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FÖRORD
Lindesbergs kommuns framtid berör oss alla!
Hur vill vi att kommunen ska se ut som vi vill bo och verka i? Hur ska den utvecklas så att alla känner
sig stolta, mår bra och är trygga?
Denna översiktplan för Lindesbergs kommun är ett resultat av flera års arbete med kommunens strategiska och översiktiga fysiska planeringsfrågor. En översiktsplan är ett dokument som klargör hur
kommunen i stora drag planerar att använda sina mark- och vattenområden framöver.
Att göra en översiktsplan är att tänka efter i god tid före och se till helhet och sammanhang, snarare
än enskildheter. Det är också för att skapa beredskap för det oväntade. Översiktsplanen kan inte i detalj berätta hur, men peka ut riktningar. Att genomföra det kräver att alla goda krafter drar åt samma
håll och i rätt riktning, allt utifrån kommunens bästa.
Översiktsplanen ska vara aktuell och en gång varje mandatperoid ska kommunfullmäktige ta ställning
till översiktsplanens aktualitet.
Planen är kommunens viktigaste strategiska och demokratiska instrument för mark- och vattenanvändningen. Den ska också visa hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Vi hoppas att föreliggande översiktsplan uppfyller kraven och att den samtidigt ska vara informativ
och intressant att läsa för alla medborgare i vår kommun.

Irja Gustavsson, Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
Lindesbergs kommun ligger i Bergslagen, i norra Örebro län men tillhör landskapet Västmanland. Kommunen gränsar till Arboga, Hällefors,
Köping, Ljusnarsberg, Nora, Skinnskatteberg,
Smedjebacken och Örebro kommuner.
Skogen, malmen och den bördiga jorden i trakterna är sannolikt starka skäl till varför bosättning uppstod inom det område som i dag utgör
Lindesbergs kommun. Bergsbruket, som starkt
präglat hela Bergslagen, började sannolikt
under medeltiden eller ännu tidigare och pågick
i kommunen fram till år 1983 då järnmalmsgruvan i Stråssa lades ned.
I dag är tillverknings- och utvinningssektorn, följt
av vård och omsorg samt utbildning de sektorer med flest antal arbetstillfällen i kommunen.
Kommunen har en folkmängd på ca 23 600
personer, varav omkring 40 procent bor i centralorten Lindesberg.
Varje kommun ska, enligt 3 kap. PBL, ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun
tog den 29 november 2016 beslut om att ta fram
en ny översiktsplan för Lindesbergs kommun.
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige
den 17 april 2007.
Översiktsplanen omfattar hela Lindesbergs
kommun. Utöver översiktsplanen finns även en
fördjupning av den för Frövi tätort.
Översiktsplanen har flera viktiga syften. Den ska
vara vägledande för efterföljande planläggning,
lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska
också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera
plan- och bygglovshanteringen samt vara en
överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas
vid planering och byggande. Översiktsplanen är
inte juridiskt bindande.
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Tidshorisonten för den nu aktuella översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030.
Utifrån bl.a. kommunens vision, övergripande
mål, konkretisering av de övergripande målen
för översiktsplanen, relevanta nationella, regionala och kommunala styrdokument samt övriga
planeringsförutsättningar har ett planförslag
tagits fram.
I planförslaget har de slutgiltiga avvägningarna
och ställningstaganden gjorts mellan olika allmänna och enskilda intressen. Det ger vägledning för beslut om användningen av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. Planförslaget
är vägledande för efterföljande planläggning,
lovgivning och tillståndsprövning.
Kommunen ska planera och arbeta för att genomföra planförslaget som också kan ses som
en prioriteringslista med koppling till det kommunala budgetarbetet.
För att illustrera de strategiskt långsiktiga intentioner för samhällsutvecklingen inom kommunen har en utvecklingsstrategi tagits fram.
Utvecklingsstrategin redovisar på en övergripande nivå och med breda penseldrag kommunens målsättning för den strategiskt långsiktiga
samhällsutvecklingen, vilken ligger till grund för
mark- och vattenanvändningen.
Samhällsutvecklingen inom kommunen föreslås koncentreras till fem utvecklingsområden,
tätorterna Guldsmedshyttan-Storå, Lindesberg,
Vedevåg, Frövi och Fellingsbro.
Genom att koncentrera samhällsutvecklingen
inom kommunen till utvecklingsområdena kan
i stor utsträckning befintliga kommunikationer
och teknisk försörjning användas samtidigt som
det stärker underlaget för kollektivtrafik, service
och verksamheter. Koncentrationen innebär
att redan genomförda investeringar kan nyttjas
och att befintlig service tryggas. Vidare innebär
koncentrationen att goda möjligheter till hållbara
transporter till fots, med cykel och kollektivtrafik
