggningar. Dessa skyddas enligt 

3 kap. kulturmiljölagen. 

Inom planområdet finns två byggnadsminnen, 

Stora gården och Tingshuset. 

Stora gården 

Kyrkliga kulturminnen 
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyr
kotomter, kyrkliga inventarier och begravnings

platser är skyddade som kyrkliga kulturminnen 

enligt 4 kap. kulturmiljölagen. 

Enligt kulturmiljölagen avses kyrkobyggnader 
som är uppförda, kyrkotomter som har tillkom

mit och begravningsplatser som har anlagts före 

utgången av år 1939. Enligt kulturmiljölagen 

avses med kyrkobyggnader byggnader som före 

den 1 januari 2000 har invigts för Svenska kyr

kans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes 

eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon 

av dess organisatoriska delar. 

Inom planområdet finns en kyrka som är kyrkligt 

kulturminne, Ljusnarsbergs kyrka. 

Värdefulla vattenområden kultur 
Riksantikvarieämbetet har tillsammans med 

länsstyrelserna sammanställt områden med 

Sveriges mest värdefulla sötvattenmiljöer. För 

de nationellt särskilt värdefulla kulturområdena 

som är i behov av skydd är målet att 50 procent 

ska skyddas och 25 procent av de nationellt vär

defulla områdena restaureras till år 2010. 

Inom planområdet finns ett uppmärksammat 

vattenområde. Garhytteån genom centrala Kop

parberg och Bång bro utgör ett värdefullt kultur

område. 

Garhytteån 

Rekreationsvärden 
Nedan redovisas olika rekreationsvärden som 
finns inom planområdet. För karta se bilaga 4. 

Riksintressen 
Ett område av riksintresse för det rörliga frilufts

livet enligt 4 kap. 2 § MB, Malingsbo-Kloten, 

berör planområdet till mycket liten del i öster. 

Området Malingsbo-Kloten mellan Storå, Kop

parberg, Smedjebacken och Skinnskatteberg är 

med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 

finns i området i sin helhet av riksintresse. Inom 

området ska turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beak

tas vid bedömningen av tillåtligheten av exploa

teringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
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Vandringsleder 
Inom planområdet finns flera vandringsleder. 
Genom den västra delen av planområdet sträck
er sig Bergslagsleden med en etapp, Gillers
klack-Stjärnfors, som är ca 17 kilometer lång. 

Bergslags/eden 

Postleden sträcker sig mellan Kopparberg och 
Hällefors och knyter samman Bergslagsleden 
med Silverleden i Hällefors kommun. 

I Kopparberg kan man bl.a. promenera kring 
sjön Ljusnaren, längs stråket Ljusnaren runt, 
samt längs lederna Ljusnarsfältet, Kopparstigen 
och Kyrkstigen. Ljusnarsfältet sträcker sig ge
nom Ljusnarsbergs gruvfält. Kopparstigen är ca 
2,5 kilometer lång och går genom Kopparberg 
och Ljusnarsbergs gruvfält. Kyrkstigen ligger 
i anslutning till Laxtjärn. Vidare finns ett pro
menad- och cykelstråk i centrala Kopparberg, 
genom Rydbergsdal. 

Cykelleder 
Cykelleden Bergslagsrundan, mellan Nora och 
Kopparberg, sträcker sig genom planområdet. I 
övrigt används bl.a. stråken Ljusnaren runt och 
Rydbergsdal som cykelleder. 

Kanotleder 
Inom planområdet finns en kanotled, kanotleden 
Arbogaån norra som bl.a. omfattar Garhytteån. 

Badplatser 
Inom planområdet finns en kommunal bad
plats, Djäkens bygge, vid sjön Ljusnarens östra 
strand. Vidare finns iordningställda badplatser 
vid Olovsjöns södra strand, vid Funkhagsviken, 

och vid Laxtjärn. Dessa badplatser är inte kom
munala. 

Lekplatser 
Inom planområdet finns sammanlagt 15 lekplat
ser. Av dessa är 14 kommunala och en privat. 
Tre av lekplatserna finns på respektive skolgård 
inom planområdet. 

Vidare finns en lekplats på Malmtorget och en 
lekplats vid badplatsen vid Ljusnarens östra 
strand. I övrigt ligger lekplatserna inom eller i 
anslutning till olika bostadsområden. 

Lekplats på Malmtorget 

Idrotts-, motions- och sportområden 
Inom planområdet finns flera olika anläggningar 
för rekreation och friluftsliv, såsom idrottsplatser 
och elljusspår. 

Längs Garhytteån finns två idrottsplatser, 
Olovsvallen och Tallheden. Vidare finns ett antal 
mindre fotbollsplaner inom och i närheten av 
bostadsområden. 

Inom naturreservatet Finnkullberget finns ett 
elljusspår. I Sångbro, vid Narvgården, finns en 
ridanläggning. 

Parker 
Inom planområdet finns även ett antal anlagda 
parker såsom Malmtorget, Trekanten, Gruvpar
ken, Rydbergsdal och Järnvägsparken samt en 
park norr om Rostvändaregatan. 

15 
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NATURVARDEN 
I kapitlet beskrivs och klassificeras de naturvär
den som finns inom planområdet. 

Klassificeringen av naturvärden utgår från 
bedömningsgrunderna i Svensk standard (SS 
199000:2014) Naturvärdesinventering avseen
de biologisk mångfald. Klass 1 innebär högsta 
naturvärde, klass 2 innebär högt naturvärde, 
klass 3 innebär påtagligt naturvärde och klass 4 
innebär visst naturvärde. För karta se bilaga 5. 

Prästön 
Området inventerades inte i samband med fäl
tinventeringen år 2015. ön inventerades däre
mot i fält åren 1995-1996, 1995-1 998 och 2008. 

Mitt i sjön Ljusnaren, i närheten av centrala 
Kopparberg, ligger Prästön. Naturtillståndet på 
ön präglas i stor utsträckning av kulturpåverkan 
och modernt skogsbruk, där de flesta 
skogsbestånden på ön på ett eller annat sätt är 
påverkade av skogsbruk. Skogen bedöms ändå 
vara intressant, då variationen av olikåldrig skog 
och bitvis rikt lövinslag skapar goda förutsätt
ningar för att återskapa naturvärden. 

Den största andelen av gammal eller äldre skog 
återfinns på den norra respektive södra delen 
av Prästön, medan skogsbeståndet på mitten av 
ön i stor utsträckningen består av ungskog. 

Skogen består till huvudsak av barrskog, i form 
av gran och tall, men det finns även inslag av 
lövskog såsom björk, asp och rönn. På ön finns 
även sumpskogar och liggande samt stående 
död ved. 

På den norra delen av ön finns även en gam
mal tall, Majas tall. Tallen är sedan tidigare död 
och är troligen omkring 300-400 år gammal. 
Förmodligen är tallen en av de största tallarna i 
kommunen. 

Områdets naturvärden är främst knutna till lång 
skoglig kontinuitet, hög luftfuktighet, högt inslag 
av lövträd och stort inslag av död ved. 

ön bedöms ha naturvärdesklass 4, dvs. visst 

naturvärde. 

Funkhagen 
Området inventerades i fält år 2015. 

Området vid Funkhagen är uppbyggt av flyg
sand, vilka i söder bildar dyner. I norr utgörs 
området av en åsrygg. I den norra delen av 
området finns även två dödisgropar. 

Tall är det dominerande trädslaget inom om
rådet, men det finns även inslag av björk och 
gran. Inom en del av det västra området är 
skogen avverkad. 

I fältskiktet finns företrädesvis ljung, blåbär och 
lingon. Bottenskiktet domineras av husmossa 
och fönsterlav. 

I nordvästra delen av området finns en våtmark. 
I våtmarken förekommer främst vitmossor, tuv
ull, pors, rosling, tranbär och hjortron. 

Inom området har kungsfågel och sävsparv, 
vilka är klassade som sårbara, samt virvelväg
stekel, vi lken är klassad som nära hotad, inrap
porterats till artportalen. 

Den sandiga och torra miljön gör att området 
har visst biotopvärde. Förekomsten av rödlis
tade arter gör även att området bedöms ha ett 
visst artvärde. 

Området bedöms ha naturvärdesklass 3, dvs. 
påtagligt naturvärde. 

Ta/Jskog inom Funkhagen 
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Garhytteån 
Området inventerades i fält åren 1996, 2006, 
2008 och 2015. 

Genom tätorterna sträcker sig Garhytteån med 
omgivande natur. Området domineras av Gar
hytteåns meandring. Trädskiktet runt vattendra
get domineras av gråal, björk och gran. 

Vattendraget är påverkat av mänsklig aktivitet 
på ett antal ställen. Kraftverksdammar finns i 
Kopparberg strax väster om riksväg 63, vid Tall
heden och vid Bångbro herrgård. Mellan Tallhe
den och Bångbro herrgård delas ån i två armar, 
en naturlig och en grävd kanal som går via en 
damm vid herrgården. 

Östra Kopparberg 
Den nordvästra stranden längs ån, i centrala 
Kopparberg, hyser en varierande vegetation. 
Ute på näset finns öppna sandblottor i gräsmark 
som utgör lämplig lokal för sandlevande orga
nismer. Här finns även våtmarksområden, både 
öppna och träd beväxta. I de trädbeväxta åter
finns bl.a. arterna missne, gråal, vårtbjörk och 
gran. De öppna våtmarkerna domineras av säv, 
olika sorters starr och tuvull. 

Ovanför strandzonen består området av skog 
som domineras av gran, tall , björk och gråal. 
I östra delen går vattendraget genom ett tätt 

vassområde. 

