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FÖRORD
Planen visar kommunens önskan om en framtida användning av strandområden. Samtidigt ger den
ett långsiktigt skydd av strand och vattenområden där frilufts- och naturområden inte äventyras. Planen ska också fungera som en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.
Allemansrätten och strandskyddet gör Sverige unikt, skyddet av våra stränder är en stor naturtillgång
och en stor källa till naturupplevelser.
Men stränderna är inte bara viktiga för allmänheten, de är också viktiga för attraktiva boende och
företagsmiljöer. Att förena dessa intressen är inte alltid så lätt, men nödvändigt. Dessa områden ska
stimulera landsbygdsutveckling, möjliggöra att nya arbetsplatser tillskapas och att service utvecklas
eller behållas.
Vår förhoppning är att planen ska bidra till positiv framtidstro på hela vår kommun.
Irja Gustavsson, Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
Lindesbergs kommun är rik på sjöar och vattendrag, något som möjliggör goda förutsättningar
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. Kommunstyrelsen i Lindesbergs
kommun tog den 29 november 2016 beslut om
att ta fram en ny översiktsplan, med områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att
peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena 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 vägledning 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 planeringsförutsättningar har ett planförslag tagits
fram.
Metoden för att identifiera lämpliga LIS-områden
har skett med utgångspunkt i begreppen landsbygd och landsbygdsutveckling samt Lindesbergs kommuns definition av dessa begrepp.
Därefter har ett antal urvalskriterier, som överensstämmer med översiktsplanens inriktning
och intentioner, använts för att identifiera lämpliga områden.
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Planförslaget omfattar 30 LIS-områden kring
14 sjöar och vattendrag. Dessa är Arbogaån,
Björkasjön, Borsån, Långvattnet, Norrsjön,
Oppäsen, Råsvalen, Stora Kloten, Stora Lindesjön, Sörsjön, Usken, Vedevågssjön, Väringen
och Ölsjön.
Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodoses inom flera olika områden kring de utvalda
sjöarna och vattendragen, men inverkan på
strandskyddet bedöms bli minst inom de föreslagna LIS-områdena. Inom LIS-områdena
bedöms åtgärder kunna ske utan att strandskyddets 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. Kommunen 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 lämpliga 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 fortfarande god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet inom kommunen, både på land och i vatten. Sammantaget
bedöms planförslaget innebära att det långsiktiga skyddet av stränderna upprätthålls.

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
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LÄSANVISNING
Tillägget till översiktsplanen är indelat i tre
kapitel. I kapitlet Inledning beskrivs tilläggets
bakgrund och syfte, planprocessen samt tidsplanen.
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 LISområdena 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
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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
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun tog
den 29 november 2016 beslut om att ta fram en
ny översiktsplan, med områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Riksdagen beslutade år 2009 om förändringar
i MB och PBL avseende strandskyddet. De förändringar som avsåg områden för landsbygdsutveckling 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 förhållandena 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 utvecklingen 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 landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i
områden som har god tillgång till fria strandområden 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 kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för
den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 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.
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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 riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB anges särskilt.
Av översiktsplanen ska framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen
avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga 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 översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan
minska eller upphöra, och
8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och
skälen för avvikelsen.
Utöver lagregleringen styrs innehållet i översiktsplanen även av politiska beslut som kommit
till uttryck i visioner, handlingsprogram, måldokument 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
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landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För
ett tillägg till översiktsplanen gäller samma
krav på innehåll och förfarande som för en
översiktsplan.

Strandskydd

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller
strandskydd. 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 (strandskyddsområde). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst
300 meter från strandlinjen, om det behövs för
att säkerställa något av strandskyddets syften.

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

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. strandskyddsdispens. Särskilda skäl enligt MB krävs för att
upphäva eller få dispens inom ett strandskyddsområde.

Som särskilda skäl får beaktas om området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 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 området 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 bostadshus.
Med område för landsbygdsutveckling i strandnära 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 tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten
av tätorter.

Illustration av fri passage, från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma skrift Strandskydd

INLEDNING
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En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömning om en plats ligger inom ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Ett upphävande av eller dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna 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 byggnadernas 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 landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena 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 vägledning 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 samtidigt som enskildas rättigheter beaktas. Innan
kommunen antar ett tillägg till översiktsplanen
ska kommunen, enligt PBL, samråda med myndigheter, kommuner och andra som är berörda
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samt ställa ut planförslaget och låta det granskas.

Här är

Samråd

Utställning

Antagande

vi nu!

Laga kraft

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 planförslaget 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 ytterligare ett tillfälle för myndigheter, kommunens invånare m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget
och eventuella förändringar som har gjorts sedan 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 arbetas fram. Om planförslaget ändras väsentligt
efter utställningen ska dock kommunen ställa ut
planförslaget på nytt.
Kommunstyrelsen (KS) godkänner översiktsplanen innan kommunfullmäktige (KF) fattar beslut
om antagande. Tre veckor efter att det justerade protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla vinner tillägget till översiktsplanen
laga kraft, om ingen överklagar. Om tillägget till
översiktsplanen överklagas vinner det istället
laga kraft när överklagandet slutgiltigt prövats
och avslagits.

INLEDNING
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Tidsplan

Framtagande av samrådshandling februari 2018
- februari 2019
Samråd mars - maj 2019
Utställning juli - september 2019
Antagande av kommunfullmäktige november
2019
Laga kraft december 2019

INLEDNING
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METOD
Metoden för att identifiera lämpliga LIS-områden
har skett med utgångspunkt i begreppen landsbygd och landsbygdsutveckling samt Lindesbergs kommuns definition av dessa begrepp.
Därefter har ett antal urvalskriterier, som överensstämmer med översiktsplanens inriktning
och intentioner, använts för att identifiera lämpliga 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, Statistiska 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 13 till 76 procent.
Enligt propositionen Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (2008/09:119) bör det
inte krävas att någon av de angivna definitionerna 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 propositionen
är det dock upp till kommunen att bedöma vilka

områden som har sådan karaktär att de kan
vara lämpliga för en utveckling av landsbygden.
Enligt EU:s statistikbyrås, Eurostat, definition bodde år 2011 ca 22 procent av Sveriges
befolkning på landsbygden. Eurostat definierar
urbaniseringsgraden genom att dela upp områden i tre olika klasser: storstäder, mindre städer
och förorter samt glest befolkade områden.
Enligt denna definition räknas hela Lindesbergs
kommun till kategorin glest befolkade områden.
OECD definierar landsbygden utifrån en befolkningstäthet 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 definition utgör hela Lindesbergs kommun landsbygd.
I Jordbruksverkets webbpublikation Allt om
landet definieras landsbygd genom att Sveriges
kommuner delas in i fyra olika regiontyper: storstadsområden, stadsområden, landsbygd och
gles landsbygd. Enligt definitionen bor ca 34
procent av Sveriges befolkning på landsbygden.
Enligt Jordbruksverkets definition ingår hela
Lindesbergs kommun i regiontypen landsbygd.
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

Lindesberg vid Stora Lindesjön, foto Lindesbergs kommun
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avståndet är större än 200 meter, om tillräckligt
många bor och arbetar i de olika delarna.
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 Lindesbergs kommun var motsvarande
siffra ca 34 procent.
Utifrån detta och ovanstående definitioner görs
bedömningen att hela kommunen, förutom Lindesbergs tätort, utgör landsbygd. Detta innebär
att möjligheten att peka ut LIS-områden därmed
finns inom hela kommunens yta, förutom inom
Lindesbergs tätort.
Lindesbergs tätort har i detta avseende avgränsats till det område som enligt översiktskartan
från Lantmäteriet, i skala 1:100 000, utgör bebyggelse i tätorter. Området motsvarar ungefär
det område som i översiktsplanen för Lindesbergs kommun utgör användningen stadsbygd
inom Lindesbergs tätort.

åtminstone en avsevärd fördel. Det kan även
tänkas handla om tillkomst av bostäder för permanent- 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
begränsade av syftet med områdena, dvs. att
genom bostäder, verksamheter, anläggningar
eller åtgärder främja utvecklingen av landsbygden.
Ett strandnära läge ger konkurrensfördelar som
direkt och indirekt kan bidra till landsbygdsutvecklingen. 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 Lindesbergs
kommun:
• nya bostäder som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget, och
• utveckling av nya och befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen som kan ge
positiva sysselsättningseffekter.

Avgränsning av Lindesbergs tätort

Definition av landsbygdsutveckling
Det finns i dag inte heller någon definition i lagstiftningen av vad som menas med landsbygdsutveckling. Enligt propositionen Strandskyddet
och utvecklingen av landsbygden (2008/09:119)
avses med åtgärder som främjar landsbygdsutvecklingen bl.a. sådana åtgärder som långsiktigt
kan antas ge positiva sysselsättningseffekter
och som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygder. Sådana situationer
kan exempelvis uppstå i samband med etablering av en turistanläggning för en verksamhet
där tillgång till stränder är en förutsättning eller

Nya bostäder för permanent- och fritidsboende kan upprätthålla både ett ekonomiskt och
personellt underlag för den kommersiella och
offentliga servicen i kommunen samt i angränsande 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.
För utveckling av nya och befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen är tillgången till
stränder och vattenområden en förutsättning eller åtminstone en avsevärd fördel. Verksamheter i strandnära lägen skapar fler arbetstillfällen
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som kan generera fler besökare till kommunen
och bidra till en levande landsbygd. Fler besökare till kommunen kan i sig bidra till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i kommunen.
Sådana verksamheter kan även i sig generera
viss service för närliggande bostäder, exempelvis i form av en kiosk eller en restaurang.