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underlättas. Detta bidrar till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling.
Lindesberg och Frövi är kommunens två största
tätorter, med en koncentration av kommunens
bostäder, arbetsplatser, service samt idrotts-,
motions- och sportområden. Tätorterna har stor
betydelse för ett större omland och utgör kärnor
i utvecklingsstrategin. Ytterligare utveckling av
kärnorna, med mark för bl.a. nya bostäder och
verksamheter, är eftersträvansvärd och kan
bidra till ett utökat samt breddat utbud av funktioner i kommunen.
Guldsmedshyttan-Storå, Vedevåg och Fellingsbro är ytterligare tre av kommunens större
tätorter. Även här finns en koncentration av
bostäder, arbetsplatser och andra funktioner.
Ytterligare tillskott av detta är eftersträvansvärt
och kan bidra till ett förstärkt samt vidareutvecklat utbud i tätorterna.
Inom utvecklingsområdena ska ny bebyggelse
främst tillkomma inom befintliga kärnor och
tätorter, i huvudsak i anslutning till befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk försörjning. Vidare ska kommunens resurser främst
prioriteras till utvecklingsområdena, såsom planläggning och investeringar i kommunikationer.
De fem tätorternas geografiska spridning inom
kommunen säkerställer närhet till service för
hela kommunen och främjar en levande landsbygd.
Utanför utvecklingsområdena ska ny bebyggelse främst tillkomma mellan utvecklingsområdena, i ett stråk längs Arbogaån, och inom eller i
anslutning till befintliga byar samt övriga bebyggelsekoncentrationer. I stråket längs Arbogaån
föreslås främst nya bostäder. Stråket bidrar till
att befintliga tätorter och byar sammanbinds.
Att koncentrera ny bebyggelse intill redan befintlig bebyggelse bidrar till att freda orörd natur
och bevara områden med en vildmarkskaraktär,
vilka bl.a. är attraktiva för friluftslivet och besöksnäringen.
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Det innebär även att redan genomförda investeringar i bl.a. kommunikationer kan nyttjas samt
att möjligheterna till kollektivtrafikförsörjning
ökar.
Utanför utvecklingsområdena, stråket längs Arbogaån och inom eller i anslutning till befintliga
byar samt övriga bebyggelsekoncentrationer
bör utvecklingen främst fokusera på rekreation,
turism och andra natur- och upplevelsevärden.
Naturen är en stark attraktionskraft i kommunen
och initiativ för att tillvarata och vidareutveckla
naturen uppmuntras.
Lindesbergs sjukhus är en viktig funktion som
särskilt har markerats i utvecklingsstrategin.
Sjukhuset har stor betydelse för invånare i kommunen såväl som i regionen.
Resecentrum i Guldsmedshyttan, Storå, Lindesberg, Frövi och Fellingsbro utgör i utvecklingsstrategin befintliga noder för transporter. Dessa
är viktiga knutpunkter för kommunikationer inom
kommunen, främst för kollektivtrafiken. Vidare
utgör Vedevåg en framtida nod för transporter,
där kommunen ska verka för ett nytt resecentrum och tågstopp. Kommunen ska även verka
för ett tågstopp i Fellingsbro.
Riksvägarna 50 och 68, länsvägarna 249, 757,
769, 831, 846, 847, 850, 851 och 871 samt
europavägarna E18/E20 utgör transportsamband och fyller viktiga funktioner för att skapa
och upprätthålla goda kommunikationer inom,
till och från kommunen. Även järnvägarna
Mälarbanan, Bergslagsbanan samt Godsstråket
genom Bergslagen, utgör viktiga transportsamband i kommunen såväl som på regional och
nationell nivå. Investeringar i transportinfrastrukturen ska främst prioriteras till de utpekade
transportsambanden.
I utvecklingsstrategin har tre viktiga funktioner,
kraftledningarna som tillhör stamnätet, särskilt
markerats ut. Ledningarna har stor betydelse för
den tekniska försörjningen.
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I utvecklingsstrategin har sex större natur- och
rekreationsområden markerats. Dessa utgörs av
Kloten, Kindla, Väringen, Råsvalen-Lindesjön,
Ölsjöbadet samt Getapulien-Grönbo. Vidare pekas Bergslagsleden och Tre sjöars väg ut som
gröna samband. Områdena har stor betydelse
för bl.a. rekreation, friluftsliv och besöksnäring,
då de inrymmer flera natur- och kulturvärden.
Områdenas betydelse för människors hälsa och
välmående, växt- och djurlivet samt kommunens
kulturhistoria ska värnas i samband med en utveckling av kommunen. En eventuell utveckling
inom dessa områden ska i huvudsak syfta till att
förstärka och vidareutveckla dessa värden.
I planförslaget redovisas hur kommunen avser
att tillgodose de redovisade riksintressena och
följa gällande miljökvalitetsnormer. Vidare föreslås nya områden för bostäder och verksamheter. Planförslaget omfattar även ställningstaganden avseende kommunikationer, natur- och
kulturmiljöer, rekreation och friluftsliv, teknisk
försörjning samt miljö, hälsa och säkerhet.
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LÄSANVISNING