Sydvästra stranden sluttar brant ner mot vat
tendraget och är svårtillgänglig. Här domineras 
vegetationen av gran och al. 

Området bedöms ha naturvärdesklass 4, dvs. 

visst naturvärde. 

Bångbro 
I Bångbro delar sig Garhytteån i två armar, en 
sydlig, mer lugnflytande reglerad arm som utgör 
Bångbro kanal och en oreglerad mer forsande 

arm i norr. 

Naturmiljön utgörs av en lummig lövskog. Löv
skogen växer i sluttningen ner mot vattendraget. 
Trädskiktet domineras av björk, rönn och gråal. 

I detta område finns gott om död ved, både lig
gandes och ståendes, samt en del större, grova 
träd. Området har potential att hysa arter bero
ende av gammal, död lövved såsom insekter 

och hackspettar. 

Marken är näringsrik, vilket återspeglas i den 
lund artade floran. De typiska arterna är jätte
gröe, majbräken, trolldruva, nejlikrot, liljekonvalj, 
nässlor, hallon och skogsnäva. 

Inom området har ett antal rödlistade arter 
inrapporterats till artportalen, både arter klas
sade som nära hotade och arter klassade som 
sårbara. Området har även potential att hysa 
ytterligare arter som är beroende av denna typ 
av miljö. 

Området bedöms ha naturvärdesklass 2, dvs. 
högt naturvärde. 

Garhytteån genom Bångbro 

Bång brodalen 
Området längs Garhytteåns södra del, närmast 
ån, domineras av lövträd såsom gråal och björk. 
Området utanför strandzonen domineras av 
barrträd med gran och stora tallar. I vattendra
get ligger enstaka döda träd. Vidare finns det 
gamla gnagspår efter bäver på flera träd inom 
området. 

Inom området finns även ett antal våtmarker 
och förekomst av död ved. 

Området bedöms ha naturvärdesklass 4, dvs. 
visst naturvärde. 
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Laxtjärn 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. 

Inom området vid Laxtjärn domineras trädskiktet 
av tall och gran med inslag av vårtbjörk. Fält
skiktet domineras av olika sorters ris, såsom 
ljung, blåbär och lingon samt skogskovall. Bot
tenskiktet domineras av kvastmossa, husmossa 
och väggmossa. Området är ställvis blackigt 
och kuperat samt har inslag av renlav och föns
terlav. I de mer blöta partierna återfinns vitmos
sor och björnmossa. 

Laxtjärn 

Området genomkorsas även av ett antal skogs
bäckar och det finns en viss förekomst av lågor 
och torrakor inom området. 

Väster om Laxtjärn finns en nyckelbiotop. Inom 
området har även granticka inrapporterats till 
artportalen. Granticka är rödlistad och klassad 
som nära hotad. 

Området för nyckelbiotopen har potential att 
hysa fler rödlistade arter och bedöms därmed 
ha ett visst artvärde. Utifrån den struktur som 
finns inom området, med block, lågor och hög
stubbar, bedöms nyckelbiotopen även ha ett 
påtagligt biotopvärde. 

Området för nyckelbiotopen bedöms ha natur
värdesklass 3, dvs. påtagligt naturvärde. 

Finnkullberget 
Området inventerades inte i samband med fäl
tinventeringen år 2015. Finnkullberget invente
rades däremot i fält åren 1996 och 2006, innan 
naturreservatet bildades. 

Till största del består skogen inom naturreserva
tet av äldre barrskog, främst gran- och tallskog. 
Inom området finns även ungskog och inslag av 
lövträd, främst vårtbjörk. 
Vidare finns en lövrik bäckravin, en betesmark 
och en liten tallmosse med närliggande sump
skog inom naturreservatet. 

Fältskiktet domineras av olika sorters ris, såsom 
blåbär och lingon. 

Inom området finns det rikligt med död ved, ett 
antal döda träd, rotvältor och lågor. Vidare finns 
ett antal identifierade signalarter och rödlistade 
arter inom naturreservatet. Mängden lavar påvi
sar höga naturvärden inom området. 

I bäcken finns bäckmossa och näckmossa, vil
ket är en bra indikation för en rik fauna. Centralt 
i naturreservatet finns även en nyckelbiotop. 

Finnkullberget bedöms ha naturvärdesklass 1, 
dvs. högsta naturvärde. 

Ängsmark 
Inom planområdet finns två mindre ängsmarker, 
den ena vid Daltorp och den andra vid Ljusnars
bergs gruvfält. 

Angsmark vid Daltorp 
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Äng vid Daltorp 
Området inventerades i fält år 2015. 

I kanten av ängsmarken finns en ängsflora med 
bl.a. fältvädd, åkervädd, vitmåra, rölleka, kråk
vicker och grästjärnblomma. 

Området utgör ett viktigt komplement till övrig 
natur och ökar den biologiska mångfalden inom 
planområdet, då den tillför ett visst biotopvärde. 

Ängsmarken bedöms ha naturvärdesklass 4, 
dvs. visst naturvärde. 

Äng vid Ljusnarsbergs gruvfält 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. 

Ängsmarken utgör ett naturvårdsröjt område 
med mycket kulturlämningar i anslutning till 
ett tätortsnära strövområde. Området ligger 
i skogen och omfattar en ängsmark som 
inhägnas av stenmurar. 

Vegetationen är örtartad med bl.a. ängsklocka, 
harsyra, skogskovall, majbräken, jättegröe, lilje
konvalj och tallört. 

Området har ett visst biotopvärde då den tillför 
en biotop, ängsmark, till omkringliggande skogs
mark. 

Ängsmarkerna bedöms ha naturvärdesklass 4, 
dvs. ett visst naturvärde. 

Lövskog vid Daltorp 

Lövskog 
Området inventerades i fält år 2015. 

Vid Daltorp finns ett mindre lövskogsområde i 
en brant backe i anslutning till en mindre bäck. 
I området finns rikligt med död ved. Trädskiktet 
domineras av gråal, björk och asp med inslag 
av rönn, gran, sälg och enstaka lönn. 

I fältskiktet finns en rikare lundartad flora med 
exempelvis majbräken. Området har potential 
att hysa hotade och sällsynta arter, såsom in
sekter och fåglar, beroende av död och döende 
lövved. Inom området finns även två nyckelbio
toper. 

Området i sig hyser ett visst artvärde då det är 
artrikare än omgivande landskap. Vidare har 
området ett visst biotopvärde då denna typ av 
miljö är ovanlig och den har potential att hysa 
hotade och sällsynta arter. 

Lövskogen bedöms ha naturvärdesklass 3, dvs. 
påtagligt naturvärde. 

Bäckar 
Bäckarna inventerades i fält år 2015. 

Inom planområdet finns ett drygt tiotal mindre 
bäckar, varav de flesta mynnar ut i Garhytteån. 
Miljön runt bäckarna är ofta lummig med ett 
skuggande trädskikt av gråal, björk, lönn och 
asp. Bäckarna utgör en viktig biotop i landska
pet och bidrar till att öka den biologiska mång
falden. 

Bäckarna bedöms ha naturvärdesklass 4, dvs. 
visst naturvärde. 

Bäck vid Laxljärn 

19 



20 

GRÖNPLAN FÖR KOPPARBERGS OCH BÅNGBRO TÄTORTER 

KULTURVÄRDEN 

I kapitlet beskrivs de kulturvärden som finns 
inom planområdet. För karta se bilaga 6. 

Utöver nedanstående områden finns enstaka, 
utspridda lämningar inom planområdet såsom 
rester efter bebyggelse vid Granlund och en 
stenbro vid Klottorp. 

Prästön 
Området inventerades inte i samband med fäl
tinventeringen år 2015. Ön inventerades däre
mot i fält åren 1995-1996, 1995-1998 och 2008. 

På ön finns flera kulturspår såsom en gammal 
kolbotten, rester av en gammal backstuga som 
benämndes Östugan, odlingsrösen och spår 
efter ängs- och åkermark. 

På ön finns två lämningar, enligt Riksantikvarie
ämbetets Fornsök. Den ena i form av en be
byggelselämning efter ett tidigare torp och den 
andra i form av en tidigare boplats. 

Orrbacksmossen 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. 

I närheten av mossen finns två lämningar, enligt 
Fornsök. Dessa utgörs av kolbottnar. 

Funkhagen 
Området inventerades i fält år 2015. 

Inom området finns fyra lämningar, enligt Forn
sök. Dessa utgörs av ett tidigare malmupplag 
med malmstenar och kollager, en tjärdal med 
tjärgrop, en tidigare boplats och en kolningsan
läggning med kolbotten. 

Garhytteån 
Området inventerades i fält åren 1996, 2006, 
2008 och 2015. 

Inom området finns tio lämningar, enligt 
Fornsök. Dessa utgörs av rester efter en sten
valvsbro, en damm, en äldre täkt, tre hyttläm
ningar, två hyttområden och två vägmärken i 

form av milstolpar. Inom området, i Bångbro, 
finns även rester efter en fördämning. 

Hyttlämning 

· Milstolpe 

Gruvparken 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. 

Inom området finns en lämning, enligt Fornsök. 
Denna utgörs av ett gruvområde med ett hjul
hus, tre vändbrott, ett antal rostgropar och en 
husgrund. 

Gruvparken 



GRÖNPLAN FÖR KOPPARBERGS OCH BÅNGBRO TÄTORTER 

Ljusnarsbergs gruvfält 
Området inventerades i fä lt åren 2006 och 
2015. 