Sjö i kommunen, foto Lindesbergs kommun

Urvalskriterier

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

Bostäder

För bostäder ska samtliga urvalskriterier uppfyllas för att ett område ska vara lämpligt för LIS.
1. Strandskyddsområden inom 500 meter från
befintliga vägar, med högst 20 minuters
restid med bil eller buss till service.
Strandskyddsområden som ligger inom 500
meter från befintliga vägar främjar en hållbar bebyggelseutveckling och skapar ett ökat underlag
för kollektivtrafik. Vidare minimerar det behovet
av nya investeringar för kommunikationer.
Med service avses kommersiell och offentlig
service i Arboga, Fellingsbro, Frövi, Glanshammar, Guldsmedshyttan, Götlunda, Hovsta,
Kolsva, Kopparberg, Nora, Ramsberg, Skinnskatteberg, Storå och Vedevåg.
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2. Strandskyddsområden inom och mellan utvecklingsområdena, i ett stråk längs Arbogaån, samt inom eller i anslutning till befintliga
byar samt övriga bebyggelsekoncentrationer
i översiktsplanens utvecklingsstrategi.
Utvecklingsområdena i översiktsplanens utvecklingsstrategi innebär att samhällsutvecklingen
koncentreras så att goda möjligheter till hållbara
transporter till fots, med cykel och kollektivtrafik
underlättas. Detta bidrar till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling.
Genom att koncentrera LIS-områden för bostäder till strandskyddsområden inom och mellan
utvecklingsområdena, i ett stråk längs Arbogaån, samt inom eller i anslutning till befintliga
byar samt övriga bebyggelsekoncentrationer
kan i stor utsträckning befintliga kommunikationer och teknisk försörjning användas samtidigt
som det stärker underlaget för kollektivtrafik,
service och verksamheter.
3. Strandskyddsområden med bebyggelsetryck.
För att utpekandet av LIS-områden och föreslagen 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 förfrågningar, ansökningar om förhandsbesked eller
bygglov.
Verksamheter
För verksamheter för friluftslivet och turismen
räcker det att något av urvalskriterierna uppfylls
för att ett område ska vara lämpligt för LIS.
1. Strandskyddsområden med intilliggande
befintliga verksamheter för friluftslivet och
turismen.
2. Strandskyddsområden med goda förutsättningar för nya verksamheter för friluftslivet
och turismen.
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Med goda förutsättningar avses strandskyddsområden där det finns goda förutsättningar för
nya verksamheter för friluftslivet och turismen,
utifrån tidigare förfrågningar samt genomförd
medborgardialog.

Vidare uppfyller ett fåtal tjärnar urvalskriterium 2
för bostäder, såsom Tjärnen.

Urvalskriterium 1 för bostäder

Strandskyddsområden inom 500 meter från befintliga vägar, med högst 20 minuters restid med
bil eller buss till service har behållits. De strandskyddsområden som inte uppfyller urvalskriteriet
har tagits bort. Majoriteten av strandskyddsområdena inom kommunen uppfyller urvalskriterium 1 för bostäder.

Båtbrygga, foto Lindesbergs kommun

Urvalskriterium 3 för bostäder

Strandskyddsområden med bebyggelsetryck
har behållits. De strandskyddsområden som inte
uppfyller urvalskriteriet har tagits bort.
Strandskyddsområden vid 17 sjöar och vattendrag uppfyller urvalskriterium 3 för bostäder. Dessa är Arbogaån, Björkasjön, Borsån,
Bottenån, Dalkarlshytteån, Dysjön, Norrsjön,
Råsvalen, Stora Lindesjön, Storån, Sörsjön,
Usken, Vedevågssjön, Vågaren, Väringen, Ässingån och Ölsjön.

Storån

Urvalskriterium 2 för bostäder

Strandskyddsområden inom och mellan utvecklingsområdena, i ett stråk längs Arbogaån, samt
inom eller i anslutning till befintliga byar samt
övriga bebyggelsekoncentrationer i översiktsplanens utvecklingsstrategi har behållits. De
strandskyddsområden som inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort.
Strandskyddsområden vid 37 sjöar och vattendrag uppfyller urvalskriterium 2 för bostäder.
Dessa är Arbogaån, Björkasjön, Borsån, Bottenån, Brattforsbäcken, Dalkarlshytteån, Dammsjön, Drakabäcken, Dysjön, Fröviån, Gällingen,
Hammarskogsån, Hidingsbäcken, Hunstorpssjön, Högstabosjön, Lilla Lindesjön, Norrsjön,
Risängsbäcken, Råsvalen, Sjömosjön, Stora
Andsjön, Stora Lindesjön, Storån, Sverkestaån,
Sörsjön, Talboms bäck, Torphyttebäcken, Ullsättersbäcken, Usken, Vedevågssjön, Vretsjön, Vågaren, Väringen, Åtsjöbäcken, Åtsjön, Ässingån
och Ölsjön.

Befintlig bebyggelse vid Råsvalen

Urvalskriterium 1 och 2 för verksamheter
Strandskyddsområden med intilliggande befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen
samt med goda förutsättningar för nya sådana
verksamheter har behållits. De strandskyddsområden som inte uppfyller urvalskriterierna har
tagits bort. Majoriteten av strandskyddsområdena inom kommunen uppfyller urvalskriterium
1 och 2 för verksamheter.
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Medborgardialog

Kommunens invånare, föreningar och företagare 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 beslutunderlag genom att få svar på frågeställningar utifrån fyra teman, där ett tema var
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
Vidare syftade medborgardialogerna till att öka
intresset för kommunens fysiska planering samt
förståelsen för den politiska processen.
Medborgardialogen bestod av medborgardialogmöten på fem orter i Lindesbergs kommun samt
en webbenkät. Mötena hölls i Ramsberg, Storå,
Lindesberg, Frövi och Fellingsbro under oktober
och november år 2017.
Vidare fanns en webbenkät tillgänglig på Lindesbergs kommuns hemsida och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens hemsida,
under november och december år 2017.

Planeringsförutsättningar

För att kunna peka ut och avgränsa lämpliga
LIS-områden inom de strandskyddsområden
som uppfyller urvalskriterierna har dessa inventerats i fält. I oktober år 2017, maj år 2018
och maj samt augusti år 2019 genomfördes en
översiktlig naturvärdesbedömning. Dessutom
har även en översiktlig bedömning i fält av värden för friluftslivet och bra boplatser genomförts
under hösten år 2018 och våren år 2019.
Vidare har nationellt, regionalt och lokalt planeringsunderlag gåtts igenom för de strandskyddsområden 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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PLANFÖRSLAG
Planförslaget omfattar 30 LIS-områden kring
14 sjöar och vattendrag. Dessa är Arbogaån,
Björkasjön, Borsån, Långvattnet, Norrsjön,
Oppäsen, Råsvalen, Stora Kloten, Stora Lindesjön, Sörsjön, Usken, Vedevågssjön, Väringen
och Ölsjön.
Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodoses inom flera olika områden kring de utvalda
sjöarna och vattendragen, men inverkan på
strandskyddet bedöms bli minst inom de föreslagna LIS-områdena. Inom LIS-områdena
bedöms åtgärder kunna ske utan att strandskyddets 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 kunna utvecklas.
Kommunen bedömer att dessa åtgärder kan
bidra till att långsiktigt upprätthålla serviceunderlaget och ge positiva sysselsättningseffekter
i kommunen samt angränsande kommuner.

LIS-områdena bedöms ha liten betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften i och i närheten
av kommunens tätorter. Vidare finns det fortfarande god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet inom kommunen, både på land och i vatten. Sammantaget
bedöms planförslaget innebära att det långsiktiga skyddet av stränderna upprätthålls.
För de utpekade LIS-områdena följer en beskrivning samt planeringsförutsättningar och
rekommendationer för föreslagen utveckling.
Inom eller i närheten av de utpekade LIS-områdena kan det utifrån de vattennära lägena finnas okända fornlämningar och föroreningar, risk
för höga vattenstånd, dammhaverier samt rasoch 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 utpekade LIS-områdena.

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

Stora Kloten

PLANFÖRSLAG
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Långvattnet och Stora Kloten
Strand-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

skydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 29 km +

ca 450 +

3

25 km

400 + 400 =
1 250 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den norra delen av kommunen vid Långvattnet och Stora Kloten, ca
17 kilometer från Ramsberg. Områdena nås
enklast med bil, via länsväg 233 som sträcker
sig mellan LIS-områdena. Från länsvägen finns
anslutningsvägar till fritidsbyn, campingen och
rastplatsen. Offentlig och kommersiell service
finns närmast i Ramsberg och Kopparberg.

Vidare betraktas all mark inom LIS-områdena
som s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga
fastmarkskarta. Utifrån detta bedöms LIS-områdenas totalstabilitet som tillfredsställande.

Områdenas syfte
Vindskydd vid Stora Kloten

Inom de norra områdena finns fritidsbyn Kloten. Fritidsbyn består i dagsläget av stugor och
konferensanläggning. Inom det södra området
finns Kloten Vildmarkscamping och en rastplats. Campingen består i dagsläget av stugor,
tältplatser och ställplatser. Inom områdena
finns även grillplatser, vindskydd, badplatser
och uthyrning av bl.a. båtar samt cyklar. I övrigt
består områdena av skog. Landskapet är lätt
kuperat och sluttar ner mot Långvattnet och
Stora Kloten.
LIS-områdena är i stort detaljplanelagda och
omfattas av en detaljplan.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av morän och berg.

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra
utvecklingen av befintliga verksamheter samt
nya verksamheter för friluftslivet och turismen.
LIS-områdena möjliggör bl.a. att fritidsbyn och
campingen kan utöka sina verksamheter med
bad- och båtplatser samt ytterligare övernattningsmöjligheter. Detta bedöms långsiktigt
kunna ge positiva sysselsättningseffekter samt
på sikt även kunna bidra till att upprätthålla och
stärka serviceunderlaget i kommunen.

Riksintressen

Hela LIS-områdena omfattas av Malingsbo-Kloten som är av riksintresse för friluftslivet enligt 3
kap. 6 § MB och av Kloten som är av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms dock
inte medföra åtgärder som kan påtagligt skada
riksintressenas natur- eller kulturmiljöer samt
natur- och kulturvärden, utan snarare stärka

PLANFÖRSLAG

23

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

24

PLANFÖRSLAG

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

PLANFÖRSLAG

25

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
riksintressena ytterligare.
I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Långvattnet uppnår i dag måttlig ekologisk
status och inte god kemisk status. Detta beror
bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i form
av läckage av bromerade flamskyddsmedel.
Dessutom beror detta på att sjön är påverkad av
vandringshinder.
Stora Kloten uppnår i dagsläget god ekologisk
status, men 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 flödesförändringar och vandringshinder.

intressen. En utveckling inom LIS-områdena
bedöms stärka naturvårdsområdet ytterligare.
Länsstyrelsen anser att den del av det södra
LIS-området som inte är detaljplanelagd ska
utgå. Se vidare i utlåtandet och länsstyrelsens
granskningsyttrande.
De norra LIS-områdena ligger även i närheten
av ett område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Bock-Erkers holmar m.fl. i
Långvattnet. Området omfattar sammanlagt sju
holmar i sjön Långvattnet. Holmarna är täckta
av morän och bevuxna med gammal, gles
tallskog med ris i fältskiktet. Gamla tallbestånd
av denna typ är relativt ovanliga i kommunen.
Holmarna är även omtyckta utflyktsmål och
rastplatser för den omfattande kanot- och båtsporten i Långvattnet. Holmarna är avsatta som
domänreservat.