FÖRKORTNINGAR

Översiktsplanen är indelad i sju kapitel. I kapitlet
Inledning beskrivs översiktsplanens bakgrund
och syfte, planprocessen samt tidsplanen.

Följande förkortningar förekommer i översiktsplanen:

Kapitlet Vision innefattar kommunens vision,
övergripande mål och inriktningsmål vilka anger
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön i kommunen.

Detaljplan

FÖP		

Fördjupning av översiktsplan

KML		

Kulturmiljölagen (1988:950)

Kapitlet Kommunen beskriver kortfattat kommunens historia och utveckling.

LIS		
Landsbygdsutveckling i strand		nära lägen

I kapitlet Kommunen i regionen återfinns kommunens kopplingar till omvärlden och viktiga
regionala och mellankommunala samarbeten
samt mellankommunala intressen.

LIS-område
		

Område för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen

MB		

Miljöbalken (1998:808)

Kapitlet Styrdokument innefattar relevanta nationella, regionala och kommunala mål, planer
och program av betydelse för kommunen och
översiktsplaneringen.

MKB		

Miljökonsekvensbeskrivning

MKN		

Miljökvalitetsnormer

OB		

Områdesbestämmelser

PBL		

Plan- och bygglagen (2010:900)

TÖP		

Tillägg till översiktsplan

ÖP		

Översiktsplan

Kapitlet Planförslag utgör de slutgiltiga avvägningarna och ställningstagandena mellan olika
allmänna och enskilda intressen. Här ges vägledning för beslut om användningen av markoch vattenområden samt hur den bebyggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
I kapitlet Planeringsförutsättningar återfinns en
samlad nulägesbeskrivning med kunskaper om
befintliga förhållanden, intressen och pågående
förändringar som är nödvändiga förutsättningar
vid all planering.
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DEFINITIONER
Följande definitioner förekommer i utvecklingsstrategin:
Kärna
Mångfunktionellt område med stor betydelse för
en orts, kommuns eller regions framtida utveckling, vanligtvis med stort inslag av service och
arbetsplatser.
Natur- och rekreationsområde
Land- och/eller vattenområde av särskilt stor betydelse för rekreation och naturupplevelser samt
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Nod
Viktiga knutpunkter i transportsystemen där byte
mellan transportslag eller omlastning sker. Noder utgörs i översiktsplanen av befintliga samt
framtida resecentrum.
Transportsamband
Förbindelser som är särskilt viktiga för att
skapa, förbättra eller upprätthålla en god tillgänglighet. Investeringar i transportinfrastruktur
och vidareutveckling av kollektivtrafiken bör
koncentreras till dessa samband.
Utvecklingsområde
Område där utvecklingsinsatser särskilt bör
främjas.
Viktig funktion
Anläggning eller plats som är av stor betydelse
för service, teknisk försörjning, idrott, friluftsliv
eller turism.
Följande definitioner förekommer i mark- och
vattenanvändningen:
Bostäder
Område för i huvudsak bostadsbebyggelse.
Grönområde
Parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt anlagda
områden för fritidsaktiviteter som främst äger
rum utomhus. Avser grönområde som på grund

av dess stora betydelse för ett stort omland bör
skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö.
Landsbygd
Område som ytmässigt främst används för
areella näringar och andra landsbygdsanknutna
verksamheter, men där också bostadsbebyggelse och obrukad mark (impediment) kan
förekomma.
Natur
Område med stora friluftslivs-, natur- eller
landskapsvärden där natur- och landskapsvård
bör vara överordnad annan mark- och vattenanvändning. Områden som är viktiga att bevara
och där jord- och skogsbruk och andra näringar
bör bedrivas på sätt som är förenligt med naturoch landskapsvårdens intressen.
Stadsbygd
Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, där bostäder ingår. Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskiljda av gator
eller har en kvartersliknande struktur och utgörs
av stadsbebyggelse samt stadsliknande bebyggelse som i huvudsak används för bostäder,
kontor, handel eller annan verksamhet som är
förenlig med bostäder. Även trafik- och parkeringsytor, parker och fritidsanläggningar kan
ingå.
Vatten
Vattenområde som inte ingår i de övriga områdestyperna.
Verksamheter
Område för verksamheter som inte bör blandas med bostäder. Kan utgöras av områden för
verksamheter som kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung
eller stor mängd övrig trafik. Kan även utgöras
av områden som av andra skäl bör reserveras
för enbart verksamheter, exempelvis där det är
stort tryck på bostadsmarknaden och det därför
är angeläget att säkra näringslivets utvecklingsmöjligheter i särskilda områden.
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INLEDNING
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun tog
den 29 november 2016 beslut om att ta fram
en ny översiktsplan för Lindesbergs kommun.
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige
den 17 april 2007.
Till översiktsplanen finns fem ändringar för vissa
delar av kommunen, fördjupningar, Fördjupad
översiktsplan för Fellingsbro antagen den 21
mars 1983, Fördjupad översiktsplan för Storå,
Stråssa och Guldsmedshyttan antagen den 15
juni 1987, Översiktlig planering av fritidshusbebyggelse antagen 15 oktober 1990, Fördjupad
översiktsplan för Lindesbergs stad antagen den
16 december 2014 och Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort antagen den 23 april
2018.
Översiktsplanen från år 2007 och förändringarna av den, förutom den för Frövi, gäller till dess
att den nu aktuella översiktsplanen vinner laga
kraft.

Bakgrund

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 samt
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan
endast vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap.
PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut
om användningen av mark- och vattenområden
kommer att tillgodoses. I redovisningen ska 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,
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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.
Kommunfullmäktige ska minst en gång per
mandatperiod aktualitetspröva översiktsplanen
och ta ställning till om översiktsplanen är aktuell
i förhållande till kraven på vad som ska framgå
av översiktsplanen.
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. För en ändring av översiktsplanen gäller samma krav på innehåll och förfarande som för en översiktsplan.

Syfte

Översiktsplanen har flera viktiga syften. Den ska
vara vägledande för efterföljande planläggning,
lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska
också användas som ett politiskt handlingspro-
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gram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera
plan- och bygglovshanteringen samt vara en
överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas
vid planering och byggande.
Tidshorisonten för den nu aktuella 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 en översiktsplan ska
kommunen, enligt PBL, samråda med myndigheter, kommuner och andra som är berörda
samt ställa ut planförslaget och låta det granskas.
Samråd

Utställning

Antagande

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 översiktsplanen laga kraft, om
ingen överklagar. Om översiktsplanen överklagas vinner den istället laga kraft när överklagandet slutgiltigt prövats och avslagits.

Medborgardialog

Kommunens invånare har kunskaper, erfarenheter och synpunkter som är värdefulla i planarbetet. Under framtagandet av översiktsplanen
har kommunens invånare getts möjlighet att
delta på ett antal möten och lämna synpunkter
på kommunens framtida utveckling.
Syftet med medborgardialogen var att skapa
ett bättre beslutunderlag genom att få svar på
frågeställningar utifrån fyra teman. Dessa teman
var boende, infrastruktur, upplevelsevärden och
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.
Underlaget som togs fram under medborgardialogen har beaktats i arbetet med den nu aktuella
översiktsplanen.