Inom området finns närmare ett fyrtiotal läm
ningar, enligt Fornsök. Dessa utgörs av ett stort 
antal gruvhål, högar med skrotstensvarp, rester 
efter bebyggelse och andra gruvlämningar. 
Inom gruvfältet finns även flera kolgropar och 
några jättestenar. 

Laxtjärn 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. 

Inom området vid Laxtjärn finns fem lämningar, 
enligt Fornsök. Dessa utgörs av ett flertal 
gruvhål, högar med skrotstensvarp, en kolbot
ten, rester efter bebyggelse och andra gruvläm
ningar. 

Strax norr om Laxtjärn, i anslutning till Kyrksti
gen, finns även en ett stenblock. Stenblocket 
kallas för Kyrkstenen, då människor på väg till 
kyrkan enligt tradition bytte sina vardagsskor 
mot finskor här. Vidare finns en kolgrop söder 
om tjärnen. 

Kyrkstenen 

Centrala Kopparberg 
Området inventerades i fält år 2015. 

Inom centrala Kopparberg finns flera kulturhis
toriskt värdefulla byggnader, enligt Fornsök, 
såsom Tingshuset, Hembygdsmuseet och 
Brunströmska gården. Vidare finns två minnes-

märken inom området, en minnesplatta och en 

minnessten. 

Dessutom finns två byggnadsminnen inom 
centrala Kopparberg, Stora gården och Tings
huset, och en kyrka som är kyrkligt kulturminne, 
Ljusnarsbergs kyrka 

Dessutom utgör Centrala Kopparberg ett om
råde av riksintresse för kulturmiljövården. 

Centrala Kopparberg 

Finnkullberget 
Området inventerades inte i samband med fäl
tinventeringen år 2015. Finnkullberget invente
rades däremot i fält åren 1996 och 2006, innan 
naturreservatet bildades. 

Inom området finns en lämning, enligt Fornsök. 
Denna utgörs av en kolbotten. 

Kaveltorps gruvfält 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. 

Inom och i närheten av gruvfältet finns närmare 
ett tjugotal lämningar, enligt Fornsök. Dessa ut
görs av ett stort antal gruvhål, högar med skrot
sten och skrotstensvarp, rester efter bebyggelse 
samt andra gruvlämningar. Själva gruvfältet är 
inhägnat och inte tillgängligt. 

Industrilämningar 
Industrilämningar inventerades i fält år 2015. 

Söder om Bångbro industriområde finns två om-
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råden med industrilämningar. Dessa utgörs av 
stora och mindre cementringar, med en diame
ter på ca en till tre meter, och betongfundament. 
I cementringarna och i närheten av betongfun
dament har växtlighet tagit över. 

Alleer 
Alleer inom planområdet inventerades i fält åren 
2006 och 2015. 

Inom planområdet finns ett antal alleer, både 
ensidiga och dubbla. Dessa finns bl.a. längs 
Allevägen, Kanalvägen, Kata Dalströms väg, 
Klotbanevägen, Klottorp, Konstmästaregatan, 
Kyrkvägen, Laxbrogatan, Malmvägen, Mis
sionhusvägen, Rostvändaregatan, Stockbacks
vägen, södra sidan av järnvägen vid resecen
trum och vägen in till Bångbro industriområde. 

Alle längs Rostvändaregatan 

Alleerna består främst av björk, lönn, asp, salix, 
klotpil, oxel och lind. 

Alle längs Bångbro kanal 

Stenmurar 
Stenmurar inom planområdet inventerades i fält 
åren 2006 och 2015. 

Inom planområdet finns ett flertal stenmurar av 
varierande kvalitet. Dessa finns bl.a. vid Nybo, 
Ljusnarsbergs gruvfält och Kyrkogårdsgatan. 

Stenmur 
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REKREATIONSVÄRDEN 

I kapitlet beskrivs och klassificeras de rekrea
tionsvärden som finns inom planområdet. För 
karta se bilaga 7. 

Klassificeringen av rekreationsvärden utgår från 
hur värdefulla områdena är. Klass 1 innebär 
rekreationsvärde för kommunen, klass 2 innebär 
rekreationsvärde för tätorten och klass 3 inne
bär rekreationsvärde för del av tätorten. 

Utifrån ett rekreationsperspektiv är bl.a. avstån
det till ett naturområde avgörande för hur ofta 
det nyttjas. Boverket har en metod för tillgångs-, 
nåbarhets- och kvalitetsanalys. Med tillgång 
avses den faktiska resursen som bostadsnära 
natur utgör. Nåbarhet syftar till den faktiska 
och upplevda tillgängligheten av denna natur. 
Kvalitet innefattar den bostadsnära naturens 
storlek, innehåll och värden. Dessa tre aspek
ter behöver beaktas för att säkra tillgången till 
tätortsnära natur. 

I forskningen har 300 meter visat sig vara en 
gräns för hur långt man är beredd att gå till ett 
grönområde för att man ska använda det ofta. 
Boverket rekommenderar därför att man bör ha 
tätortsnära natur inom 300 meter från bl.a. sin 
bostad. Samma avstånd bedöms tillämpligt för 
skolor och arbetsplatser. 

Inom planområdet finns det gott om tätortsnära 
natur. Samtliga bostäder, skolor och arbetsplat
ser inom planområdet har tillgång till tätortsnära 
natur inom ett avstånd på 300 meter. Vidare har 
samtliga skolor tillgång till tätortsnära natur inom 
ett avstånd på 150 meter. 

Prästön 
Området inventerades inte i samband med fäl
tinventeringen år 2015. ön inventerades däre
mot i fält åren 1995-1996, 1995-1998 och 2008. 

Från norra till södra delen av ön finns ett mer 
eller mindre sammanhängande stigsystem. 
Vidare finns ett vindskydd och en grillplats på 
södra delen av ön. 

Prästön är svår att nå stor del av året, annat 
än med båt. Kvaliteten på ön med tillhörande 
rekreationsvärden bedöms vara medelhög. Ön 
bedöms ha rekreationsvärde klass 1, dvs. vara 
värdefull för kommunen som helhet. 

Prästtjärn 
Området inventerades i fält år 2015. 

Runt Prästtjärn går en spångad stig. I anslutning 
till Prästtjärn sträcker sig Ljusnaren runt. 

Prästtjärn 

Prästtjärn med omkringliggande område är re
lativt lätt att nå. Kvaliteten på områdets rekrea
tionsvärden bedöms däremot vara låg. Området 
bedöms ha rekreationsvärde klass 3, dvs. vara 
värdefullt för del av tätorten. 

Orrbacksmossen 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. Vidare pekades Orrbacksmossen ut i 
skolenkäten från år 2007. 

Orrbacksmossen 

Området utgör ett tätortsnära strövområde 
med ett stort antal upptrampade stigar av olika 
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kvalitet. Genom området sträcker sig Bergslags
leden. 

Mossen är relativt lätt att nå, men kvaliteten på 

områdets rekreationsvärden bedöms däremot 
vara låg. Orrbacksmossen bedöms ha rekrea

tionsvärde klass 3, dvs. vara värdefull för del av 
tätorten. 

Garhytteån 
Området inventerades i fält åren 1996, 2006, 
2008 och 2015. Inventeringen från år 1996 foku
serade främst på naturvärden och identifierade 
därför inga direkta rekreationsvärden. 

Vidare pekades delar av Garhytteån ut i skolen
käten från år 2007 och i den enkätundersökning 
som genomfördes under hösten år 2015. 

I dalgången genom tätorterna sträcker sig 
Garhytteån. Inom området finns ett flertal gång
och cykelvägar samt flera stigar av varierande 
karaktär, allt från breda grusade till smala 
upptrampade. Bland annat finns en lättvandrad 
skogsväg längs Bångbro kanal, mellan Bång
hammarsvägen och Kanalvägen. Inom området 
finns även kojbyggen. Längs ån finns också 

flera öppna gräsytor. 

Söder om Astigen finns ett parkliknande grön
område med sittplatser vid ån samt en gång
och cykelväg som sträcker sig längs ån. 

På norra sidan av Garhytteån, i anslutning till 
riksväg 63, finns en anlagd strandpromenad 

som delvis utgörs av spänger. 

Strandpromenad längs Garhytteån 

Garhytteån utgör också en kanotled. Inom 
planområdet finns tre landtransportplatser längs 
kanotleden, där kanoter kan tas upp och läggas 

i. 

Längs ån finns även två idrottsplatser, Olovsval

len och Tallheden. Vid Olovsvallen finns utom
husarena för friidrott, fotbollsplan, ishockeyrink 
och tennisbanor. Vid Tallheden finns fotbolls

plan, ishockeyrink och tennisbana. 

Olovsvallens idrottsplats 

An hyser höga friluftslivsvärden för många olika 
former av friluftsliv. Den varierande naturmiljön 
möjliggör även för en mängd naturupplevelser. 

Området är i stor utsträckning lätt att nå och 
kvaliteten på områdets rekreationsvärden 
bedöms vara hög. Garhytteån bedöms ha 
rekreationsvärde klass 1, dvs. vara värdefull för 
kommunen som helhet. 

Ljusnarsbergs gruvfält 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. Vidare pekades Ljusnarsbergs gruvfält ut 
i skolenkäten från år 2007 och i den enkätun
dersökning som genomfördes under hösten år 
2015. 

Området utgör ett tätortsnära strövområde med 

skogsvägar och ett stort antal upptrampade 
stigar av olika kvalitet. Till de omkringliggande 
bostadsområdena finns anslutande stigar till det 
större stigsystemet i skogen. Genom området 
sträcker sig Kopparstigen. 