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

Naturmiljö

Runt Långvattnet och Stora Kloten gäller generellt strandskydd på 100 meter. Länsstyrelsen
har föreslagit ett utvidgat strandskydd på 300
meter för Klotensjöarna. Dialog angående en
eventuell utvidgning pågår mellan kommunen
och länsstyrelsen.

Långvattnet

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till naturvårdsområdet, landskapsbilden och områdets vildmarkskaraktär.
Antalet nya byggnader inom LIS-områdena bör
därför begränsas, för att områdena inte ska
upplevas för exploaterade.

Befintlig bebyggelse inom området

LIS-områdena ligger även inom naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten. Syftet med naturvårdsområdet är att säkerställa områdets
karaktär samt naturvårdens och friluftslivets
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Kulturmiljö

Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns en
fornlämning inom det mellersta LIS-området. Vidare finns flera fornlämningar utanför det södra
LIS-området, i anslutning till det.
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Fornlämningen inom det mellersta LIS-området
utgörs av ett tidigare sågverk. Fornlämningarna
i anslutning till det södra LIS-området utgörs av
en hyttlämning efter Klockhyttan.

inom LIS-områdena bedöms kunna anslutas till
de kommunala ledningsnäten.

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

Det södra LIS-området ligger i närheten av
Kloten grundvattentäkt, som utgör ett vattenskyddsområde som förser Lindesbergs kommun
med vattenförsörjning. Hänsyn behöver tas till
vattenskyddsområdet.

Rekreation och friluftsliv

Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till
fritidsbyn, campingen, rastplatsen och de stigar
som finns inom områdena samt Bergslagsleden
som sträcker sig mellan områdena.
Kloten är ett populärt besöksmål för aktiviteter
kopplat till natur-, vildmarks- och friluftslivsturism. Inom området finns bl.a. möjlighet till
vandring, kanotpaddling, fiske, skridskoåkning
och längdskidåkning.

Befintlig bebyggelse inom området

Miljö, hälsa och säkerhet

Del av stigsystemet kring Stora Kloten

Allmänhetens tillgång till stränderna är god. En
utveckling inom LIS-områdena bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till stränderna negativt. Eventuell anordning av bad- och båtplatser
samt övernattningsmöjligheter bedöms snarare
kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten, men ligger i närheten av
kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten. Inom områdena finns i
dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet inom
LIS-områdena omhändertas i dagsläget främst
lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse

Mellan LIS-områdena finns tre potentiellt förorenade områden. Norr om det södra LIS-området
finns ett potentiellt förorenat område i riskklass
tre (måttlig risk för människors hälsa och miljön). Här fanns tidigare ett järn- och lättmetallgjuteri. Vidare finns ett potentiellt förorenat
område norr om det södra LIS-området som
inte är riskklassat, en drivmedelsanläggning
som nu är nedlagd. Dessutom finns ett potentiellt förorenat område söder om det mellersta
LIS-området som inte är riskklassat. Här fanns
tidigare en verkstadsindustri utan halogenerade
lösningsmedel.
Vidare finns en miljöfarlig verksamhet, PersboKlotens fiskodling, mellan LIS-områdena.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Norr om LIS-områdena vid Långvattnet ligger
Stora Korslången. Vidare ligger Klotensjöarna
inom LIS-området vid Stora Kloten. Dammarna
är i dagsläget inte klassificerade i någon dammsäkerhetsklass. Detta medför att det finns risk
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för dammhaveri och att konsekvenserna vid ett
dammhaveri behöver bedömas eller utredas
vidare.
Länsväg 233 utgör primär transportväg för
transporter av farligt gods. Vidare gäller utökad
tillståndspliktig zon utmed länsvägen på 30 meter från vägområdet.
Öster om det södra LIS-området finns en
kraftledning. Kraftledningar ger upphov till
elektriska och magnetiska fält.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-områdena bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• Malingsbo-Kloten som är av riksintresse för
friluftslivet,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten,
• landskapsbilden,
• områdets vildmarkskaraktär,
• fornlämningar,
• Bergslagsleden,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• vattenskyddsområdet,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för dammhaveri,
• transporter av farligt gods på länsväg 233,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg
233,
• elektriska och magnetiska fält från kraftledningen, och
• markradon.
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Norrsjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 15 km

ca 1 000 +

3

500 + 550 =
2 050 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den norra delen av kommunen vid Norrsjön, ca tre kilometer från Löa.
Områdena nås enklast med bil eller buss, via
riksväg 50 som sträcker sig öster om områdena.
Från riksvägen finns anslutningsvägar till LISområdena. Offentlig och kommersiell service
finns närmast i Löa, Ramsberg, Guldsmedshyttan-Storå och Kopparberg.
Inom områdena finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består områdena av skog och jordbruksmark. Landskapet är kuperat och sluttar ner mot
Norrsjön.
Det södra LIS-området är till viss del detaljplanelagt och omfattas av en detaljplan.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av morän, isälvssediment, torv, lera och silt. Vidare betraktas
majoriteten av all mark inom LIS-områdena som
s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. En del mark inom LIS-områdena
betraktas dock inte som fastmark. Utifrån detta
bedöms LIS-områdenas totalstabilitet i stort som
tillfredsställande. Totalstabiliteten för en del av
marken inom LIS-områden bedöms dock inte
som tillfredsställande, varför de geotekniska
förutsättningarna behöver bedömas eller utredas vidare.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Löa, Ramsberg och
Guldsmedshyttan-Storå men även i Kopparberg.

Inom områdena 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 enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Befintlig väg inom området

Riksintressen

LIS-områdena omfattas inte av några områden
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Däremot
sträcker sig riksväg 50 öster om LIS-områdena.
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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 vägområdet. Hänsyn
behöver tas till riksintresset och den tillståndspliktiga zonen. En utveckling inom LIS-områdena 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-områdena
som bedöms kunna påverkas.

LIS-områdena ingår i två områden utpekade i
länsstyrelsens naturvårdsprogram, Kulturlandskapet vid Norrsjöns östra strand och Rävudden
vid Landboäng.
Landskapet mellan landsvägen och sjön längs
Norrsjöns östra strand består omväxlande av
odlad mark, betesmarker och skogspartier.
Kulturlandskapet inom området har stort landskapsvärde då det ligger vid en stor och livligt
trafikerad väg. Från denna har man utblick över
kulturlandskapet och sjön.

Miljökvalitetsnormer

Norrsjön uppnår i dag otillfredsställande ekologisk status och inte god kemisk status. Detta
beror bl.a. på miljöproblem såsom övergödning,
miljögifter i form av förhöjda blyhalter och
förhöjda kvicksilverhalter i fisk samt förhöjda
zinkhalter. Dessutom beror detta på att sjön är
påverkad av vandringshinder.
Grundvattenförekomsten Lindesbergsåsen,
Löaområdet, uppnår i dag god kvantitativ
och kemisk status. Lindesbergsåsen har inga
miljöproblem och är inte heller utsatt av några
påverkanskällor.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Utsikt över Norrsjön

I Norrsjöns södra del finns en udde, Rävudden, och två öar, Boholmarna, uppbyggda av
åsmaterial. Stränderna är sandiga, grusiga och
relativt långgrunda. Strandremsan och Rävudden är oskadade liksom Boholmarna, i övrigt
finns flera gamla täkter. Området har stora förutsättningar för bad och är redan nu flitigt besökt.
Även Boholmarna är av betydelse, dels för det
båtburna friluftslivet, dels tack vare närheten till
Rävudden.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats.

Befintlig bebyggelse inom området

En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till landskapsbilden och utblickar från riksväg 50.

Naturmiljö

Kulturmiljö

Runt Norrsjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.

Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LIS-områdena. Däremot finns en fornlämning öster om det
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mellersta LIS-området. Fornlämningen utgörs
av ett gruvhål.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till de
stigar som finns inom områdena.
I de omgivande skogsområdena finns goda
möjligheter till rekreation och friluftsliv. Möjlighet
till fiske finns i Norrsjön där förekomsten av bl.a.
gädda, abborre, gös och vitfisk är god. I den
södra delen av Norrsjön, söder om det södra
LIS-området, finns en badplats med brygga,
omklädningsrum och torrtoalett.

Ny bebyggelse inom LIS-områdena bedöms
inte kunna anslutas till de kommunala ledningsnäten. Här bör istället främst gemensamma
lösningar eftersträvas. Antalet nya bostäder
inom LIS-områdena bör därför begränsas, för
att områdena inte ska utgöra samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänsters
definition.
Inom det södra LIS-området finns en rullstensås.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Mellan LIS-områdena finns ett potentiellt förorenat område i riskklass två (stor risk för människors hälsa och miljön). I sjön Norrsjön finns
sediment och ytvatten som är förorenat av höga
metallhalter. Detta medför att det troligen krävs
detaljerade undersökningar samt eventuell riskbedömning och sanering inom LIS-områdena.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.

Badplatsen vid Norrsjön

Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommunikationer och eventuell anordning av bryggor
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten och ligger heller inte i närheten
av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning samt spillvatten. Inom områdena
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet
inom LIS-områdena omhändertas i dagsläget
främst lokalt genom markinfiltration.
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Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2019. Vidare ligger delar av
det mellersta och det södra LIS-området inom
områden som översvämmades vid vårfloden år
1977. Inom det södra LIS-området behöver stor
hänsyn tas till risken för höga vattenstånd, i och
med att stora delar av området berörs av detta.
Norr om LIS-områdena ligger Bångbro intagningsbassäng. Vidare ligger Rällså verksdamm
och Flögfors kraftverk söder om LIS-områdena.
Bångbro intagningsbassäng är i dagsläget
klassificerad i dammsäkerhetsklass B, dvs.
ett dammhaveri kan leda till stora lokala och
regionala konsekvenser. Både Rällså verksdamm och Flögfors kraftverk är i dagsläget
klassificerade utan dammsäkerhetsklass,
eftersom konsekvenserna vid ett dammhaveri
bedöms vara små. Detta medför att det finns
risk för dammhaveri och att konsekvenserna vid
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ett dammhaveri behöver bedömas eller utredas
vidare.
Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-områdena bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• landskapsbilden,
• utblickar från riksväg 50,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar, och
• markradon.
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Sörsjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 10 km

ca 550 +

4

350 + 350
+ 400 = 1
650 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den norra delen av kommunen vid Sörsjön, söder om Löa. Områdena
nås enklast med bil eller buss, via riksväg 50
som sträcker sig väster om områdena. Från
riksvägen finns anslutningsvägar till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Löa, Ramsberg, GuldsmedshyttanStorå och Kopparberg.
Inom områdena finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består områdena av skog och jordbruksmark. Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner
mot Sörsjön.
Det sydöstra LIS-området är till viss del detaljplanelagt och omfattas av en detaljplan. Övriga
LIS-områden är inte detaljplanelagda.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av morän, berg, lera
och silt. Vidare betraktas marken inom det nordöstra LIS-området och majoriteten av all mark
inom övriga LIS-områden som s.k. fastmark
enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. En del
mark inom LIS-områdena betraktas dock inte
som fastmark. Utifrån detta bedöms LIS-områdenas totalstabilitet i stort som tillfredsställande.
Totalstabiliteten för en del av marken inom
LIS-områden bedöms dock inte som tillfredsställande, varför de geotekniska förutsättningarna
behöver bedömas eller utredas vidare.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Löa, Ramsberg och

Guldsmedshyttan-Storå men även i Kopparberg.
Inom områdena 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 enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Strandkanten vid Sörsjön

Riksintressen

Hela LIS-områdena omfattas av Kloten som är
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av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4
kap. 2 § MB. En utveckling inom LIS-områdena
bedöms dock inte medföra åtgärder som kan
påtagligt skada riksintressets natur- och kulturvärden, då de endast omfattar en mycket
begränsad del av riksintresset.