Tidsplan

Framtagande av samrådshandling april 2017mars 2018
Samråd april-juni 2018
Utställning november 2018-januari 2019
Antagande april 2019
Laga kraft maj 2019
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VISION
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun
antog den 24 maj 2016 en vision som anger en
framtidsbild av hur kommunen ska uppfattas år
2025. Lindesbergs kommuns vision är:
Lindesberg – Bergslagens själ
Lindesbergs kommun ska genom nydanande
insatser, byggda på tradition och erfarenhet,
vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av
Mälardalen.
Visionen hanteras genom en utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin bygger på tio övergripande mål som gemensamt ska leda mot
visionen. Målen rör en rad olika ämnesområden,
vilka samtliga krävs för att skapa en attraktiv
kommun. Hållbar utveckling och folkhälsa är två
tvärperspektiv som genomsyrar flera av utvecklingsstrategins mål. Utvecklingsstrategin samt
dess mål presenteras nedan.
Mål 1: Medborgarna upplever bra kommunal
service med kvalitet.
Hög kvalitet ska vara ledord i den kommunala
verksamheten. Det innefattar att verksamheten
ska bedrivas effektivt så att medborgarna får
bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
Mål 2: Lindesbergs kommun är en attraktiv
arbetsgivare.
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen
både för boende i kommunen och inpendlare
från andra kommuner. Genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi
personal som mår bra och gör att vi når en högre måluppfyllelse och därmed levererar service
med god kvalitet till medborgarna.
Mål 3: I Lindesbergs kommun finns ett kulturoch föreningsliv för alla.
Lindesbergs kommuns traditioner, historia och
kulturutbud gör kommunen unik. Det breda utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar
attraktiviteten och bidrar till en levande kommun
och social hållbarhet.
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Mål 4: Lindesbergs kommun är attraktiv för nya
och befintliga företag.
Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande för kommunens utveckling. Ett prestigelöst förtroende
mellan företagare, tjänstemän och politiker är
betydelsefullt. God tillgänglighet och service
från kommunens alla verksamheter är viktigt för
företagens utveckling.
Mål 5: Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.
Lindesbergs kommun tar fasta på sin strategiska placering i regionen för att vara en attraktiv
kommun att bo och leva i. Aktuella översiktsplaner och en god planberedskap för byggande i
hela kommunen ska finnas. Tillgång till bostäder, grönområden och kommunikationer är viktig. Besöksnäringen är betydelsefull för kommunens attraktivitet och den lokala ekonomin.
Mål 6: Medborgarna upplever att de är delaktiga
i kommunens verksamheter.
Delaktighet och inflytande är grundläggande för
social hållbarhet. Att Lindesbergs kommun möjliggör för medborgarna att påverka sin livssituation är viktigt.
Mål 7: Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling.
Lindesbergs kommun ska vara en förebild i arbetet med att ha en hållbar ekologisk utveckling
genom att minska sin klimatpåverkan.
Mål 8: Barn och unga ges en bra och trygg start
i livet.
Livsvillkor och levnadsvanor under barn- och
ungdomsåren har stor betydelse för hälsan under hela livet. FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna och FN:s konvention
om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska
genomsyra kommunens alla verksamheter.
Mål 9: Medborgarna har tillgång till utbildning
som ger goda möjligheter till egen försörjning.
En genomförd utbildning är en grundläggande
förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning och även en
avgörande faktor för en god och jämlik hälsa.
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Det livslånga lärandet sträcker sig i Lindesbergs
kommun från förskolorna till vuxenutbildningen
och syftar till att rusta alla elever för fortsatta
studier, arbete eller entreprenörskap.
Mål 10: Medborgarna ges förutsättningar för ett
hälsosamt liv och tryggt åldrande.
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och utvecklande
samhälle. Det stärker den sociala hållbarheten
i samhället och är en viktig faktor för god och
jämlik hälsa. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv
högt upp i åldrarna.
Visionen och utvecklingsstrategin sträcker sig till
år 2025, medan tidshorisonten för kommunens
översiktsplan är år 2030. Visionen och målsättningarna som presenteras i utvecklingsstrategin
har dock ett långsiktigt perspektiv och är även
tillämpbara på översiktsplanen och dess tidshorisont.

Översiktsplanen som verktyg för
att uppnå visionen
Kommunens vision och utvecklingsstrategi utgör ledstjärna och styr inriktningen i översiktsplanen. Översiktsplanen är ett av kommunens
verktyg i arbetet för att uppfylla visionen. Det
är framförallt fyra av ovan presenterade inriktningsmål som har bäring på mark- och vattenanvändningen, och som därmed är aktuella för
kommunens översiktsplanering.

I Lindesbergs kommun finns ett kulturoch föreningsliv för alla

Utvecklingsstrategin anger att det i Lindesberg
ska finnas ett rikt kultur- och föreningsliv för alla.
Ett brett utbud av kultur- och föreningsaktiviteter
ökar attraktiviteten, bidrar till en levande kommun och skapar en social hållbarhet.
Det är därför viktigt att översiktsplanen uppmärksammar, värnar och möjliggör en vidareutveckling av dessa värden. Idrottsturismen är
en viktig tillgång för kommunen och utrymme för
vidareutveckling av denna ska säkerställas.
Befintliga målpunkter för kultur- och friluftslivet,
som exempelvis Lindesberg Arena, såväl som
kommande målpunkter ska uppmärksammas så
att den attraktionskraft de innebär för kommunen tillvaratas. I den fysiska strukturen innebär
det bland annat en ändamålsenlig infrastruktur
vad gäller kapacitet såväl som enkelhet i att navigera till viktiga målpunkter.
Vidareutveckling av värden kopplat till kulturoch föreningslivet ska främjas i hela kommunen.
I de delar av kommunen där en omfattande
utveckling i form av bostadsbebyggelse eller
näringslivsutveckling inte är aktuell utgör kulturoch föreningsliv en än viktigare attraktionskraft
med stor betydelse för områdets utveckling.