Området är lätt att nå, men kvaliteten på områ-
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dets rekreationsvärden bedöms vara medelhög. 
Ljusnarsbergs gruvfält bedöms ha rekreations
värde klass 2, dvs. vara värdefullt för tätorten. 

Kopparstigen 

Laxtjärn 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. Vidare pekades delar av skogsområdet 
vid Laxtjärn ut i skolenkäten från år 2007. 

Området utgör ett tätortsnära strövområde 
med ett stort antal upptrampade stigar av olika 
kvalitet. Vid den södra delen av tjärnen finns en 
naturcamping med sittplatser, vindskydd, bad
plats och grillplats. 

Norr om Laxtjärn sträcker sig Kyrkstigen. 

Kyrkstigen 

Området är relativt lätt att nå och kvaliteten på 
områdets rekreationsvärden bedöms vara med
elhög. Laxtjärn bedöms ha rekreationsvärde 
klass 2, dvs. vara värdefull för tätorten. 

Finnkullberget 
Området inventerades inte i samband med fäl
tinventeringen år 2015. Finnkullberget invente
rades däremot i fält åren 1996 och 2006, innan 
naturreservatet bildades. 

Vidare pekades Finnkullberget ut i skolenkäten 
från år 2007 och i den enkätundersökning som 
genomfördes under hösten år 2015. 

Inom naturreservatet finns ett elljusspår och 
tre rastplatser med eldplatser. Vidare finns en 
stig, Finnkullstigen, som består av slingorna 
Laxbroslingan och Rävslingan. Stigen utgör en 
skolstig. Vintertid prepareras delar av spåren för 
längskidåkning. 

Eldplats i naturreservatet 

Naturreservatet har sedan länge nyttjats för 
rekreation såsom motion, avkoppling och 
promenader. Området utgör ett strövområde 
där närheten till kommunens skolor har gjort att 
området används för utomhuspedagogik. 

Området är lätt att nå och kvaliteten på om
rådets rekreationsvärden bedöms vara hög. 
Naturreservatet bedöms ha rekreationsvärde 
klass 1, dvs. vara värdefullt för kommunen som 
helhet. 
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Kaveltorps gruvfält 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. 

Området i anslutning till och kring gruvfältet 
utgör ett tätortsnära strövområde med ett stort 
antal upptrampade stigar av olika kvalitet. Till de 
omkringliggande bostadsområdena finns anslu
tande stigar till det större stigsystemet i skogen. 

Området är lätt att nå, men kvaliteten på områ
dets rekreationsvärden bedöms vara medelhög. 
Kaveltorps gruvfält bedöms ha rekreationsvärde 
klass 2, dvs. vara värdefullt för tätorten. 

Parker 
Inom planområdet finns flera anlagda parker 
med olika karaktärer, framförallt i centrala Kop
parberg. Flera av parkerna utgörs av större 
öppna gräsytor med enstaka eller flera större 
träd och blomsterplanteringar. Inom majoriteten 
av parkerna finns gång- och cykelvägar eller sti
gar samt sittplatser. 

Parkerna möjliggör för bl.a. boende och skole
lever att i sitt direkta närområde kunna prome
nera, sitta ner och njuta av grönska under en 
stor del av året. Parkerna är ofta lätta att ta sig 
till och gångvägarna i parkerna är i stor utsträck
ning lättgångna, vilket gör dem värdefulla för 
människor som annars skulle ha svårt att ta sig 
ut. 

Parkmiljöerna erbjuder även varierande möjlig
heter för spontanaktiviteter och lek. 

Malm torget 

Utöver nedanstående parker finns ett antal 
parkliknande områden med bl.a. sittplatser och 
planteringar inom planområdet. Dessa är min
dre tillgängliga för allmänheten. Parkliknande 
områden finns bl.a. vid Kopparbergs Bryggeri 
AB, Kommunhuset, Koppargården, Solgården, 
Bångbro industriområde och ett flertal bostads
områden. 

Malmtorget 
Området inventerades i fält år 2015. 

Malmtorget utgör en park i centrala Kopparberg. 
Parken består av en stor öppen gräsyta i norr 
och en hårdgjord torgyta i söder. Inom området 
finns sittplatser, planteringar och en lekplats. 
Vidare finns ett cafe i norra delen av parken. 

Plantering och sittplats i parl<en 

Parken utgör en central samlingsplats som 
används för bl.a. midsommarfirande och arrang
emang. Den stora öppna ytan i den norra delen 
av parken inbjuder till spontanaktiviteter och 
utevistelse. 

Området är lätt att nå och kvaliteten på områ
dets rekreationsvärden bedöms vara medelhög. 
Malmtorget bedöms ha rekreationsvärde klass 
1, dvs. vara värdefull för kommunen som helhet. 

Trekanten 
Området inventerades i fält år 2015. 

I centrala Kopparberg ligger parken Trekanten. 
Inom området finns grusstigar, flera sittplatser, 
planteringar, mindre gräsytor och en skulptur. 
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Parken är lätt att nå och kvaliteten på områdets 
rekreationsvärden bedöms vara medelhög. 
Trekanten bedöms ha rekreationsvärde klass 2, 
dvs. vara värdefull för tätorten. 

Plantering i Trekanten 

Gruvparken 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. Vidare pekades Gruvparken ut i skolen
käten från år 2007 och i den enkätundersökning 
som genomfördes under hösten år 2015. 

I Gruvparken finns enstaka upptrampade sti
gar, stenmurar och äldre gruvlämningar såsom 
hjulhus. 

Parken är lätt att nå, men kvaliteten på om
rådets rekreationsvärden bedöms vara låg. 
Gruvparken bedöms ha rekreationsvärde klass 
2, dvs. vara värdefull för tätorten. 

Norr om Rostvändaregatan 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. Vidare pekades parken ut i skolenkäten 
från år 2007. 

Norr om Rostvändaregatan, längs Garhytteån, 
finns en park med grusstigar, planteringar och 
sittplatser. 

Parken är lätt att nå och kvaliteten på områdets 
rekreationsvärden bedöms vara medelhög. Par
ken bedöms ha rekreationsvärde klass 2, dvs. 
vara värdefull för tätorten. 

Rydbergsdal 
Området inventerades i fä lt åren 1996, 2006, 
2008 och 2015. Inventeringarna från år 1996 
och 2008 fokuserade främst på naturvärden och 
identifierade därför inga direkta rekreationsvär
den. 

Vidare pekades Rydbergsdal ut i skolenkäten 
från år 2007 och i den enkätundersökning som 
genomfördes under hösten år 2015. 

Rydbergsdal utgör en park i centrala Koppar
berg, längs Garhytteåns norra strand. Inom 
området finns gång- och cykelvägar samt flera 
stigar av varierande karaktär. 

I Rydbergsdal finns även sittplatser, grillplatser 
och mindre planteringar samt öppna gräsytor. 

Grillplats i Rydbergsdal 

Parken är i stor utsträckning lätt att nå och kva
liteten på områdets rekreationsvärden bedöms 
vara hög. Rydbergsdal bedöms ha rekreations
värde klass 1, dvs. vara värdefull för kommunen 
som helhet. 

Järnvägsparken 
Området inventerades i fält år 2015. 

Järnvägsparken 
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Norr om resecentrum i Kopparberg ligger Järn
vägsparken. Inom området finns asfalterade och 
stenlagda stigar, mindre gräsytor, sittplatser och 
planteringar. 

Parken är lätt att nå, men kvaliteten på områ
dets rekreationsvärden bedöms vara låg. Järn
vägsparken bedöms ha rekreationsvärde klass 
2, dvs. vara värdefu ll för tätorten. 

Skolgårdar 
Samtliga skolgårdar inom planområdet invente
rades i fä lt år 2015. I skolenkäten från år 2007 
framgick att skolgårdarna var värdefulla områ
den för rekreation. I enkäten pekades Garhyt
teskolans och Kyrkbacksskolans skolgårdar ut. 
Sedan enkäten genomfördes har en ny förskola 
öppnats i Kopparberg, Garhyttans förskola. 
Skolgården vid Garhyttans förskola har därför 
lagts till. 

På Kyrkbacksskolans skolgård finns bl.a. lek
plats och en grusplan. I övrigt utgörs stora delar 
av skolgården av klippta gräsytor med inslag av 
träd. 

Garhytteskolans skolgård utgörs bl.a. av en 
grusplan och lekplats. Stora delar av skolgården 
är i övrigt asfalterad. 

Del av Garhytteskolans skolgård 

På skolgården vid Garhyttans förskola finns 
bl.a. en lekplats. I övrigt utgörs stora delar av 
skolgården av klippta gräsytor med inslag av 
träd. 

Skolgårdar är mycket viktiga områden där barns 
utveckling kan stimuleras och där utomhuspe
dagogik kan hållas. 

Områden är lätt att nå, men kvaliteten på 
områdenas rekreationsvärden bedöms vara 
låg. Skolgårdarna bedöms ha rekreationsvärde 
klass 3, dvs. vara värdefulla för del av tätorten. 

Lekplatser 
Sju av de lekplatser som finns inom planom
rådet har inventerats i fält och/eller pekats ut i 
skolenkäten från år 2007. 

Lek är barns sätt att lära och att utvecklas. 
Iordningställda lekplatser är därför viktiga inslag 
i grönstrukturen. 

Lekplatsen mellan Källtorpsvägen och Kyrk
vägen pekades ut i skolenkäten från år 2007. 
Lekplatsen består bl. a. av sandlåda, gungor och 
rutschkana. Området kring lekplatsen har en 
parkliknande karaktär med stora öppna gräsytor 
och en kulle. 