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Dessutom sträcker sig riksväg 50 väster om
LIS-områdena. 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 vägområdet.
Hänsyn behöver tas till riksintresset och den
tillståndspliktiga zonen. En utveckling inom LISområdena 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-områdena
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Sörsjön uppnår i dag otillfredsställande 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
flödesförändringar och vandringshinder.
Grundvattenförekomsten Lindesbergsåsen,
Löaområdet, uppnår i dag god kvantitativ
och kemisk status. Lindesbergsåsen har inga
miljöproblem och är inte heller utsatt av några
påverkanskällor.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Sörsjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Det sydvästra LIS-området ligger delvis inom
en skoglig värdetrakt, Östra Fellingsbro-UskenRåsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.

Befintlig bebyggelse inom området

Kulturmiljö

Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns en
fornlämning inom det sydvästra LIS-området,
i form av en stensättningsliknande lämning.
Vidare finns en fornlämning norr om det nordvästra LIS-området, en fyndplats där man har
hittat stenyxor.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till de
stigar som finns inom områdena.
I de omgivande skogsområdena finns goda
möjligheter till rekreation och friluftsliv. Möjlighet
till fiske finns i Sörsjön där förekomsten av bl.a.
gädda, abborre, gös och vitfisk är god. I södra
delen av Sörsjön finns Mässingsvikens badplats
med brygga och torrtoalett.
Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommu-
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nikationer och eventuell anordning av bryggor
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten och ligger heller inte i närheten
av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning samt spillvatten. Inom områdena
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet
inom LIS-områdena omhändertas i dagsläget
främst lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse inom LIS-områdena bedöms inte kunna
anslutas till de kommunala ledningsnäten. Här
bör istället främst gemensamma lösningar eftersträvas. Antalet nya bostäder inom LIS-områdena bör därför begränsas, för att områdena inte
ska utgöra samlad bebyggelse enligt lagen om
allmänna vattentjänsters definition.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2019. Vidare ligger delar av det
nordvästra LIS-området inom områden som
översvämmades vid vårfloden år 1977. Inom det
nordvästra LIS-området behöver stor hänsyn
tas till risken för höga vattenstånd, i och med att
stora delar inom den södra delen av området
berörs av detta.
Norr om LIS-områdena ligger Löa Kvarndamm,
Löa Hyttdamm och Ånäs verksdamm. Vidare
ligger Flögfors kraftverk söder om LIS-områdena. Löa Kvarndamm, Löa Hyttdamm och Ånäs
verksdamm är i dagsläget inte klassificerade i
någon dammsäkerhetsklass. Vidare är Flögfors
kraftverk i dagsläget klassificerad utan dammsäkerhetsklass, eftersom 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.

Inom det nordvästra LIS-området finns erosionskänsliga jordarter och därmed områden
med erosionsförutsättningar.
Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
Riksväg 50 utgör primär 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 strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg
50,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• transporter av farligt gods på riksväg 50, och
• markradon.
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Ölsjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 29 km

ca 700 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den norra delen av kommunen vid Ölsjön, i Ramsberg. Området nås
enklast med bil eller buss, via länsväg 847 som
sträcker sig väster om området. Från länsvägen
finns anslutningsvägar till LIS-området. Offentlig
och kommersiell service finns närmast i Ramsberg, Löa och Guldsmedshyttan-Storå.
Inom området finns Ölsjöbadets camping,
badplatsen Ölsjöbadet och friliggande enbostadshus. Campingen består i dagsläget av
stugor, tältplatser och ställplatser. Inom området
finns även grillplatser, vindskydd, badplats och
uthyrning av bl.a. bastuflotte. I övrigt består
området av skog. Landskapet är lätt kuperat och
sluttar ner mot Ölsjön.
LIS-området är till viss del detaljplanelagt och
omfattas av en detaljplan.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av morän och isälvssediment. Vidare betraktas all mark inom LISområdet som s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. Utifrån detta bedöms
LIS-områdets totalstabilitet som tillfredsställande.

Områdets syfte

Syftet med LIS-området är att möjliggöra utvecklingen av befintliga verksamheter samt
nya verksamheter för friluftslivet och turismen.
LIS-området möjliggör bl.a. att campingen kan
utöka sin verksamhet med bad- och båtplatser
samt ytterligare övernattningsmöjligheter. Detta
bedöms långsiktigt kunna ge positiva sysselsättningseffekter samt på sikt även kunna bidra till
att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i
kommunen.
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Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Ölsjön är i dag oklassad avseende ekologisk
status och uppnår inte god kemisk status.
Grundvattenförekomsten Fellingsbroåsen,
Ölsjönområdet, uppnår i dag god kvantitativ
och kemisk status. Fellingsbroåsen har inga
miljöproblem och är inte heller utsatt av några
påverkanskällor.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.
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Naturmiljö

Runt Ölsjön gäller generellt strandskydd på 100
meter.
Norr om LIS-området ligger Notkojuddens naturreservat.
LIS-området ligger inom ett område utpekat i
länsstyrelsens naturvårdsprogram, Åsområde
vid Ölsjöns östra strand. Området omfattar
Notkojudden samt åsområdet längs sjöns östra
strand. Udden är uppbyggd av en markerad
5-10 meter hög ås medan åsen på östra stranden är utbildad som ett sandfält med 10 meter
sluttning ned mot sjön. Åspartiet är i huvudsak
oskadat och har en markerad form, framför allt
Notkojudden. Området har även rekreativa värden då åsen har sjökontakt och naturliga sandstränder har utbildats. Flera badplatser finns
varav en kommunal.
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, inom LIS-området.
Däremot finns två fornlämningar söder om LISområdet. Fornlämningarna utgörs av en dammvall och en milstolpe.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till campingen, badplatsen och de stigar som finns
inom området.
Ölsjön och dess omgivning är ett populärt
besöksmål för rekreation och friluftsliv, bl.a. för
dess badplats och vandringsleder. Möjlighet
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till fiske finns i Ölsjön där förekomsten av bl.a.
gädda, abborre, gös och öring är god.
Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad både inom campingen och vid de befintliga
friliggande enbostadshusen. 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 båtplatser samt övernattningsmöjligheter bedöms snarare kunna öka
tillgången.

Teknisk försörjning

LIS-området är inte anslutet till de kommunala
ledningsnäten, men ligger i närheten av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning 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.
Inom LIS-området finns en rullstensås.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Inom LIS-området finns ett potentiellt förorenat
område i riskklass två (stor risk för människors
hälsa och miljön). Inom området fanns tidigare
ett sågverk som bedrevs med doppning. Området är sedan tidigare undersökt och sanerat
avseende dioxinföroreningar. Inom området
finns dock klorfenoler kvar i både mark och
grundvatten. Grundvattenuttag för dricksvatten
får därför inte ske. Detta medför att det troligen
krävs detaljerade undersökningar samt eventuell riskbedömning och sanering inom LISområdet.
Vidare finns ett potentiellt förorenat område som
inte är riskklassat söder om LIS-området, i branschen betong- och cementindustri.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-området.
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Norr om LIS-området ligger Gryssjön. Dammen
är i dagsläget inte klassificerad i någon dammsäkerhetsklass. Detta medför att det finns risk
för dammhaveri och att konsekvenserna vid ett
dammhaveri behöver bedömas eller utredas
vidare.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. 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 strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder kan prövning
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för dammhaveri,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Badplats vid Ölsjön
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Usken
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 27 km

ca 150 +

2

400
= 550 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den västra delen av kommunen vid Usken, ca 10 kilometer från Guldsmedshyttan-Storå. Områdena nås enklast med
bil eller buss via länsväg 769, Tre sjöars väg,
som sträcker sig öster om områdena. Turistvägen Tre sjöars väg trafikeras av turister såväl
som resande mellan Nora och Lindesberg. Från
länsvägen finns anslutningsvägar till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Guldsmedshyttan-Storå och Nora.
Inom områdena finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består områdena av skog och jordbruksmark. Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner
mot Usken.

del mark inom det norra LIS-området betraktas
dock inte som fastmark. Utifrån detta bedöms
LIS-områdenas totalstabilitet i stort som tillfredsställande. Totalstabiliteten för en del av marken
inom det norra LIS-området bedöms dock inte
som tillfredsställande, varför de geotekniska
förutsättningarna behöver bedömas eller utredas vidare.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i
kommunen, framförallt i Guldsmedshyttan-Storå
men även i Nora.
Usken

Det södra LIS-området är till viss del detaljplanelagt och omfattas av en detaljplan.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av sandig morän och
glacial lera. Vidare betraktas marken inom det
södra LIS-området och majoriteten av marken
inom det norra LIS-området som s.k. fastmark
enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. En
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Inom områdena 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 enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

PLANFÖRSLAG

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

PLANFÖRSLAG

45

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
Riksintressen

LIS-områdena omfattas inte av några områden
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Däremot
ligger Siggebohyttan söder om LIS-områdena.
Siggebohyttan är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB. Hänsyn behöver
tas till riksintresset. En utveckling inom LIS-områdena bedöms dock inte medföra åtgärder som
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Usken 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 ån är påverkad av flödesförändringar och
vandringshinder.
Grundvattenförekomsten Öskevik uppnår i dag
god kvantitativ och kemisk status. Öskevik har
inga miljöproblem och är inte heller utsatt av
några påverkanskällor.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Usken gäller generellt strandskydd på 100
meter.

trakt, som består av triviallövskog.
LIS-områdena ingår även i ett område utpekat i
länsstyrelsens naturvårdsprogram, Kulturlandskapet vid Uskens sydöstra strand. Landskapet
mellan Östra Öskevik och Siggeboda är i huvudsak öppet med åker- och betesmarker, men
även skogspartier finns. Inom området ligger
Siggebohyttans hembygdsgård. Kulturlandskapet är omväxlande och tilltalande och man har
från landsvägen utsikt över sjön och motsatta
stranden. Området har dessutom stor betydelse
som miljö kring hembygdsgården vilken är en av
Bergslagens bäst bevarade bergsmansgårdar.
Fåsjön och Usken är ett värdefullt vattenområde
för natur. Delar av LIS-områdena ingår i det
utpekade området.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn behöver dock tas till landskapsbilden och
utblickar från länsväg 769.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt
Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LISområdena. Däremot finns flera fornlämningar
utanför LIS-områdena, både mellan och söder
om dem. Fornlämningarna utgörs bl.a. av en byoch gårdstomt, en stensättning, röjningsrösen
och ett gruvområde.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till de
stigar som finns inom områdena.
Natur inom området

LIS-områdena ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogs-
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Norr om LIS-områdena finns Uskavigården
med bl.a. vandrarhem, konferensanläggning,
camping och badplats. Öster om LIS-områdena
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sträcker sig Bergslagsleden. Usken är en fiskrik
sjö med god tillgång på bl.a. gädda, abborre
och mört.

hytta, i branschklass tre.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2019.