Lindesbergs kommun är attraktiv för
invånare, turister och andra besökare

Lindesberg ska vara en attraktiv kommun för
invånare, turister och besökare. Kommunen ska
ligga i framkant och ha en hög anpassningsförmåga utifrån rådande förutsättningar för att
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uppfattas som ett attraktivt alternativ, för boende
såväl som för besökare. Att vara en attraktiv
kommun innefattar arbete inom en rad olika ämnesområden.
En social hållbarhet, där alla oavsett ålder,
kön eller bakgrund, ges möjlighet till ett gott liv
ska eftersträvas. Integration är en viktig fråga i
sammanhanget och säkerställs i översiktsplanen bland annat genom att samtliga gruppers
önskemål och behov i det offentliga rummet
tillgodoses. En variation i utbudet på bostadsmarknaden, i den offentliga och kommersiella
servicen samt i utbudet av fritidsaktiviteter ska
eftersträvas.

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling
Lindesbergs kommun ska ha en hållbar ekologisk utveckling och sträva mot att minska sin
klimatpåverkan.

En god planberedskap för byggande i hela kommunen säkerställer en bostadsmarknad som
svarar upp mot rådande behov och efterfrågan,
och bidrar till att Lindesberg är en attraktiv
boendekommun. Kommunens resurser för bostadsförsörjningen, bland annat i form av planläggning, bör fokuseras till områden som utgör
attraktiva boendemiljöer.
Goda kommunikationer med en kapacitet anpassad efter tillväxten i regionen krävs för att
möjliggöra ett effektivt och säkert resande. Inom
kommunen är det viktigt för att möjliggöra en
levande landsbygd, med effektiva transporter till
service och andra målpunkter. I regionen är det
viktigt för att Lindesberg ska nyttja sitt strategiska läge i regionen, med goda förbindelser till
Örebro och resten av Mälardalen.
Utbildning, vård och omsorg är viktig för en
kommuns attraktivitet. Skolans såväl som äldrevårdens behov har en tydlig koppling till den
fysiska strukturen och kommande behov ska
beaktas på en översiktlig nivå i översiktsplanen.
Lasarettets funktion i kommunen samt i regionen är viktig och ska alltid beaktas vid förändringar i markanvändningen som kan komma att
påverka den.
Tillgången till mindre grönområden i bostadens
närhet samt större sammanhängande naturområden inom tillgängligt avstånd är ytterligare en
attraktionskraft som ska bevaras i kommunen.
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Kommunens översiktsplan ska fastställa inriktningen för kommunens tätortsnära grönområden samt större naturområden.

Översiktsplanens övergripande inriktning för var
ny bebyggelse ska lokaliseras bidrar starkt till
målet om en ekologiskt hållbar utveckling. En
närproducerad livsmedelsförsörjning ska eftersträvas. Jordbruksmark samt områden för livsmedelsproduktion i mindre skala, på exempelvis
kolonilotter, ska värnas för att säkerställa detta.
Möjligheterna till ett hållbart resande, till fots,
med cykel samt med kollektivtrafik, bidrar till
uppfyllelse av målet. Framtida lokalisering av
bostäder, arbetsplatser och andra målpunkter
bör ske med det i beaktande. En väl utbyggd
fiberinfrastruktur kan skapa möjligheter till minskade behov av resor, och på så sätt vara en
viktig del i en hållbar ekologisk utveckling i kommunen. På grund av kommunens geografiska
struktur kommer ett bilberoende alltid finnas i
kommunen, men en väl utbyggd laddinfrastruktur är ett sätt att tillgodose bilberoendet på ett
mer hållbart sätt.
Avfallshanteringen påverkas också av kommunens geografiska struktur. Återvinning och återbruk bör eftersträvas och kommunen ska i sin
fysiska planering möjliggöra detta.
Redan gjorda investeringar, i exempelvis infrastrukturen, bör nyttjas vid fortsatt planering
av kommunen. Detta bland annat för att freda
orörd mark från ianspråktagande samt för att
nyttja det kommunala VA-systemet och därmed
minska belastningen på kommunens vattenförekomster. Genom att nyttja redan gjorda investeringar bedrivs även en resurseffektiv planering
utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
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Lindesbergs kommun är attraktiv för nya
och befintliga företag
Kommunen ska ha ett levande näringsliv som
bidrar till en långsiktigt hållbar tillväxt. Lindesbergs kommun ska vara attraktiv för nya och
befintliga företag.

För befintliga verksamheter kan översiktsplanen
bidra till målet genom att säkerställa en god tillgänglighet med goda kommunikationer samt väl
utbyggd infrastruktur, på väg såväl som järnväg.
Även den digitala infrastrukturen i form av ett
väl utbyggt fibernät är viktigt i sammanhanget.
Fullgoda kommunikationer spelar ofta en avgörande roll för själva verksamhetsutövningen,
men även för att verksamheter ska kunna konkurrera som attraktiva arbetsgivare och därmed
säkerställa kompetensförsörjningen.
Att vidare möjliggöra för befintliga verksamheter
att växa, utöka och vidareutveckla sin verksamhet bör säkerställas i översiktsplanen.
Nya attraktiva och konkurrenskraftiga verksamhetsområden behöver vidare säkerställas för
att möjliggöra nyetableringar. Översiktsplanen
anger en långsiktig strategi för var dessa områden bör lokaliseras. Kommunen bör eftersträva
en god planberedskap för nya verksamhetsområden.

KOMMUNEN
Lindesbergs kommun ligger i Bergslagen, i
norra Örebro län men tillhör landskapet Västmanland. Riksväg 50 samt riksväg 68 sträcker
sig genom kommunen i nordsydlig riktning.
Järnvägarna Bergslagsbanan, med förlängningen Mälarbanan, och Godsstråk genom Bergslagen sträcker sig genom kommunen. Till Örebro,
som ligger söder om Lindesbergs tätort, är det
ca 55 kilometer.
Ytmässigt utgör Lindesbergs kommun den
största kommunen i Örebro län. Kommunen är
ca sju mil från norr till söder och närmare fyra
mil från öst till väst, landarealen är ca 1400
kvadratkilometer.
Lindesbergs kommun bildades vid kommunreformen år 1971 när Lindesbergs stad, Frövi köping, Fellingsbro landskommun och Ramsbergs
landskommun slogs samman. När den första
bosättningen uppstod är okänt, men den första
stenkyrkan inom kommunen byggdes troligen
på 1300-talet.