Den lekplats som finns vid Dalsbrogatan inven
terades i fält år 2006 och pekades ut i skolen
käten från år 2007. Inom lekplatsen finns bl.a. 
sandlåda, gungor och klätterställning. 

Lekplatsen vid Riggards inventerades i fält år 
2015 och pekades ut i skolenkäten från år 2007. 
Sedan inventeringen och enkäten genomfördes 
har lekplatsen tagits bort och en ny ska anläg
gas inom området, mellan Byggmästaregatan 
och Borrarvägen. Även området där den nya 
lekplatsen ska anläggas inventerades i fä lt åren 
2006 och 2015 samt pekades ut i skolenkäten 
från år 2007. Den nya lekplatsen kommer bl.a. 
att omfatta klätterställning, gungor och sand
låda. 

Vid badplatsen vid Ljusnarens östra strand finns 
en lekplats som inventerades i fält år 2015 och 
pekades ut i skolenkäten från år 2007. Lekplat
sen består bl.a. av rutschkana, sandlåda och 
gungor. 
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Lekplats vid Ljusnarens östra strand 

Lekplatsen vid Kyrkbacksskolan inventerades i 
fält år 2015 och pekades ut i skolenkäten från år 
2007. Lekplatsen omfattar bl.a. klätterställning 
och gungor. 

Lekplats vid Kyrkbacksskolan 

Den lekplats som finns vid Garhytteskolan 
inventerades i fä lt år 2015 och pekades ut i 
skolenkäten från år 2007. Lekplatsen består 
bl.a. av gungor, sandlåda och linbana. 

Lekplatsen vid Garhyttans förskola 
inventerades i fält år 2015. Förskolan fanns 
inte när skolenkäten från år 2007 genomfördes. 
Lekplatsen vid Garhyttans förskola har därför 
lagts till. Lekplatsen omfattar bl.a. rutschkana, 
sandlåda och gungor. 

Områdena är lätta att nå, både ovanstående 
och övriga lekplatser inom planområdet, men 
kvaliteten på områdenas rekreationsvärden be
döms vara låg. Lekplatserna bedöms ha rekrea
tionsvärde klass 3, dvs. vara värdefulla för del 
av tätorten. 

Del av lekplatsen vid Garhyttans förskola 

Badplatser 
Badplatserna inom planområdet inventerades i 
fält åren 2006 och 2015. Vidare pekades samt
liga badplatser ut i skolenkäten från år 2007 och 
badplatsen vid Ljusnarens östra strand pekades 
även ut i den enkätundersökning som genom
fördes under hösten år 2015. 

I anslutning till badplatsen vid Ljusnarens östra 
strand finns beachvolleybollplan, lekplats och 
grillplats. Vidare sträcker sig Bergslagsleden 
förbi badplatsen. 

Badplats vid Ljusnarens östra strand 

Vid badplatsen vid Olovsjöns södra strand finns 
ett vindskydd och en grillplats. I anslutning till 
badplatsen sträcker sig Bergslagsleden och 
Postleden. 

Även vid badplatsen vid Laxtjärn finns bl.a. ett 
vindskydd och en grillplats. 
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Badplats vid Laxtjärn 

Områdena är relativt lätta att nå, men kvaliteten 
på områdenas rekreationsvärden bedöms vara 
låg. Badplatserna bedöms ha rekreationsvärde 
klass 2, dvs. vara värdefulla för tätorten. 

Vindskydd vid Laxtjärn 

Fotbollsplaner 
Inom planområdet finns ett antal mindre fotbolls
planer, utöver de som finns vid idrottsplatserna. 
Fotbollsplanerna ligger inom eller i närheten av 
bostadsområden. Fotobollsplanerna inventera
des i fält år 2015. 

På södra sidan av Garhytteån, vid Lars-Ols
backe, finns en mindre fotbollsplan och ett 
vindskydd. 

Även på norra sidan av Garhytteån finns tre 
mindre fotbollsplaner. Vid Stråtvägen finns en 
liten öppen gräsyta med fotbollsmål. Gräsytan 
kantas av skog och i området finns fler upp
trampade stigar. Dessutom finns en liten öppen 

Fotbollsplan vid Lars-Ols-backe 

gräsyta med fotbollsmål både vid Solgårdsvä
gen och Byggmästaregatan. 

Områdena är relativt lätta att nå, men kvaliteten 
på områdenas rekreationsvärden bedöms vara 
låg. Fotbollsplanerna bedöms ha rekreations
värde klass 3, dvs. vara värdefulla för del av 
tätorten. 

Mindre skogsområde 
Området inventerades i fält åren 2006 och 
2015. Vidare pekades området ut i skolenkäten 
från år 2007. 

Norr om Tjädergatan finns ett mindre skogsom
råde. Området utgör ett tätortsnära strövområde 
med ett fåtal upptrampade stigar. 

Området är lätt att nå, men kvaliteten på områ
dets rekreationsvärden bedöms vara låg. Det 
mindre skogsområdet bedöms ha rekreations
värde klass 3, dvs. vara värdefulla för del av 
tätorten. 

Mindre skogsområde 
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HELHETSVARDEN 
Utifrån de natur-, kultur- och rekreationsvärden 
som finns inom planområdet har områden med 
helhetsvärden identifierats. Med helhetsvärden 
menas områden där två eller tre av dessa vär
den samverkar. 

Inom planområdet har åtta helhetsområden 
identifierats. Nedan följer en redovisning av 
respektive område och förslag på hur områdena 
strategiskt kan användas, skötas samt utvecklas 
i framtiden. Kvaliteten på skötseln inom område
na regleras även i Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens funktionsbeskrivning för drift- och 
underhållsåtgärder på grönytor. För karta se 
bilaga 8. 

Prästön 
Prästön bedöms ha naturvärdesklass 4, inne
fattar ett flertal kulturvärden och bedöms ha 
rekreationsvärde klass 1. 

Området bör skötas med naturvårdshänsyn där 
delar av ön bör lämnas för fri utveckling, dvs. en 
utveckling utan någon direkt mänsklig påverkan. 
Den södra delen av ön bör utvecklas för fri
luftslivet, där drift och underhåll av vindskyddet 
och grillplatsen är viktiga aspekter. Vidare bör 
stigsystemet ses över så att det är samman
hängande. Stigarna bör utmarkeras och hållas 
öppna. 

Skyltar bör sättas upp med information om de 
natur- och kulturvärden som finns på ön. 

För att underlätta landstigning på ön bör en 
landstigningsplats anordnas. 

I övrigt är det viktigt att bibehålla upplevelsen av 
orördhet på ön. 

Orrbacksmossen 
Orrbacksmossen innefattar ett fåtal kulturvärden 
och bedöms ha rekreationsvärde klass 3. 

Strövområdet bör i stor utsträckning lämnas för 
fri utveckling. Stigarna inom området bör utmar
keras och hållas öppna. 

Skyltar bör sättas upp med information om de 
kulturvärden som finns inom området. 

Funkhagen 
Funkhagen bedöms ha naturvärdesklass 3, 
innefattar ett fåtal kulturvärden och bedöms ha 
rekreationsvärde klass 2. 

Området bör i stor utsträckning lämnas för fri 
utveckling, där återkommande gallring bör ske 
för att bibehålla en öppen skog och träd med 
hög ålder. Den norra delen av området, vid 
Olovsjöns södra strand, bör utvecklas för frilufts
livet. Här är drift och underhåll av vindskyddet, 
grillplatsen och badplatsen viktiga aspekter. 

Skyltar bör sättas upp med information om de 
natur- och kulturvärden som finns inom områ
det. 

Badplats vid 0/ovsjöns södra strand 

Garhytteån 
Området kring Garhytteån bedöms ha naturvär
desklass 2 och 4, innefattar ett flertal kulturvär
den och bedöms ha rekreationsvärde klass 1. 

Området bör skötas med naturvårdshänsyn 
där delar av det, främst den södra delen av ån, 
bör lämnas för fri utveckling. Vid Tallheden bör 
återkommande gallring ske för att bibehålla en 
öppen skog. 

Befintliga gång- och cykelvägar samt stigar bör 
sammanbindas så att ett sammanhängande 
system bildas längs Garhytteån. Detta möjliggör 
att man kan röra sig längs hela ån. Stigarna bör 
utmarkeras och hållas öppna. 
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Vidare bör strandpromenaden längs den norra 
sidan av ån förlängas och knytas samman med 
det sammanhängande systemet av gång- och 
cykelvägar samt stigar. För att få så många 
som möjligt att nyttja området bör hela systemet 
tillgänglighetsanpassas. 

För att förstärka vattenkontakten ytterligare bör 
mindre bryggor anläggas på strategiska platser 
längs Garhytteån, främst inom den norra delen 
av ån. 

Fler mindre bryggor bör anläggas längs Garhytteån 

Längs ån bör även fler sittplatser och grillplatser 
anordnas. Sittplatserna bör placeras med jämna 
avstånd längs ån. Vidare bör behovet av belys
ning ses över inom hela området. 

Nya aktiviteter bör anläggas längs Garhytteån, 
främst i Rydbergsdal, såsom utomhusgym och 
lekplats. V idare bör öppna gräsytor bevaras och 
vid behov skapas för att kunna användas för 
spontanaktiviteter. 

Längs ån, främst i den södra delen, bör klima
tanpassningsåtgärder såsom öppen dagvatten
hantering samt fördröjning· och avledning av 
dagvatten vidtas. 