Badplats vid Usken

Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommunikationer och eventuell anordning av bryggor
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten och ligger heller inte i närheten
av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning samt spillvatten. Inom områdena
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet
inom LIS-områdena omhändertas i dagsläget
främst lokalt genom markinfiltration.
Ny bebyggelse inom LIS-områdena bedöms
inte kunna anslutas till de kommunala ledningsnäten. Här bör istället främst gemensamma
lösningar eftersträvas. Antalet nya bostäder
inom LIS-områdena bör därför begränsas, för
att områdena inte ska utgöra samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänsters
definition.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Utanför LIS-områdena finns två potentiellt
förorenade områden som inte är riskklassade,
Uskavi avloppsreningsverk och en nedlagd
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Norr om LIS-områdena ligger Forsbackadammen. Dammen är i dagsläget inte klassificerad
i någon dammsäkerhetsklass. Detta medför att
det finns risk för dammhaveri och att konsekvenserna vid ett dammhaveri behöver bedömas eller utredas vidare.
Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-områdena bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• Siggebohyttan som är av riksintresse för
kulturmiljövården,
• landskapsbilden,
• utblickar från länsväg 769,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar, och
• markradon.
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Råsvalen
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 26 km

ca 600 +

6

1 500 +
1 800 + 100
+ 300 + 1
500
= 5 800 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den mellersta delen
av kommunen vid Råsvalen, inom och ca 10
kilometer från Guldsmedshyttan-Storå. Områdena nås enklast med bil eller buss, via riksväg
50 som sträcker sig väster om områdena. Från
riksvägen finns anslutningsvägar till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Guldsmedshyttan-Storå.
Inom det norra LIS-området finns Sågvikens
badplats med bryggor och omklädningsrum.
Vidare finns friliggande enbostadshus inom
områdena. I övrigt består områdena av skog
och jordbruksmark. Landskapet är kuperat och
sluttar ner mot Råsvalen.

glacial silt. Vidare betraktas delar av marken
inom LIS-områdena som s.k. fastmark enligt
SGU:s översiktliga fastmarkskarta. Majoriteten av marken inom LIS-områdena betraktas
dock inte som fastmark. Utifrån detta bedöms
LIS-områdenas totalstabilitet till viss del som
tillfredsställande. Totalstabiliteten för majoriteten
av marken inom LIS-områdena bedöms dock
inte som tillfredsställande, varför de geotekniska
förutsättningarna behöver bedömas eller utredas vidare.

Områdenas syfte

Befintlig bebyggelse inom området

Delar av LIS-områdena är detaljplanelagda och
omfattas av fem detaljplaner.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av sandig morän,
urberg, glacial lera, postglacial finsand och post-

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i kommunen, framförallt i Guldsmedshyttan-Storå. Inom områdena 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 enbostadshus där en tomtstorlek på
minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.
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Vidare är syftet med LIS-områdena att koppla
samman områdena med intilliggande tätorter
och stärka tillgången till stränderna. LIS-områdena möjliggör bl.a. att en gång- och cykelväg
kan anläggas mellan Guldsmedshyttan-Storå
och Lindesbergs tätort samt att en strandpromenad, grillplatser och vindskydd kan anläggas
närmast strandlinjen.

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

Naturmiljö

Runt Råsvalen gäller generellt strandskydd på
100 meter.

För det norra LIS-området är syftet även att
möjliggöra utvecklingen av befintlig verksamhet,
inom den norra delen av området. LIS-området
möjliggör bl.a. att badplatsen kan utöka sin
verksamhet. Detta bedöms långsiktigt kunna
ge positiva sysselsättningseffekter samt på sikt
även kunna bidra till att upprätthålla och stärka
serviceunderlaget i kommunen.

Riksintressen

Hela LIS-områdena omfattas av Kloten som är
av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4
kap. 2 § MB. En utveckling inom LIS-områdena
bedöms dock inte medföra åtgärder som kan
påtagligt skada riksintressets natur- och kulturvärden, då de endast omfattar en mycket
begränsad del av riksintresset.
I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Råsvalen 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 flödesförändringar
och vandringshinder.
Grundvattenförekomsten Lindesbergsåsen,
Lindeområdet, uppnår i dag god kvantitativ och
kemisk status. Lindesbergsåsen har inga miljöproblem men är bl.a. utsatt av påverkanskällor såsom vägsalt och risk för utsläpp vid en
eventuell trafikolycka på omkringliggande större
vägar samt risk för halogenerade lösningsmedel
från nedlagda verkstäder inom grundvattenförekomsten och dess tillrinningsområde.

Råsvalen

LIS-områdena ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Det södra LIS-området ingår även i ett område
utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
Stadsskogen-Kalmarslund. Området är beläget
mellan riksväg 60 och Råsvalen-Bottenån, nordväst om Lindesberg. Vegetationen domineras
av hedtallskog och granskog. Vid Kalmarslund
finns friluftsgård med bad, camping, skidbackar
och spår. Inom området ligger Råsvalens naturreservat. Stadsskogen och terrängen vid Kalmarslund utgör tillsammans ett av Lindesbergs
viktigaste strövområden med goda möjligheter
till både sommar- och vinteraktiviteter.
I närheten av fyra LIS-områden finns fyra
nyckelbiotoper och två områden med naturvärden enligt Skogsstyrelsens klassificering. Länsstyrelsen anser att de två LISområdena som ligger mellan nyckelbiotoperna
och områdena med naturvärden ska utgå.
Se vidare i utlåtandet och länsstyrelsens
granskningsyttrande.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
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En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till nyckelbiotoperna och
områdena med naturvärden.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt
Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LISområdena. Däremot finns flera fornlämningar
utanför LIS-områdena. Fornlämningarna utgörs
bl.a. av en hyttlämning efter Snuggan hyttan, ett
före detta torpställe, bebyggelselämningar och
ett gruvområde.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till badplatsen och de stigar som finns inom områdena.

tillgång till stränderna negativt. Nya bostäder
med tillhörande kommunikationer och eventuell
anordning av bryggor, en gång- och cykelväg,
strandpromenad, grillplatser och vindskydd
samt en utveckling av badplatsen bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten, men flera av dem ligger i
närheten av kommunens verksamhetsområden
för vattenförsörjning samt spillvatten. Inom områdena finns i dagsläget enskilda och gemensamma lösningar. Dagvattnet inom LIS-områdena omhändertas i dagsläget främst lokalt genom
markinfiltration.
Ny bebyggelse inom LIS-områdena bedöms
kunna anslutas till de kommunala ledningsnäten.
Söder om LIS-områdena finns en rullstensås.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Utsikt över Råsvalen

Råsvalen fyller en viktig funktion för friluftslivet
i kommunen och sjön nyttjas frekvent för rekreation, bad och fiske. I sjön förekommer bl.a.
gädda, abborre, vitfisk, siklöja, gös och öring.
Råsvalen nyttjas även för kanotpaddling och är
en del av Arbogaåns norra kanotled. I närheten
av LIS-områdena sträcker sig cykelleden Råsvalen runt.
Allmänhetens tillgång till stränderna är
begränsad vid de befintliga friliggande
enbostadshusen. I övrigt är tillgången till
stränderna god. En utveckling inom LISområdena bedöms inte påverka allmänhetens

54

Befintlig väg och bebyggelse inom området

Miljö, hälsa och säkerhet

Mellan LIS-områdena finns två potentiellt förorenade områden, det ena i riskklass tre och det
andra är inte riskklassat. Dessa utgörs av två
gruvområden.
Vidare finns en miljöfarlig verksamhet, Global
Castings, norr om det norra LIS-området.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
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Stora delar av LIS-områdena ligger inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat
100- och 200-årsflöde samt beräknat högsta
flöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2019. Vidare ligger
delar av de två norra LIS-områdena inom områden som översvämmades vid vårfloden år 1977.
Inom LIS-områdena behöver stor hänsyn tas till
risken för höga vattenstånd, i och med att stora
delar av områdena berörs av detta.
Norr och väster om LIS-områdena ligger Storåkvarn damm, Herrgårdsdammen, Kronohyttan,
Damms damm och seriedammar Snuggan.
Dammarna är i dagsläget inte klassificerade i
någon dammsäkerhetsklass. Detta medför att
det finns risk för dammhaveri och att konsekvenserna vid ett dammhaveri behöver bedömas eller utredas vidare.
Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-områdena bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• nyckelbiotoperna,
• områdena med naturvärden,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar, och
• markradon.

Befintlig väg och bebyggelse inom området
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Stora Lindesjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 5,5 km

ca 300 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den mellersta delen av
kommunen vid Stora Lindesjön, i närheten av
Lindesbergs tätort. Området nås enklast med
bil eller buss, via riksväg 50 som sträcker sig
väster om området. Från riksvägen finns anslutningsvägar till LIS-området. Offentlig och
kommersiell service finns närmast i Lindesbergs
tätort och Vedevåg.
Inom området finns rastplatserna Parkudden
och Carlssons, längs med vandringsleden
Lindesjön runt. Vid Parkudden finns bl.a. brygga
och grillplats. Vid Carlssons finns bl.a. brygga,
grillplatser, toalett och vindskydd. Vidare finns
friliggande enbostadshus inom området. I övrigt
består området av skog och jordbruksmark.
Landskapet är kuperat och sluttar ner mot Stora
Lindesjön.

LIS-områdets totalstabilitet i stort som tillfredsställande. Totalstabiliteten för en del av marken
inom LIS-området bedöms dock inte som tillfredsställande, varför de geotekniska förutsättningarna behöver bedömas eller utredas vidare.