Historik

Skogen, malmen och den bördiga jorden i trakterna är sannolikt starka skäl till varför bosättning uppstod inom det område som i dag utgör
Lindesbergs kommun. Från medeltiden och
fram till 1800-talet hade Bergslagens malmrika
marker stor betydelse för bosättningarnas strukturer och utveckling, en tid som dominerades av
järnframställning. Landskapet präglades också
av ett flitigt skogsbruk, då kol användes vid
järnprocessen, och ett jordbruk i och omkring
bergsbyarna. Vidare hade vattendragen en stor
betydelse som transport- och kommunikationsleder mellan andra byar och bruk.
I Lindesbergs kommun yttrar sig denna tids järnmalms-, jordbruks- och skogsbrukskultur tydligt
i geologins, topografins och hydrologins strukturer. Under tiden bondesamhället utvecklades
på Fellingsbroslätten skedde en teknisk, ekonomisk och social utveckling till ett mer organiserat
och storskaligt bergsbruk i de norra kommundelarna, Lindes bergslag. Bergsbruket, som starkt
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präglat hela Bergslagen, började sannolikt
under medeltiden eller ännu tidigare och pågick
i kommunen fram till år 1983 då järnmalmsgruvan i Stråssa lades ned.
Bergshanteringen lockade köpmän och hantverkare, vilket gjorde att Lindesjöns norra strand
tidigt blev ett centrum för handel. Lindesbergs
stad hade historiskt sett ett strategiskt läge intill
Stora Lindesjön och Bottenån, som förr i tiden
utgjorde transportleder för handelsvaror till och
från Bergslagen. Länge präglades stadens
näringsliv av handel mellan Bergslagen och
slättbygden.
År 1644 upprättades en stadsplan för Lindesberg formad utifrån ett strikt rutnätssystem med
en huvudgata samt 13 tvärgator i öst-västlig
riktning. De centrala delarna av Lindesberg är
än i dag överrensstämmande med stadsplanen.
Omfattande stadsbränder var ett återkommande
problem för den tidens trästäder, men i Lindesberg finns fortfarande viss träbebyggelse kvar.
Under 1800-talet genomgick Lindesbergs
stad ett skifte från handelsstad till industristad.
Träbebyggelsen ersattes successivt med sten,
vilket bl.a. ökade brandsäkerheten. Sedan
1870-talet, när staden fick en järnvägsförbindelse, tog tillväxten fart. Tillväxten fortsatte under
1900-talet tack vare metall- och verkstadsindustrin. Delar av bebyggelsen i de centrala
delarna av Lindesbergs stad upprättades under
1800-talet, medan den huvudsakliga bebyggelsen upprättades på 1900-talet.
Den moderna tidens avstamp kan ses från
när industristaden övergick till servicestaden.
Förändrade faktorer i omvärlden har lett till
globalisering, digitalisering och teknisk utveckling som skapat nutidens välfärdssamhälle med
nya livsmönster och förändrade förutsättningar
inom handel- och näringsliv. Att vi i dag lever
över mycket större geografiska områden, där
administrativa gränser har allt mindre betydelse,
innebär utmaningar för kommunen.
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Befolkningsutveckling

Lindesberg är befolkningsmässigt en stor kommun i Örebro län, med en folkmängd på drygt
23 600 personer. Över 70 procent av befolkningen bor i någon av kommunens tätorter.
Av dessa bor ca 9 670 personer i centralorten
Lindesberg och ca 2 500 personer i Frövi, kommunens näst största tätort. Vidare bor ca 1 450
personer i Fellingsbro, ca 260 personer i Rockhammar, ca 700 personer i Vedevåg, ca 300
personer i Gusselby, ca 2 000 personer i Guldsmedshyttan-Storå, ca 300 personer i Stråssa
och ca 200 personer i Ramsberg. Resterande
del av befolkningen bor på landsbygden.
Under perioden år 1968 till år 1997 varierade
folkningsmängden i Lindesbergs kommun
mellan ca 24 000 och 25 000 personer. Under
mitten och slutet av 1990-talet skedde sedan en
kraftig minskning av folkmängden som fortsatte,
om än i något svagare takt, fram till år 2012 då
folkmängden uppgick till knappt 23 000 personer. Sedan år 2012 har kommunen i huvudsak
haft en positiv befolkningsutveckling, med en
ökning på närmare 200 personer per år. Under
år 2017 minskade folkmängden dock med ca
130 personer.
Den positiva befolkningsutvecklingen under de
senaste åren kan framförallt förklaras med en
positiv nettoinflyttning, framförallt från utlandet.
Födelsenettot har i genomsnitt varit svagt negativt och flyttnettot inom landet har varit negativt
på i genomsnitt 500 personer.
Lindesbergs kommun har en befolkningsstruktur
med en relativt hög andel äldre. Andelen personer över 65 år är ca 24 procent. Motsvarande
siffra för länet är ca 21 procent och för riket ca
20 procent. Andelen personer i åldern 20-64 år
är däremot lägre i kommunen, ca 53 procent i
kommunen, jämfört med ca 56 procent i länet
och ca 57 procent i riket. Andelen personer i
åldern 0-20 år är ca 23 procent för kommunen,
länet såväl som i riket.
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Medelåldern för Lindesbergs kommun är 43,3
år. I länet är motsvarande siffra 41,7 år och i
riket 41,2 år. Medelåldern har stadigt ökat i kommunen under de senaste tiotal åren.
Utifrån befolkningsmängden i slutet av år 2016
har Lindesbergs kommun låtit Statistiska centralbyrån ta fram en befolkningsprognos för
kommande tio år. Enligt prognosen kommer
folkmängden öka något fram till år 2026, från
23 744 personer år 2016 till 24 024 personer
år 2026. Ökningen förväntas ske under de
kommande fem åren och då genom ett positivt
flyttningsnetto från utlandet. Under den senare
delen av prognosperioden spås en minskning
av folkmängden, vilken antas bero på en minskad inflyttning från utlandet.
Andel invånare med utländsk bakgrund, dvs.
som är födda utomlands eller med båda föräldrarna födda utomlands, är ca 19 procent i Lindesbergs kommun. I riket är motsvarande andel
drygt 23 procent.
Under 2017 mottog Lindesbergs kommun 178
personer med uppehållstillstånd, varav tio stycken var ensamkommande barn som valde att
bostätta sig i kommunen. Lindesbergs kommun
har på grund av tidigare års stora mottagande
av asylsökande och nyanlända inte avtalat om
att ta emot några personer med uppehållstillstånd under år 2018. Under 2017 bosatte sig
270 nyanlända i Lindesbergs kommun. Prognosen är att cirka 200 nyanlända kommer bosätta
sig i Lindesbergs kommun 2018.