Återkommande röjning bör ske av alleer på 
kommunal mark längs ån, för att bibehålla och 
framhäva dem. Vid behov kan även nyplante
ring av träd bli aktuellt. 

Inom området bör offentlig konst, såsom ljus
sättning av vegetation och lekskulpturer, place
ras ut. 

Exempel på ljussättning av vegetation 

Skyltar bör sättas upp med information om de 
natur- och kulturvärden som finns inom områ
det. 

Ljusnarsbergs gruvfält 
Ljusnarsbergs gruvfält innefattar ett stort antal 
kulturvärden och bedöms ha rekreationsvärde 
klass 2. 

Strövområdet bör i stor utsträckning lämnas för 
fri utveckling. Stigarna inom området bör utmar
keras och hållas öppna. 

Skyltar bör sättas upp med information om de 
kulturvärden som finns inom området. 

Ljusnarsbergs gruvfält 
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Laxtjärn 
Laxtjärn bedöms ha naturvärdesklass 3, inne
fattar ett flertal kulturvärden och bedöms ha 
rekreationsvärde klass 2. 

Strövområdet bör i stor utsträckning lämnas för 
fri utveckling. Den södra delen av tjärnen bör 
utvecklas för friluftslivet, där drift och underhåll 
av vindskyddet, grillplatsen och badplatsen är 
viktiga aspekter. Vidare bör stigsystemet ses 
över så att det är sammanhängande. Stigarna 
bör utmarkeras och hållas öppna. 

Skyltar bör sättas upp med information om de 
natur- och kulturvärden som finns inom områ
det. 

Drift och underhåll av gri/lplatsen är viktiga aspekter 

Finnkullberget 
Finnkullberget bedöms ha naturvärdesklass 1, 
innefatta enstaka kulturvärden och bedöms ha 
rekreationsvärde klass 1. 

Naturreservatet bör skötas enligt gällande 
skötselplan, bl.a. planeras bete för att hålla 
landskapet öppet. Drift och underhåll av elljus
spåret, stigar, entreerna samt rastplatserna med 
tillhörande eldplatser är viktiga aspekter för att 
främja en utveckling som gynnar friluftslivet. 
Detta även för att främja användandet av områ
det för utomhuspedagogik. 

Skyltar bör sättas upp med information om de 
natur- och kulturvärden som finns inom områ
det. 

Utomhuspedagogik bör främjas inom naturreservatet 

Kaveltorps gruvfält 
Kaveltorps gruvfält innefattar ett stort antal 
kulturvärden och bedöms ha rekreationsvärde 
klass 2. 

Strövområdet bör i stor utsträckning lämnas för 
fri utveckling. Stigarna inom området bör utmar
keras och hållas öppna. 

Skyltar bör sättas upp med information om de 
kulturvärden som finns inom området. 

Stigarna inom området bör utmarkeras 
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METOD OCH MATERIAL 

Kapitlet utgör en samlad beskrivning av de fält
inventeringar som har gjorts inom planområdet 
och de medborgardialoger som har hållits. 

Fältinventeringar 
Fältinventering 1995-1996 
Mellan åren 1995 och 1996 genomfördes en 
översiktlig naturvärdesinventering av skogs
områden i kommunen. Resultatet av inven
teringen återfinns i rapporten översiktlig 
naturvärdesinventering av skogsområden i 
Ljusnarsbergs kommun. 

Inventeringen följde i stort inventeringsmetodi
ken för nyckelbiotopsinventeringar, där endast 
signalarter eftersöktes. Vidare inventerades 
vissa områden där det fanns förutsättningar 
för att i framtiden skapa värdefulla miljöer, dvs. 
områden med högre naturvärden. 

Inom planområdet inventerades Prästön. 

Fältinventering 1996 
Under år 1996 genomfördes en översiktlig in
ventering av tätortsnära skogsmiljöer. Resultatet 
av inventeringen återfinns i rapporten Tätortsnä
ra skogsmiljöer. 

I Kopparberg och Bångbro inventerades tre 
tätortsnära skogsmiljöer. Dessa var Garhytteån 
med omgivning, Garhytteån vid Dalskogen och 
Finn kull berget. 

Fältinventering 1995-1998 
Mellan å ren 1995 och 1998 genomfördes en 
översiktlig naturvärdesinventering av skogar 
inom kommunen. Resultatet av inventeringen 
återfinns i rapporten De sista skogarna i Ljus
narsbergs kommun. 

Inventeringen följde i stort inventeringsmetodi
ken för nyckelbiotopsinventeringar, där endast 
signalarter eftersöktes. 

Inom planområdet inventerades Prästön. 

Fältinventering 2006 
Under sommaren år 2006 genomfördes en in
ventering av tätortsnära natur i Kopparberg och 
Bångbro. 

Vid inventeringen identifierades och beskrevs 
olika naturtyper samt mänsklig påverkan. De 
inventerade områdena delades in efter olika 
zoneringar och skötselförslag lämnades. 

Inom planområdet inventerades stora delar 
av den tätortsnära naturen i Kopparberg och 
Bångbro. 

Fältinventering 2008 
Under sommaren och hösten år 2008 genomför
des en naturinventering, en s.k. Allmän ekolo
gisk inventering (AEI), inom bl.a. Ljusnarsbergs 
kommun. 

Vid inventeringen sökte man efter komponenter 
som kan kopplas till naturvärden såsom död 
ved, grova träd och hydrologiskt intakta sump
skogar. Man sökte i potentiella områden även 
efter kärlväxter, lavar, svampar och mossor som 
räknas till signal- och indikatorarter. 

Resultatet av inventeringen återfinns i rappor
ten Inventering av utvalda naturområden med 
naturvärdesbedömning. I rapporten klassificeras 
naturvärden i fyra klasser, där klass 1 innebär 
mycket höga naturvärden och kan sägas mot
svarar riksintressen, klass 2 innebär regionala 
intressen, klass 3 innebär kommunala intressen 
och klass 4 innebär lokala intressen. 

Garhytteån 
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9. lekplats mellan Källtorpsvägen och Kyrkvä-
gen, 

10. Olovsvallen sportområde, 
11 . skogsområde vid Laxtjärn, 
12. skogsområde vid Tjädergatan, 
13. badplats vid Olovs jöns södra strand (Funk-

hagsviken), 
14. Ljusnarsbergs gruvfält, 
15. Gruvparken, 
16. grönområde norr om Rostvändaregatan, 
17. lekplats vid Riggards, och 
18. grönområde mellan Byggmästaregatan och 

Borrarvägen. 

Vidare användes skolgårdarna vid Linåkerns 
respektive Bergsgårdens förskola. Då båda för
skolorna i dag är nedlagda har dessa områden 
tagits bort. 

Enkätundersökning 2012 
Under hösten år 2012 genomfördes en enkät
undersökning för att ta reda på invånares och 
besökares syn på kommunen. 

Totalt besvarades 431 enkäter. Många av de 
som besvarade enkäten ansåg att naturen är 
det bästa med Kopparberg och Ljusnarbergs 
kommun. Inga specifika områden pekades dock 
ut i enkäten. 

Enkätundersökning 2015 
Under hösten år 2015 genomfördes en enkät
undersökning som riktade sig till kommunens 
samtliga invånare, med frågor inom fem teman. 
Dessa teman var bostäder, verksamheter, grön-

områden, gång- och cykelvägar samt kollek
tivtrafik. Sammanlagt besvarades omkring 300 

enkäter. 

Av de frågor som ingick i enkäten bedöms frå
gorna åtta till tolv vara relevanta för grönplanen. 

Fråga åtta 
Frågan var formulerad: "Vad behövs för att du 
ska använda våra parker/naturområden mer än 
i dag?". 

Majoriteten av de som besvarade frågan ansåg 
att det främst krävs mer skötsel, information och 
sittplatser för att de ska använda kommunens 
parker och naturområden mer än i dag. Vidare 
efterfrågades markerade stigar, platser för spon
tanaktiviteter, grillplatser och utomhusgym. 

Gril!plats i Rydbergsdal 

Bland de öppna svaren angavs främst att det 
behövs belysning, framförallt i Rydbergsdal, att 
platserna behöver vara säkra och trygga samt 
att det behövs lekplatser. 

Fråga nio 
Frågan var formulerad: "Vilket/vilka grönområ
den tycker du kommunen ska satsa mer resur
ser på?". 

Majoriteten av de som besvarade frågan ansåg 
att kommunen främst ska satsa resurser på 
Rydbergsdal, elljusspåren i Ställdalen, Kop
parberg och Klacken samt utsiktstornen. Vidare 
ansåg man att kommunen ska satsa mer resur
ser på grönområdena Kanalvägen i Bångbro, 
Laxtjärn, Djäkens, Gruvbacken, Finnkullber-
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get, Sågdammen i Ställdalen och Grönudden i 
Hörken. 

Bland de öppna svaren angavs främst att kom
munen ska satsa mer resurser på Malmtorget 
och befintliga vandringsleder såsom Ljusnaren 
runt. 

Malm torget 

Fråga tio 
Frågan var formulerad: "I vilket grönområde 
vistas du mest?". 

Majoriteten av de som besvarade frågan vistas 
främst i Rydbergsdal, skogen och elljusspåren. 
Vidare är det även många som vistas i Finnkull
berget, vid Djäkens och Laxtjärn. 

Elljusspår i naturreservatet Finnkullberget 

Fråga elva 
Frågan var formulerad: "Var i kommunen tycker 
du att det saknas gång- och cykelvägar?". 