Områdets syfte

Rastplatsen Carlssons

Syftet med LIS-området är att möjliggöra utvecklingen av befintliga verksamheter samt
nya verksamheter för friluftslivet och turismen.
LIS-området möjliggör bl.a. att rastplatserna
kan utökas med fler vindskydd, en raststuga
och bryggor. Detta bedöms långsiktigt kunna
ge positiva sysselsättningseffekter samt på sikt
även kunna bidra till att upprätthålla och stärka
serviceunderlaget i kommunen.

LIS-området är inte detaljplanelagt.

Riksintressen

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän,
urberg och postglacial silt. Vidare betraktas majoriteten av all mark inom LIS-området som s.k.
fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. En del mark inom LIS-området betraktas
dock inte som fastmark. Utifrån detta bedöms

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

Miljökvalitetsnormer

Stora Lindesjön uppnår i dag måttlig ekologisk
status och inte god kemisk status. Detta beror

PLANFÖRSLAG

59

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

60

PLANFÖRSLAG

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
bl.a. på miljöproblem såsom övergödning samt
miljögifter i form av förhöjda kvicksilverhalter i
fisk. Dessutom beror detta på att sjön är påverkad av flödesförändringar och vandringshinder.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Stora Lindesjön gäller generellt strandskydd på 100 meter.
Söder om LIS-området ligger Näsets naturreservat.

två våtmarker enligt våtmarksinventeringen.
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 naturreservatet, nyckelbiotopen, området med naturvärden, landskapsbilden, ängs- och betesmarken, våtmarkerna samt
sankmarken.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt
Riksantikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden
eller kulturmiljöer inom eller i anslutning till LISområdet.

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till rastplatserna och vandringsleden som finns inom
området.
Näsets naturreservat

LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Väster om LIS-området finns en nyckelbiotop
och ett område med naturvärden enligt Skogsstyrelsens klassificering.
LIS-området ligger inom ett område utpekat i
länsstyrelsens naturvårdsprogram, Stora Lindesjöns västra strand. Landskapet vid Lindesjöns
västra och södra strand är mycket omväxlande och kuperat med både skog och öppet
kulturlandskap, åspartier, berg och sankmarker. Området är av mycket stor betydelse för
landskapsbilden kring Stora Lindesjön och har
också betydande rekreativa värden.
LIS-området angränsar i norr till en ängs- och
betesmark enligt ängs- och betesmarksinventeringen. Norr och väster om LIS-området finns

Stora Lindesjön nyttjas flitigt för båttrafik på
sommaren. Det finns även möjlighet till fiske av
framförallt gädda och abborre. Stora Lindesjön
nyttjas även för kanotpaddling och är en del av
Arbogaåns norra kanotled.

Grillplats vid rastplatsen Carlssons

Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
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påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. En utveckling av rastplatserna med fler
vindskydd, en raststuga och 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 vattenförsörjning samt spillvatten. Inom området
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet
inom LIS-området omhändertas i dagsläget
främst lokalt genom markinfiltration. Det är inte
aktuellt att ansluta ny bebyggelse inom LISområdet till de kommunala ledningsnäten.
Strömförsörjning finns inom LIS-området.

kvenserna vid ett dammhaveri behöver bedömas eller utredas vidare.
Inom den norra delen av LIS-området finns
erosionskänsliga 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 finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-området bör ske genom
lovgivning och strandskyddsdispens.

Miljö, hälsa och säkerhet

Norr om LIS-området finns ett potentiellt förorenat område som inte är riskklassat, en gammal
avfallsdeponi.
Delar av LIS-området ligger inom riskområde för
höga vattenstånd, 50-årsflöde enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps översiktliga översvämningskartering från år 2013 respektive klimatanpassat 100- och 200-årsflöde
samt beräknat högsta flöde enligt länsstyrelsens
översiktliga översvämningskartering från år
2019. Vidare ligger delar av LIS-området inom
områden som översvämmades vid vårfloden år
1977.
Nordväst om LIS-området ligger Torphyttedammen. Dammen är i dagsläget inte klassificerad
i någon dammsäkerhetsklass. Detta medför att
det finns risk för dammhaveri och att konse-

Vid lovgivning behöver hänsyn tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• Näsets naturreservat,
• nyckelbiotopen,
• området med naturvärden,
• landskapsbilden,
• ängs- och betesmarken,
• våtmarkerna,
• sankmarken,
• rastplatserna,
• vandringsleden,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• potentiellt förorenade områden,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.
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Björkasjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 8 km

ca 1 300 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den mellersta delen av
kommunen vid Björkasjön, i närheten av Lindesbergs tätort. Området nås enklast med bil, via
länsväg 845 som sträcker sig söder om området. Från länsvägen finns anslutningsvägar till
LIS-området. Offentlig och kommersiell service
finns närmast i Lindesbergs tätort och Vedevåg.
Inom området finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består området av skog. Området är
beläget på den västra sidan av Nabbudden.
Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner mot
Björkasjön.
LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän,
urberg, glacial lera och kärrtorv. Vidare betraktas majoriteten av all mark inom LIS-området
som s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga
fastmarkskarta. En del mark inom LIS-området
betraktas dock inte som fastmark. Utifrån detta
bedöms LIS-områdets totalstabilitet i stort som
tillfredsställande. Totalstabiliteten för en del av
marken inom LIS-området bedöms dock 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, framförallt i Vedevåg.
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
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stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
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. Vidare finns
inga sådana områden i närheten av LIS-området som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Björkasjön uppnår i dag otillfredsställande 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
vandringshinder.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.
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Naturmiljö

Runt Björkasjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.

även möjlighet till fiske av framförallt gädda,
abborre och gös. Björkasjön nyttjas även för
kanotpaddling och är en del av Arbogaåns norra
kanotled.
Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommunikationer och eventuell anordning av bryggor
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Natur inom området

LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Öster om LIS-området finns en våtmark enligt
våtmarksinventeringen.
Inom och öster om LIS-området finns även två
sankmarker.
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 våtmarken och sankmarkerna.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt
Riksantikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden
eller kulturmiljöer inom eller i anslutning till LISområdet.
Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till de stigar som finns inom området.
I de omgivande skogsområdena finns goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Björkasjön
nyttjas flitigt för båttrafik på sommaren. Det finns
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Björkasjön

Teknisk försörjning

LIS-området är inte anslutet till de kommunala
ledningsnäten och ligger heller inte i närheten
av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning 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 därför begränsas, för att
området inte ska utgöra samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänsters definition.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-området.
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Delar av LIS-området ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2019.
Nordväst om LIS-området ligger Dalkarlshyttans
kraftverksdamm. Dammen är i dagsläget klassificerad i dammsäkerhetsklass C, dvs. ett dammhaveri kan leda till lokala konsekvenser. Detta
medför att det finns risk för dammhaveri och att
konsekvenserna vid ett dammhaveri behöver
bedömas eller utredas vidare.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. 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 strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder kan prövning
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• våtmarken,
• sankmarkerna,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar, och
• markradon.
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Borsån
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 18 km

ca 350 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den södra delen av kommunen vid Borsån, i närheten av Vedevåg.
Området nås enklast med bil eller buss, via
länsväg 845 som sträcker sig öster om området.
Från länsvägen finns anslutningsvägar till LISområdet. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Vedevåg.
Inom området finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består området av skog. Landskapet är
lätt kuperat och sluttar ner mot Borsån.

Områdets syfte

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

Borsån

LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän,
glacial lera och kärrtorv. Vidare betraktas en
mindre del av marken inom LIS-området som
s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. Majoriteten av marken inom LISområdet betraktas dock inte som fastmark.
Utifrån detta bedöms LIS-områdets totalstabilitet
till viss del som tillfredsställande. Totalstabiliteten för majoriteten av marken inom LIS-området
bedöms dock inte som tillfredsställande, varför
de geotekniska förutsättningarna behöver bedömas eller utredas vidare.

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 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. Vidare finns
inga sådana områden i närheten av LIS-området som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Borsån uppnår i dag otillfredsställande ekologisk status och inte god kemisk status. Detta
beror bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i
form av förhöjda kvicksilverhalter i fisk. Dessut-
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om beror detta på att ån är påverkad av flödesförändringar och vandringshinder.

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

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

Kulturmiljö

Naturmiljö

Runt Borsån gäller generellt strandskydd på 100
meter.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.

Skog vid Borsån

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

Det finns inga kända fornlämningar, enligt
Riksantikvarieämbetets Fornsök, kulturvärden
eller kulturmiljöer inom eller i anslutning till LISområdet.

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till de stigar som finns inom området.
Borsån nyttjas för kanotpaddling och är en del
av Arbogaåns norra kanotled. Ett par hundra
meter från LIS-området finns ett elljusspår på
2,5 kilometer. I anslutning till elljusspåret ligger
Smedvallen som är ortens idrottsplats med bl.a.
fotbollsplan och friidrottsanläggning. På vintern
finns även skidspår.
Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommunikationer och eventuell anordning av bryggor
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Naturmark inom området
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Teknisk försörjning

LIS-området är inte anslutet till de kommunala
ledningsnäten och ligger heller inte i närheten
av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning samt spillvatten. Inom området
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet
inom LIS-områdena 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 därför begränsas, för att området inte ska utgöra samlad bebyggelse enligt
lagen om allmänna vattentjänsters definition.
Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. 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 strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder kan prövning
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar, och
• markradon.

Borsån

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 översvämningskartering från år 2019.
Norr om LIS-området ligger Östra Bohrs damm.
Dammen är i dagsläget inte klassificerad i någon dammsäkerhetsklass. Detta medför att det
finns risk för dammhaveri och att konsekvenserna vid ett dammhaveri behöver bedömas eller
utredas vidare.
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Vedevågssjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 7,5 km

ca 350 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den södra delen av kommunen vid Vedevågssjön, i Vedevåg. Området
nås enklast med bil eller buss, via länsväg 249
som sträcker sig norr om området. Från länsvägen finns anslutningsvägar till LIS-området.
Offentlig och kommersiell service finns närmast
i Vedevåg.
Inom området finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består området av skog och ett område
där skogen har avverkats. Landskapet är lätt
kuperat och sluttar ner mot Vedevågssjön.

Områdets syfte

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

Vedevågssjön

LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän,
urberg och postglacial lera. Vidare betraktas
majoriteten av all mark inom LIS-området som
s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. En del mark inom LIS-området
betraktas dock inte som fastmark. Utifrån detta
bedöms LIS-områdets totalstabilitet i stort som
tillfredsställande. Totalstabiliteten för en del av
marken inom LIS-området bedöms dock inte
som tillfredsställande, varför de geotekniska
förutsättningarna behöver bedömas eller utredas vidare.
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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 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 LISområdet. 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 tillkomsten eller utnyttjandet av Bergslagsbanan.
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Miljökvalitetsnormer

Vedevågssjön 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 ån är påverkad av flödesförändringar och vandringshinder.