och utvinningsindustrin sysselsätter framförallt
män medan vård- och omsorgssektorn sysselsätter kvinnor. Utöver dessa sektorer utgör
handeln 8,2 procent, byggsektorn 8,1 procent
och företagstjänster 6,4 procent av den totala
andelen arbetstillfällen i kommunen.
Den totala arbetslösheten, som utgörs av andelen öppet arbetslösa samt sökande i program
med aktivitetsstöd, i förhållande till den registerbaserade arbetskraften, låg vid slutet av år 2017
på 8,8 procent i Lindesbergs kommun. I riket var
motsvarande siffra 7,5 procent. Arbetslösheten
är något högre bland män jämfört med kvinnor
i kommunen, 9,6 procent för männen och 7,9
procent för kvinnorna.
Bland ungdomar 18-24 år var arbetslösheten i
Lindesbergs kommun 11,4 procent, vilket kan
jämföras med riket där motsvarande siffra var
11,2 procent.

Pendling

Lindesbergs kommun har närmare 10 900
förvärvsarbetande personer. Av dessa bor och
arbetar ca 8 100 personer inom kommunen,
medan närmare 2 800 personer pendlar ut från
kommunen till sitt arbete. Omkring 2 600 personer pendlar in till kommunen varje dag, vilket
innebär att Lindesbergs kommun har ett negativt pendlingsnetto på närmare 200 personer.
Det största pendlingsutbytet sker med Örebro
kommun.

Det finns inget asylboende i Lindesbergs kommun, men Migrationsverket har cirka 1 200
lägenheter för asylsökande i Stråssa, Storå,
Guldsmedshyttan, Vedevåg, Frövi och Fellingsbro.

Sysselsättning

En stor del av arbetstillfällena i Lindesbergs
kommun, cirka 25 procent, finns inom tillverknings- och utvinningssektorn. Vård och omsorg
samt utbildning är två andra stora sektorer i
kommunen, med ca 20 respektive ca 11 procent
av kommunens arbetstillfällen. Tillverknings-
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Lindesbergs kommun ligger i Örebro län med
åtta grannkommuner, Arboga, Hällefors, Köping,
Ljusnarsberg, Nora, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Örebro kommuner.
Av de ämnesområden som översiktsplanen
hanterar går inte alla att avgränsa utifrån det
geografiska område som en kommun utgör.
Mellankommunala och regionala samarbeten
är därför nödvändiga. Samarbeten är även att
föredra för att effektivisera verksamheten i en
kommun av Lindesbergs storlek. Samverkan
och samarbete sker på olika nivåer både mellan
grannkommuner och på regional nivå.

Regionala samarbeten

Nedanstående regionala samarbeten bedöms
vara av betydelse för kommunen och översiktsplaneringen.

Region Örebro län

Region Örebro län är en organisation som bl.a.
ansvarar för länets hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt den regionala utvecklingen.
Regionen bildades den 1 januari 2015 genom
en sammanslagning av Örebro läns landsting
och Regionförbundet Örebro.

Regionalt samverkansråd

Det regionala samverkansrådet i Örebro län
är ett organ för information, samråd och samverkan mellan Region Örebro län och länets
alla kommuner i frågor som är av gemensamt
intresse. Det regionala samverkansrådet har en
rådgivande roll och kan inte fatta formella beslut
som binder medlemmarna. Syftet med samverkansrådet är att genom ett väl fungerande samarbete finna förutsättningar för ett framgångsrikt
regionalt utvecklingsarbete.
Samverkansrådets uppgifter är att samråda om
frågor som är strategiska och viktiga för regionen samt kring det regionala och det lokala utvecklingsarbetet. Samverkansrådet utgör även
ett forum för regional och kommunal omvärldsoch intressebevakning.
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Inom det regionala samverkansrådet finns fasta
samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning, infrastruktur och trafik, folkhälsa, social välfärd och vård samt kultur.

Business Region Örebro (BRO)

Business Region Örebro (BRO) är regionens
samarbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrågor mellan kommuner i Örebro län. Målen för
samarbetet är:
• fler växande och nya företag,
• fler arbetstillfällen, och
• fler besökare till Örebroregionen.