Majoriteten av de som besvarade frågan ansåg 
att det saknas gång- och cykelvägar mellan 
Kopparberg och Ställdalen, Kopparberg och 
Bångbro samt till Kyrkbacksskolan. Vidare an
såg många att det saknas gång- och cykelvägar 
inom Kopparberg. 

Bland de öppna svaren angavs bl.a. att det sak
nas gång- och cykelvägar till bryggeriområdet, 
vid Ljusnarsbergs kyrka, mellan Kopparberg och 
Skäret samt längs hela Garhytteån. 

Gång- och cykelväg efterfrågas längs hela ån 

Fråga tolv 
Frågan var formulerad: "På vilka platser i kom
munen tycker du att det saknas gång- och 
cykelvägar?". 

Majoriteten av de som besvarade frågan ansåg 
att det saknas gång- och cykelvägar till skola 
och barnomsorg, natur- och grönområden samt 
arbete och arbetsplatser. Vidare ansåg många 
att det saknas gång- och cykelvägar till sjukvård 
och vårdcentral samt kollektivtrafik. 

Bland de öppna svaren angavs bl.a. att det 
saknas gång- och cykelvägar till bryggeriet och 
Laxtjärn, mellan Kopparberg och Ställdalen, 
mellan Kopparberg och Bångro samt runt Ljus
naren. 
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Grönplan för Kopparbergs och Sångbro tätorter 

UTLÅTANDE 
En grönplan har upprättats för Kopparbergs och Sångbro tätorter. 

Planförslaget har varit på remiss mellan den 2 september och 1 novem
ber 2016. 

Information om remissen har skickats ut via e-post till bl.a. myndigheter, 
företag, föreningar och andra aktörer. 

Planförslaget har under hela remisstiden funnits tillgängligt på biblioteket 
i Ljusnarsberg, Kommunhuset i Ljusnarsberg och Stadsarkitektkontoret i 
Lindesberg samt digitalt på www.bmb.se. 

Yttranden som kommit in under remisstiden och kommunens kommenta
rer till dessa framgår av bilaga 1. 

Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal mindre revideringar och 
kompletteringar av grönplanen samt förtydliganden av kartorna. Följande 
förändringar har gjorts av planförslaget: 

texten om Finnkullberget har kompletterats avseende bete, 
text om alleer har lagts till i kapitlet helhetsvärden, 
texten om skolornas tillgång till tätortsnära natur har förtydligats, 
texten om Funkhagen och Tallheden, längs Garhytteån, har komplet
terats avseende skötseln, 
text om ekosystemtjänster har lagts till i grönplanen, och 
text om funktionsbeskrivningen för drift- och underhållsåtgärder på 
grönytor har lagts till i grönplanen. 

Dessutom har ett antal justeringar och kompletteringar av mer redakt
ionell art gjorts. 
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OC'h i ~ilb onmWcn? Nu,'3.r:indt för.$1aa l r mer cll irupir.Jlicwcfolumrnf Sn 
i:n ccnomRl~rKfcpfan. lkl JJ~n.u C.'1:CmpcMsJlflllnin~toi;an.:ko om , or 
komm1NM:J1J nigrlJnndi.aY llD lnril.lat mul ~i11b \111:ikn och 
n;i!uni.rd5intiktanJc )ll)txl. 
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KOMMENTARER 

Detta framgår redan i grönplanen. 

Grönplanens tidshorisont sträcker sig fram till år 2030. Prioritering 
av områden och åtgärder kommer att ske i kommunens budgetar
bete. 

Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på Bergsla
gens Miljö- och Byggförvaltning. Texten om Finnkullberget har kom
pletterats avseende bete. 
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koMatcras nit mJnga oll~r hol,31 nv iii:cnv:l'-t'Jnt och 61Jcr, Or6npla11cn 
bonlt avcn hat aiulpcr.1 oliko mOjli~tc, 111 !teGnb dcw problem, bn 
anp,uud p.ir\:1k6tscl, aVbl med mvU,ciue. inpl1n1crin~ 1v ul\f3 rrld 
.ccnoml'iJru? 

0."1 Cltorlsnb omnd(l Klocb,Ncltcn-Ljustmsbcr.ccn l r utirr.m 
b;iki:n1ndsbcs.l,.rh•nini<II v!rdcfulll ur rck.1c41ionssynpWt och bot de ses 
pi.,tJ I pl:lftCIL Nuv.11andc pbnom,idc omfalW inlc 111 UlortsnSr.l nawr om 
cnertns dDJ d snlvt som 1000 m rr-~n 1:nnrtsbcbyc:clsen. Dct Mode vtri1 
\•Jrdcfulll cm planonvdJct var sttlrrc. 

Det sokNs c:ll Urtsli.11:1 1<1n1 vis:ir r&li~1Clcn 4vcr n111Acn och en diskussion 
av hurpl:mcradc 11,~dcroch lkli'l'itctcr sh acnommm i ll11M.ll:lndc till 
m.11k.rMi~L Eller It del sA ott , 11 rn.uk som oml:iou 1v plllnffl It 
kocnmuolatt;d? Ornjo, bordc:dct rram15 ov pl0.11en, Kart.underlaget skulle 
ocks.l bc:Mva vana lydll"orc. Som baklVUJIJ kunde ; l ma fa.st/S,hcts eller 
lopoa,arask kart• an\'Qnd.U. se c., ivllnpl;in RI, A)kcmmds kommun.. 
Jwtblltgoma skulle odW: hinna tbrcnldos. Del Ch•c,;rip;:1.ncf1 undc,to,cl 
ovsccudc va.iden (bil.tp l..ol) bn sils Ihop lill en bil~p. För tlt 1,c en 
tydliPR bild 1v 11U0:11n1l..1urtn •oredd v.lrdef"ulltom ptancn lnnch&II en 
brlbifoa11 som redovisade oll grUn)11 inon1 pl:inon1rAdcl med en arov 
lmklnloa ov var de huV\ldsaklig.i no.lur, kultur ocli rck,catio,uomcldaio. 
fin.nsutifiin vilket av vJtdcn:a som ~anis höpa pfiori1cr.lt I respd.tivc 
ornr.Wc. PWK'n sk\Jllc vinn:i pl 1U lvcn n1.,rkonvAndnln&cn I de områden 
som Inte mm:IUI priorilcnadc dis!cutctadn. 

Vi At\$Cr ;i.It m61s5ttnin•en au alla ln~ina.rc Inom mlortcn .sko ha 1illg6na lill 
gr6nomrfdcn lnom 300 m lr bly1saml formulerad, ellu i varje (all h::idc 
t uan~I dilfcrcMicra\. Skolor och lbisko)o,c bar ha lilli!ng till n::iturmilj6cr 
Inom ISOm, 

Synpunkter p3 spec:.tika om,!den och skatselrörslag 

fun>:.h::iccn och Tall heden - ,·!1rdcfull11 tallrniijlkf: En sepm:at pl:111 fur 
onwdcn:u RlrvalUUn1 Wlr 0Ya"YIIC~S. Omrldcn med nalurv!lrdcn knuLn:1 till 
t:ill bOr lntc skOW guom fri utvcd;lll:lt; u1o.n mtd ltc,komm;andc g:illrinJ av 
Gr.lA och t.ill med syne ou bchilla en ljLtS Oppcn 01:l1 tlllg::in~lla s~og nv t;UI 
dar huvud elen 4v V.iden 1illi'1J bil n,yctel pmla>JOO Ar. 

EritOOthlin 

KOMMENTARER 

Text om alleer har lagts till i kapitlet helhetsvärden. 

Grön planen avgränsas geografiskt till att omfatta den tätortsnära 
naturen i Kopparberg och Bångbro, enligt kommunens naturvårds
program. 

Kommunen bedömer inte att det är nödvändigt att i grönplanen re
dovisa vilken mark som är kommunalägd, då detta kan förändras 
under grönplanens tidshorisont. 

Kommunen bedömer inte att det är nödvändigt med ytterligare kart
bilagor. 

Kommunen bedömer att markanvändningen hanteras bättre i över
siktsplanen och detaljplaner. 

Samtliga skolor inom planområdet har redan i dag tillgång till tä
tortsnära natur inom ett avstånd på 150 meter. Detta har förtydligats 
i planen. 

Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på Bergsla
gens Miljö- och Byggförvaltning. 

Texten om Funkhagen och Tallheden, längs Garhytteån, har kom
pletterats avseende skötseln. 



REGIONALA YTTRANDEN 

-6• Region Örebro lån 1111 

'·-··-.-~ H~di~~},Jol'NW.Wtn 
........ ,..., l11o11111,. 

Crt:1CilS01t U.2014·1081 

Yttrande över GranpJ,1n för Kopparborgs och Bångbro 
U.torter 

~-0.:'lhu a.i.:I .,....,,.., för mOjl11~ca 1ll llu.p.l 1yr,p,M1l!~, pS 01\lr.p!.tnc-n rilf 
t::~odll\ldpfflWOCCn, l p&rbr,ut.iluu.J).opplir,au1JU 
~,;bttc.T. illlpC tc'ffl ~lk bvl,a ,U1b ri.ncr .. n~'l!A~ I &\TI~ It 
,~Octto,11.,Jt pMiriY1i!I M11.Jw,.tr•bct&t lonunun L!UC 11 (1.am cng,&npllo 
tdl.o.v~1Gei111a. 

~~ 
'""""Ql~1-.Jal~·-~n,'all --"' 

J. 

--~Crdnl)'l 
... Wlll.l'01 1'6llbl ,..,...,,UV\I..,._...,__,. 

KOMMENTARER 

Text om ekosyslemtjänster har lagts till i grönplanen. 