Vedevågssjön

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

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till de stigar som finns inom området.
Vedevågssjön nyttjas för kanotpaddling och
är en del av Arbogaåns norra kanotled. Drygt
två kilometer norr om LIS-området finns ortens
idrottsplats Smedvallen med bl.a. fotbollsplan
och friidrottsanläggning samt ett elljusspår på
2,5 kilometer. På vintern finns även skidspår.
Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommunikationer och eventuell anordning av bryggor
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Naturmiljö

Runt Vedevågssjön gäller generellt strandskydd
på 100 meter.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
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, inom LIS-området.
Däremot finns en fornlämning öster om LISområdet. Fornlämningen utgörs av en bebyggelselämning.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.
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Befintlig bebyggelse vid sjön

Teknisk försörjning

LIS-området är inte anslutet till de kommunala
ledningsnäten, men ligger i närheten av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning 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,
om antalet nya bostäder utgör samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänsters
definition. Om antalet nya bostäder inte utgör
samlad bebyggelse bör istället främst gemensamma lösningar eftersträvas.
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Rekommendationer

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-området.
Stora delar av LIS-området ligger inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100och 200-årsflöde samt beräknat högsta flöde,
enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2019. Vidare ligger delar
av LIS-området inom områden som översvämmades vid vårfloden år 1977. Inom LIS-området
behöver stor hänsyn tas till risken för höga vattenstånd, i och med att stora delar av området
berörs av detta.

En utveckling inom LIS-området bör ske genom
planläggning och upphävande av strandskyddet. 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,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• transporter av farligt gods på Bergslagsbanan, och
• markradon.

Vedevågssjön

Norr om LIS-området ligger Vedevåg verksdamm. Dammen är i dagsläget klassificerad i
dammsäkerhetsklass C, dvs. ett dammhaveri
kan leda till lokala konsekvenser. Detta medför
att det finns risk för dammhaveri och att konsekvenserna vid ett dammhaveri behöver bedömas eller utredas vidare.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
På Bergslagsbanan sker transporter av farligt
gods i någon omfattning.
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Väringen
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 60 km

ca 350 +

3

350 + 250 =
950 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den södra delen av kommunen vid Väringen, i Frövi. Områdena nås
enklast med bil eller buss, via länsväg 831 som
sträcker sig norr om områdena. Från länsvägen
finns anslutningsvägar till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell service finns närmast i
Frövi.
Inom det mellersta LIS-området finns Frövi båtklubb med bl.a. klubbstuga och småbåtshamn.
Genom områdena finns och planeras en strandpromenad. I övrigt består områdena av skog,
öppen mark, vall i träda och jordbruksmark.
Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner mot
Väringen.

denas totalstabilitet inte som tillfredsställande,
varför de geotekniska förutsättningarna behöver
bedömas eller utredas vidare.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Frövi.

Frövi båtklubb

Det mellersta LIS-området är detaljplanelagt
och omfattas av en detaljplan. Övriga LIS-områden är inte detaljplanelagda.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av gyttjelera, postglacial finlera, glacial lera och urberg. Vidare
betraktas all mark inom LIS-områdena inte
som s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga
fastmarkskarta. Utifrån detta bedöms LIS-områ-

Inom det västra LIS-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 enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1
500 kvadratmeter bör eftersträvas.
Inom det mellersta och det östra LIS-området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på
minst 1 000 kvadratmeter bör eftersträvas eller i
from av flerbostadshus, parhus och radhus.
För det mellersta LIS-området är syftet även att
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möjliggöra utvecklingen av befintlig verksamhet,
inom den norra delen av området. LIS-området
möjliggör bl.a. att båtklubben kan utöka sin
verksamhet. Detta bedöms långsiktigt kunna
ge positiva sysselsättningseffekter samt på sikt
även kunna bidra till att upprätthålla och stärka
serviceunderlaget i kommunen.

handelstrådgård och Frövi banvall i nära anslutning till grundvattenförekomsten och inom dess
tillrinningsområde.

Riksintressen

Naturmiljö

Delar av det mellersta LIS-området omfattas av
Hinseberg som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB. Hänsyn behöver
tas till riksintresset. En utveckling inom LISområdena bedöms dock inte medföra åtgärder
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.

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

Runt Väringen gäller generellt strandskydd på
100 meter.

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

Miljökvalitetsnormer

Väringen uppnår i dag otillfredsställande ekologisk status och inte god kemisk status. Detta
beror bl.a. på miljöproblem såsom övergödning
och miljögifter i form av förhöjda kvicksilverhalter i fisk. Dessutom beror detta på att sjön är
påverkad av flödesförändringar och vandringshinder.

Natur inom området

Söder om det västra LIS-området finns ett
biotopskyddsområde bestående av äldre naturskogsartad skog med främst barrblandskog.
Det mellersta och det östra LIS-området ligger
inom en skoglig värdetrakt, Östra FellingsbroUsken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av
triviallövskog.
Söder om det västra LIS-området finns en
nyckelbiotop. Vidare finns två områden med naturvärden enligt Skogsstyrelsens klassificering
öster och söder om det västra LIS-området.

Väringen

Grundvattenförekomsten Glanshammarsåsen,
Fröviområdet, uppnår i dag god kvantitativ och
kemisk status. Glanshammarsåsen har inga miljöproblem men är bl.a. utsatt av påverkanskällor såsom vägsalt och risk för utsläpp vid en
eventuell trafikolycka på omkringliggande större
vägar samt risk för bekämpningsmedel från en

Det västra och det östra LIS-området ingår
även i två områden utpekade i länsstyrelsens
naturvårdsprogram, Vibyn-Frövibro och
Prästryggen-Harkes udde-Kilsskogen.
Den nordvästligaste delen av Väringen omges av öppet odlingslandskap och intill denna
rinner Arbogaån ut i sjön. Mellan åkrarna och
sjön finns ett smalt bälte med madmarker. Från
landsvägen ovanför Vibyn har man en fin utsikt
över det öppna kulturlandskapet, Väringen och
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mot Näsby kyrka. Även Arbogaåns mynning
med den lummiga vegetationen på holmen och
stränderna är ett tilltalande inslag i landskapsbilden.
Området är beläget vid Väringens norra strand
och innefattar tre huvuddelar: det lövskogsbevuxna åspartiet vid Prästryggen med bad- och
campingplats, den i huvudsak lövskogsbevuxna
Harkes udde samt granskogsområdet Kilsskogen. Hela området får anses vara av värde som
strövområde eller framtida strövområde för Fröviborna då det ger goda möjligheter till kontakt
med Väringen.
Söder om det östra LIS-området finns en sumpskog.
Väringen är ett värdefullt vattenområde för fiske.
Delar av LIS-områdena ingår i det utpekade
området.
Inom det västra och det östra LIS-området finns
även två sankmarker.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LIS-områdena. Däremot finns flera fornlämningar utanför
LIS-områdena.
Söder om det västra LIS-området finns en fornlämning, i form av en bebyggelselämning. Öster
om det mellersta LIS-området finns två fyndplatser där bl.a. en sländtrissa och en stockbåt har
hittats. Öster om det östra LIS-området finns en
fornlämning, Prästryggen, i form av grusåsrester
klädd med bl.a. ekar, alar och andra lövträd. Vidare finns flera fornlämningar norr om det östra
LIS-området, vid Näsby kyrka.
Vidare utgör Näsby kyrka, norr om det östra
LIS-området, kyrkligt kulturminne.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

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

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till den
befintliga och planerade strandpromenaden
samt de stigar som finns inom områdena.

En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till biotopskyddsområdet,
nyckelbiotopen, områdena med naturvärden,
landskapsbilden, utblickar från länsväg 831,
sumpskogen och sankmarkerna.

Väringen nyttjas flitigt för båttrafik på sommaren. Det finns även möjlighet till fiske av framförallt abborre, mört, gädda och gös. Väringen
nyttjas även för kanotpaddling och är en del av
Arbogaåns norra kanotled. Öster om det östra
LIS-området finns Prästryggens camping och

Näsby kyrka och omgivande bebyggelse

82

PLANFÖRSLAG

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
bad med bl.a. tältplatser, ställplatser, badplats
och kiosk.

Strömförsörjning finns inom respektive i närheten av LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Inom det mellersta LIS-området finns ett potentiellt förorenat område som inte är riskklassat. Inom området fanns tidigare ett sågverk
som bedrevs utan doppning och impregnering.
Denna typ av verksamhet har riskklassats till
branschklass fyra.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Strandpromenaden vid sjön

Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid småbåtshamnen. I övrigt är tillgången
till stränderna god. En utveckling inom LISområdet bedöms inte påverka allmänhetens
tillgång till stränderna negativt. Nya bostäder
med tillhörande kommunikationer och eventuell
anordning av bryggor bedöms snarare kunna
öka tillgången.

Stora delar av LIS-områdena ligger inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat
100- och 200-årsflöde samt beräknat högsta
flöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2019. Vidare ligger
stora delar av LIS-områdena inom områden
som översvämmades vid vårfloden år 1977.
Inom LIS-områdena behöver stor hänsyn tas till
risken för höga vattenstånd, i och med att stora
delar av områdena berörs av detta.
Norr om LIS-områdena ligger Frövifors övre
damm och Frövifors nedre damm. Dammarna
är i dagsläget inte klassificerade i någon dammsäkerhetsklass. Detta medför att det finns risk
för dammhaveri och att konsekvenserna vid ett
dammhaveri behöver bedömas eller utredas
vidare.

Väringen

Teknisk försörjning

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten, men det västra LIS-området
ligger i närheten av och det mellersta samt det
östra LIS-området ligger inom kommunens
verksamhetsområden för vattenförsörjning och
spillvatten. Dagvattnet inom LIS-områdena
omhändertas i dagsläget främst lokalt genom
markinfiltration. Ny bebyggelse inom LIS-områdena bedöms kunna anslutas till de kommunala
ledningsnäten.

Det mellersta LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
Länsväg 831 utgör primär transportväg för
transporter av farligt gods.
Väster om det västra LIS-området finns en kraftledning. Kraftledningar ger upphov till elektriska
och magnetiska fält.

Inom det östra LIS-området finns en rullstensås.
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Rekommendationer

En utveckling inom LIS-områdena bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• Hinseberg som är av riksintresse för kulturmiljövården,
• biotopskyddsområdet,
• nyckelbiotopen,
• områdena med naturvärden,
• landskapsbilden,
• utblickar från länsväg 831,
• sumpskogen,
• sankmarkerna,
• fornlämningar,
• Näsby kyrka som är kyrkligt kulturminne,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• transporter av farligt gods på länsväg 831,
• elektriska och magnetiska fält från kraftledningen, och
• markradon.
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Arbogaån
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 18 km

ca 1 200 +

3

900 + 550 =
2 650 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den södra delen av kommunen vid Arbogaån, i Oppboga. Områdena
nås enklast med bil eller buss, via länsvägarna
249 och 815 som sträcker sig öster om områdena. Från länsvägarna finns anslutningsvägar
till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell
service finns närmast i Fellingsbro.

som tillfredsställande, varför de geotekniska
förutsättningarna behöver bedömas eller utredas vidare.

Områdenas syfte
Arbogaån

Inom områdena finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består områdena av skog och jordbruksmark. Landskapet är kuperat och sluttar ner mot
Arbogaån.
LIS-områdena är inte detaljplanelagda.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av sandig morän, urberg, postglacial finlera, svallsediment, kärrtorv,
glacial lera och svämsediment. Vidare betraktas
majoriteten av all mark inom LIS-områdena som
s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. En del mark inom LIS-områdena
betraktas dock inte som fastmark. Utifrån detta
bedöms LIS-områdenas totalstabilitet i stort som
tillfredsställande. Totalstabiliteten för en del av
marken inom LIS-områden bedöms dock inte
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Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Fellingsbro.
Inom områdena 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
enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500
kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

LIS-områdena omfattas inte av några områden
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Vidare
finns inga sådana områden i närheten av LISområdena som bedöms kunna påverkas.
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Miljökvalitetsnormer

Arbogaån uppnår i dag otillfredsställande
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 ån är påverkad av
flödesförändringar, vandringshinder och den
främmande arten Sjögull.

Mellan Dysjön och Oppboga har ån ett ganska
vindlande lopp med flera öar i fåran. Norr om
ån dominerar odlingsmarker och söder om ån
skog. Vid norra stranden finns en badplats.
Detta parti av ån har framför allt för Oppboga
men även för Fellingsbro stort värde både från
landskapsbildssynpunkt och rekreationssynpunkt.

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

Naturmiljö

Runt Arbogaån gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Söder om det södra LIS-området ligger Kapellets naturreservat.
LIS-områdena ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.

Natur inom området

Arbogaån är ett värdefullt vattenområde för
fiske. Delar av LIS-områdena ingår i det utpekade området.
Inom det södra LIS-området finns även en sankmark.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till naturreservatet, landskapsbilden och sankmarken.

Kulturmiljö

Rapsfält vid Arbogaån

LIS-områdena ingår även i två områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Del av
Käglan och Del av Arbogaån väster om Oppboga.
Området omfattar östra delen av Käglan med
en del av förkastningsbranten mot Fellingsbroslätten i norr. Tallskog dominerar men i förkastningsbranten växer även gran och lövträd.
Hela skogspartiet Käglan är ett flitigt nyttjat
utflyktsområde för bl.a. Örebro och Arboga. Den
här beskrivna delen är dessutom det viktigaste
närströvområdet för Fellingsbro och Oppboga.
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Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LIS-områdena. Däremot finns två fornlämningar i närheten
av LIS-områdena. Fornlämningarna utgörs av
en boplats med flera fyndplatser och en fossil
åkermark.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till de
stigar som finns inom områdena.
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I de omgivande skogsområdena finns goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Möjlighet till
fiske finns i Arbogaån där förekomsten av bl.a.
abborre, mört, gädda och gös är god. Arbogaån
nyttjas även för kanotpaddling och är en del av
Arbogaåns norra kanotled.

Ny bebyggelse inom LIS-områdena bedöms
inte kunna anslutas till de kommunala ledningsnäten. Här bör istället främst gemensamma
lösningar eftersträvas. Antalet nya bostäder
inom LIS-områdena bör därför begränsas, för
att områdena inte ska utgöra samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänsters
definition.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Arbogaån

Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommunikationer och eventuell anordning av bryggor
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Befintlig bebyggelse vid ån

Teknisk försörjning

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten och ligger heller inte i närheten
av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning samt spillvatten. Inom områdena
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet
inom LIS-områdena omhändertas i dagsläget
främst lokalt genom markinfiltration.
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Arbogaån

Miljö, hälsa och säkerhet

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2019. Vidare ligger delar av det
norra och det mellersta LIS-området inom områden som översvämmades vid vårfloden år 1977.
Nordväst om LIS-områdena ligger Ringaby
Herrdamm (Härdammen), Ringaby Tröskverksdamm och Ringaby verksdamm. Dammarna är
i dagsläget inte klassificerade i någon dammsäkerhetsklass. Detta medför att det finns risk
för dammhaveri och att konsekvenserna vid ett
dammhaveri behöver bedömas eller utredas
vidare.
Inom det södra LIS-området finns erosionskänsliga jordarter och därmed områden med erosionsförutsättningar.
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Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
Inom det mellersta LIS-området finns en kraftledning. Kraftledningar ger upphov till elektriska
och magnetiska fält.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-områdena bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och
strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• de geotekniska förutsättningarna,
• Kapellets naturreservat,
• landskapsbilden,
• sankmarken,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• elektriska och magnetiska fält från kraftledningen, och
• markradon.
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Oppäsen
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 12 km

ca 500 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den östra delen av kommunen vid Oppäsen, norr om Fellingsbro. Området
nås enklast med bil eller buss, via länsväg 859
som sträcker sig väster om området. Från länsvägen finns anslutningsvägar till LIS-området.
Offentlig och kommersiell service finns närmast
i Fellingsbro.
Inom området finns Finnåkers kursgård. Kursgården består i dagsläget av konferens- och
lägergård med övernattningsmöjligheter. Kursgården går att hyra för bröllop och andra högtider. Inom området finns även promenadstigar,
grillplatser, frisbeegolfbana, kamratbana, badplats och uthyrning av bl.a. båtar samt kanoter.
I övrigt består området av skog. Landskapet är
lätt kuperat och sluttar ner mot Oppäsen.

Områdets syfte

Syftet med LIS-området är att möjliggöra utvecklingen av befintliga verksamheter samt
nya verksamheter för friluftslivet och turismen.
LIS-området möjliggör bl.a. att kursgården kan
utöka sin verksamhet med bad- och båtplatser
samt ytterligare övernattningsmöjligheter. Detta
bedöms långsiktigt kunna ge positiva sysselsättningseffekter 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-området som bedöms kunna påverkas.

Finnåkers kursgård

LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän. Vidare betraktas all mark inom LIS-området som
s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. Utifrån detta bedöms LIS-områdets
totalstabilitet som tillfredsställande.
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Miljökvalitetsnormer

Oppäsen 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 flödesförändringar
och vandringshinder.
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En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Oppäsen gäller generellt strandskydd på
100 meter.

ytor med buskage och lövträd. Det södra området har påtagligt naturvärde, naturvärdesklass
tre, och består av öppna ytor med buskage och
träd av ädellöv. Det östra området har högt naturvärde, naturvärdesklass två, och består av ett
större sammanhängande skogsområde med tre
nyckelbiotoper och en stor fördämd vattenyta.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn behöver dock tas till biotopskyddsområdet,
nyckelbiotoperna och de naturvärdesklassade
områdena. Vidare bör nya byggnader inte tillkomma på udden inom LIS-området.

Kulturmiljö
Oppäsen

Söder om LIS-området finns ett biotopskyddsområde.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Öster och söder om LIS-området finns fyra
nyckelbiotoper.

Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns två
fornlämningar inom LIS-området. Vidare finns
flera fornlämningar söder och öster om LISområdet.
Fornlämningarna inom LIS-området utgörs av
ett hammarområde efter Finnåkers bruk bestående av grunder till hammarsmedjor, dammar
med dammvallar och husgrunder samt ett före
detta sågverk. Fornlämningarna utanför LIS-området utgörs bl.a. av två större furor, ett område
med gropar och fossil åkermark.

En mindre del av LIS-området ingår även i ett
område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Område vid Finnåkers bruk.
Finnåkers bruk ligger nära sjön Oppäsen och
från den rinner genom området två forsande
vattendrag. Vegetationen består delvis av
tomtmark delvis av skog av olika typer. Området hyser flera tilltalande landskapspartier som
tillsammans med sjökontakten ger området
rekreationsvärde. Närheten till kursgården i
Finnåkers bruk medför att det är flitigt nyttjat
som strövområde.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns tre områden med naturvärden inom LISområdet som är så höga att de har naturvärdesklassats. Det norra området har visst naturvärde, naturvärdesklass fyra, och består av öppna

94

En av dammarna inom området

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

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till kursgården och de stigar som finns inom området.
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I de omgivande skogsområdena finns goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Möjlighet till
fiske finns i Oppäsen där förekomsten av bl.a.
gädda, abborre och vitfisk är god.

Brygga vid Oppäsen

Allmänhetens tillgång till stränderna är god. En
utveckling inom LIS-området bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till stränderna negativt. Eventuell anordning av bad- och båtplatser
samt övernattningsmöjligheter bedöms snarare
kunna öka tillgången.

Grillplats inom området

Teknisk försörjning

LIS-området är inte anslutet till de kommunala
ledningsnäten och ligger heller inte i närheten
av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning samt spillvatten. Inom området
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet
inom LIS-området omhändertas i dagsläget
främst lokalt genom markinfiltration. Det är inte
aktuellt att ansluta ny bebyggelse inom LISområdet till de kommunala ledningsnäten.
Strömförsörjning finns inom LIS-området.
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Miljö, hälsa och säkerhet

Söder om LIS-området finns två potentiellt
förorenade områden som inte är riskklassade.
Inom området fanns tidigare Finnåkers bruk, en
verkstadsindustri som bedrevs utan halogenerade lösningsmedel. Vidare finns ett avloppsreningsverk inom 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 översvämningskartering från år 2019.
Inom LIS-området ligger Oppäsen. Dammen
är i dagsläget inte klassificerad i någon dammsäkerhetsklass. Detta medför att det finns risk
för dammhaveri och att konsekvenserna vid ett
dammhaveri behöver bedömas eller utredas
vidare.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-området bör ske genom
planläggning och upphävande av strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder kan prövning
ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• biotopskyddsområdet,
• nyckelbiotoper,
• naturvärdesklassade områden,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• risk för dammhaveri,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg
859,
• elektriska och magnetiska fält från kraftledningen, och
• markradon.

Vidare gäller tillståndspliktig zon utmed länsväg
859 på 12 meter från vägområdet.
Väster om LIS-området finns en kraftledning.
Kraftledningar ger upphov till elektriska och
magnetiska fält.

Befintlig bebyggelse inom området
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