KOMMUNALA YTTRANDEN 

BEAGSLAGENSKOMMUfltALTEKNIK SAt.lMAtlTRÅOESPAOTOXOLL 

2016-10·21 

BKT2016-4S6 

f 118 

F6rsl3g 1111 remfssyUrande. grllnplan 16r Kopparberg och 
IUngbto, LJU$nar.sbtrgs kommun 

DfrtkUontns buJul 
BesMu all uppdra lil 16,bundsc:hef atl g&a en rcdak!ioocll Andring I 
fl>fsfao lil ytrrando och d~rmed anla I011l1g li!I reml1sytl1ande gAJla.ndo 
g,Onpfan tör KoppasbttD• och Blngbfo IIIOl1er. lfu1t\ll'sbe1gs kommun 

811"1lvnlng ' " lrendt l 
PI uppi"ag rw ~bctgs kOl'Mli,ln tw tQ.n &11JtcklC1' Q:wmm;w =:=~~ =:::i~~i,~;ta°:D~~l:i'tt::;!!:!';f~'ns 
Wngbtol:itOl1Cf, 

Syf!.t med gr&lplan, n lr 111: 
·Sbp.a. en 14fdjupad kl.N\$kap om natur- kutltJt· och ttksealionsvlrden I 
1Jio,1t11na 
-ldtdeu1 otrddtn med vlrdefula nalur·, kulh.lr· och 1elut11ionsvlrdrn 
511ml tydligg&a hur dt strat~lskl kan anvlndas, sldltas och uti.~as I 
lr4ffllldon-Ocnsk.o4sw4ncmldcnfysl~opbncri,\Qenlot Worttfnaoch 
l0t"6111 pu>!e+Jkcppladttil llfO~en 

-Dtn lita vaia Yag?eda~ 161' eflerlöijanM planllgorJng, k>vglvnlng och 
ti!lslåndsS)l'6vnltlg i'lom och 1 ~hel en av ll!otle m3 

F6r lrctndcl o11tuell:i h.indllngar 
G,~ 16, Koppa.rbt,gs och 8'ngbfo IIIOIICI 

F6rs1ag Ull ~lrando 
l s,&lp!aoenbesk/Mmycke:tomnu11geloc:hM10Mnbåom_mendtl 
~as dci.l~Of om framlldtm odl ll!YectJ:nosmor.igM:lar. 

Vid 1).61$,e,,."wdlel kan det hlnmas lil BKn lunkllonsbtsktlvnlngar. 

KOMMENTARER 

Se kommentarer på efterföljande sidor. 



KOMMUNALA YTTRANDEN 

BEROSLAGENS KOMMUNAi. TEKNIK SAf.l'dAHTAAOESPROTOKOLL 

Oittkllonan 
2016-10-21 

FortsJIII 

Rörande a'JSn:ttel om lh-e1g1ipande m.lil, , kl 8, mlsto hlnsyn !as lill 
en 6ud sk61se:kos1nad 11tttsom man r,4ngåt ruf\ktlon1bukttmngen 
glhndo ~o!navd111 l~.1 lltog1nll&slagel. 

Nir del gire, planering och g1noml6rlnd9 tar An g1~n si lr dtt 
v:k11gt 111 VA/gala bl'f lnli.opplade ',id varJ• li"l!llle dlr man ska dlskulf'a 
spwflk1 g1önom,ldtn och dus onvlncln~ framåt. S6 all man lir med 
5i&, 'nr.a plltltf glland1 dagvallen, VA,pl1n.eMO nml 6vt1svJtMng.s, 
p,oti4malk. 

Dl syltat med11r&1ptanen bl I lr all "din 1b nra v,g:~ 16' 
cncrl6fand4 pion~. lo~r,lvning och 66514fldspr6vn1t'lo mm och I 
n4,ht ltn 1v tälOftcma"blir d(!I vara molivcral atl ha med alt stycke om 
t&o,enade omrAden. 

Berg~kommunall11tnll1~era,aug&ta~som 
en 1,mJtiskl 111!~ lil6Ytrsiktlplantl\. 

F6rslag undc1 m61c1 
Dveklionfn l&ul.\t undlt tneltt alt t6ttundschef lit I uppdrag all g6ra 
e.. ttdi1Mlont1 lndring 116111,g ta ,.U,ande dlr lelffll nu~ 
"RtN&ncS. ~et omO...ergriparid1 tall. akt 8, Nttt hltlsyn lat talen 
Okad lk01Hlk0$lnad eneriom man lr.lnglf lanktionsb11krtvrJngen 
g~ t~61seln avdtn lff1ortsnlra&kogen 116fslaget.4 

vun1nde ,ntt , ed.aktionen lndrlng 
I grarpaMn boskrl\'S mrck,tt om nu\lgtt och hlstotltn b»:om, men dtl 
1~, dtla1;w om f11m\idcn och Ul\'tc)Jlngsmll)Tighete,. 

Vd P6tttlkvo.'itel kan dt l hin'risas ~ BKT's fonWionsbe&lu+.,qa,. 

R6rando l\'Vlllct Ofl\ 0-...rgrf)lnde dl, tkf e, mbto ~ 

=,u::r::~"CJ~~~g~~~"ti::~c:":~~r1:~~111 
~ogen 116,slagel 

NAr del gUt, planering och genomfOrlndt ""1'ln 9'~ U lr dt1 
vldigltll VNg.tablirt,koppbdevldva,fe..,O.dAr manWcf~tel'a 
gpec&lgtanomtAdtnOdl dess anvlndnltlQ rramtl. Slott mon 1,i, med 
sig vå.ra plNltr gCfandt dag11allen. VA-planering nml tl11ct$VSmnlr.g1, 
p,oblt mat«. 

Oåsyt\tl medg,6nplantn bl air au •<JMw vara~,. 

··--· -m,,g«hllls!And,p,6,nlnglnom«hl n.fihor,11av1Jtortem,·btlrdcl v.lfa moliveret att ha med 111 slyckt om 
l6'0ten11de onväden. 

KOMMENTARER 

Text om funktionsbeskrivningen för drift- och underhållsåtgärder på 
grönytor har lagts till i grönplanen. 

Synpunkterna noteras. 

Kommunen delar denna uppfattning 

Synpunkterna noteras. Kommunen bedömder dock att miljö- och 
riskfaktorer, såsom förorenade områden, hanteras bättre i över
siktsplanen. 
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KOMMUNALA YTTRANDEN 

BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNII< SAMMAJITRÅOESPROTOKOLL -

.,.. 

Forts I 118 

Berg$11gens kommvn1tt1lut); rekommenderar all g~ a g,011p,'an1rn som 
1U1tlfllUsk1lil!lt10lilf 6vorsik!Jplallef\. 

F6rsl1gtlllb11lut 
Oi:e:..dontn 16'esl,b btslula au 1nla 16rs11g ll remlNytlrandt guandt 
;,6np(an 16< Kopparbttot och BAngbto 111ot1er, l )v1naube,gs kommun.. 

KOMMENTARER 

Synpunkterna noteras. Då grönplanen endast omfattar en viss del 
av kommunen är det inte möjligt att den skulle kunna utgöra ett till
lägg till översiktsplanen. Dessutom är kraven på innehåll och förfa
rande för en ändring av översiktsplanen andra, vilka regleras i plan
och bygglagen. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN 

Rl:.MLl:iSVAA GRÖNPLAN FÖR KOPPARSERO & lli.\SGORO 

~ uulc,p Attlcurri.ornmtm lur 1idipn n:,rnt i'\ uMo:,1octl N:h .-er .,11 de ~ynrunkter vt 
\ll l>.r:mdt. tilJ ~ • drl lltrfinns I ,cmL\\handlln1-«n. 

k:!rid.w.Jf~ It. cU ,il i.nJ...,b~fil unJc1h111 "'-"h\:11 b.iJ lll\enl\1i,11 b\-c1 l~itfl I d3;_eth 
11...r,u hSt'.:c finwttnbp: fi>I runtj11racJ kun.s~11r, on1 vl111 Ml\lt•, kultur, nch 
td.zrat.b.nflr11rr.\ \:rffiC ll:NK'UU kn,tpN ,y och 11,,\l'lghN. lkl vi 11:10Jtil:'--P bn 1-»,n;a 

~,.C'1l.t)dl'.~C'~lrilt1.11umiW.'n wm,\ 11llpriurihinu, Av11lika s~al 1rlkt intc 
1'-"W>lblt1n liw.,w<-nli'ftl!l'k'f 11Uku1t1Ut.1Wr!nll.ll!tl.ir/ooi~n~n1föw uppdl.n.:xk 
I fU1C:b J-k,.,. ~ \ n ~, till X,iO vllLct 5r rn fl'ifh31l,1nJcvb t;\n; pl11ncri11&\lk'lrison1 oth 
,•ll 113'.J,:rir r, ar,..,.. t oiumunm lill J!lincn d.all l:opplm tn cnU~ bandlln~ .. plun fur au m..-r 
L1--",.lmt,.• • :,,;:il.J,u l,'l,I ..,,.~ 1,Jlip~ lknpoJiföb~n nKJ priori1nint.-? 

~'fJ20lfrl l~I 

l:icc,t.:ir ,~ioda, Onli:t.~ 

L.,ltb:ui:Jl!.1µ .,.,,...;dJ,rtn,:,tD1i)U.vlx1.&1tj'1lti 

KOMMENTARER 

Grönplanens tidshorisont sträcker sig fram till år 2030. Prioritering 
av områden och åtgärder kommer att ske i kommunens budgetar
bete. 

2016-11-09 

Margareta Lindkvist 

kommunekolog 

Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning 