Mellankommunala samarbeten

Nedanstående mellankommunala samarbeten
bedöms vara relevanta samt av betydelse för
kommunen och översiktsplaneringen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
är en myndighetsnämnd som bl.a. arbetar
inom områdena bygg och miljö. Förvaltningen
bildades år 2004 och är en gemensam förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
förvaltar kommunernas samlade kartdatabaser
och samordnar kommunernas GIS-verksamhet
(geografiskt informationssystem).
Förvaltningen lyder under Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen när det gäller kommunal
myndighetsutövning. Kommunstyrelsen i respektive kommun har ansvaret för övergripande
miljöfrågor, översiktsplanering och energirådgivning.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett
tekniskt kommunalförbund som arbetar inom
bl.a. gata, trafik, park och idrott, natur, lokal och
miljöservice, vatten och avlopp samt avfall och
återvinning. Förbundet är ett samarbete mellan
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommuner som startade år 2003.
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Ändamålet med förbundet är att medlemmarna
överlåter de lagstadgade kommunaltekniska
verksamheterna vatten och avlopp, avfall och
gata/trafik till förbundet. Dessutom överlåter
medlemskommunerna skötseln av park, skogsförvaltning, naturvård, idrotts- och fritidsanläggningar samt lokalvård i den omfattning som
anges i förbundets verksamhetsplan. Överlåtelserna inkluderar även kommunernas tekniska
investeringar inom de överlåtna verksamheterna.

Nerikes brandkår

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där
Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsbergs
kommuner samverkar om räddningstjänst och
olycksföre-byggande verksamhet. Förbundet
bildades år 1998 mellan Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekebergs kommuner. Därefter har de
andra kommunerna anslutit sig allt eftersom.

och Mälarbanan. Kommunerna ska gemensamt
se till att riksintressena tillgodoses.
Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.
Kommunikationer
Kommunerna ska tillsammans verka för att vägstandarden på E18/E20 och länsväg 249 håller
hög standard. Vidare ska kommunerna värna
om länsvägarna 854 och 829 i Lindesbergs
kommun (568 i Arboga kommun) och verka för
att standarden på länsvägarna bibehålls samt
underhålls. Kommunerna ska tillsammans med
Trafikverket verka för att Mälarbanan håller
mycket hög järnvägstandard.

TURSAM

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommuner har ett gemensamt samarbete för
utveckling och marknadsföring av turism och
besöksnäringsfrågor genom den ekonomiska
föreningen TURSAM. Målsättningen med samarbetet är att utveckla destinationen så att fler
upptäcker Bergslagen.

Mellankommunala intressen

Nedan följer en kort kommunvis presentation över de mellankommunala intressen med
anknytning till mark- och vattenanvändning som
berörs i översiktsplanen.
De vanligaste mellankommunala intressena
rör sådana frågor som inte följer administrativa
gränser, som exempelvis områden med höga
naturvärden samt sjöar och vattendrag. Andra
viktiga mellankommunala frågor är kommunikationer och teknisk försörjning.

Arboga

Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Lindesbergs kommun sträcker sig över gränsen mellan
kommunerna såsom en kraftledning, E18/E20

Länsväg 249

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom områden
utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
skogliga värdetrakter och ett antal sumpskogar. Kommunerna ska samverka för att bevara
naturmiljöerna.
Vattenmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
värdefulla vattenområden för natur och fiske.
Kommunerna ska samverka för att bevara vattenmiljöerna.
Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar sträcker sig över eller intill gränsen mellan kommunerna. Kommunerna
ska samverka för att bevara fornlämningarna.
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Rekreation och friluftsliv
Kanotleden Arbogaån norra sträcker sig över
gränsen mellan kommunerna. Kommunerna ska
gemensamt säkerställa att leden underhålls och
utvecklas.
Teknisk försörjning
Kraftledningar i stamnätet och regionnätet
samt ett vattenskyddsområde sträcker sig över
gränsen mellan kommunerna. Kommunerna ska
tillsammans säkerställa att vattentäkten skyddas.

Hällefors

Köping

Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Lindesbergs kommun sträcker sig över gränsen mellan
kommunerna såsom E18, Mälarbanan och
Godsstråket genom Bergslagen. Kommunerna
ska gemensamt se till att riksintressena tillgodoses.
Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Lindesbergs kommun sträcker sig över gränsen mellan
kommunerna såsom Kindlaområdet och Kindla.
Kommunerna ska gemensamt se till att riksintressena tillgodoses.
Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.
Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom naturreservatet Kindla, biotopskyddsområde och skogliga värdetrakter. Kommunerna ska samverka
för att bevara naturmiljöerna.
Vattenmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
ett värdefullt vattenområde för natur. Kommunerna ska samverka för att bevara vattenmiljön.
Rekreation och friluftsliv
Vandringsleden Bergslagsleden sträcker sig
över gränsen mellan kommunerna. Kommunerna ska gemensamt säkerställa att leden underhålls och utvecklas.
Teknisk försörjning
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för all hantering av hushållsavfall i samtliga
samverkanskommuner, däribland Hällefors
kommun.
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Sjö i östra delen av kommunen

Kommunikationer
Kommunerna ska tillsammans med Trafikverket
verka för att standarden på Godsstråket genom
Bergslagen tillgodoser järnvägens funktion.
Kommunerna ska tillsammans med Trafikverket
även verka för att standarden på Mälarbanan
håller mycket hög järnvägsstandard.
Vidare ska kommunerna verka för att standarden på länsvägen 859 i Lindesbergs kommun
(590 i Köpings kommun) bibehålls samt underhålls.
Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom skogliga värdetrakter, nyckelbiotoper och ett antal
sumpskogar. Kommunerna ska samverka för att
bevara naturmiljöerna.
Vattenmiljö
Kommunerna ska vidta åtgärder för att minska
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övergödningen och verka för att de sjöar och
vattendrag som har problem med försurning
kalkas regelbundet. Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig ett värdefullt vattenområde
för natur. Kommunerna ska samverka för att
bevara vattenmiljön.
Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar sträcker sig över eller intill gränsen mellan kommunerna. Kommunerna
ska samverka för att bevara fornlämningarna.
Teknisk försörjning
Kraftledning i regionnätet sträcker sig över gränsen mellan kommunerna.

Ljusnarsberg

Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Lindesbergs kommun sträcker sig över gränsen mellan
kommunerna såsom Kindlaområdet, MalingsboKloten, kraftledningar, riksväg 50 och Bergslagsbanan. Kommunerna ska gemensamt se
till att riksintressena tillgodoses.

inventeringen och en sumpskog. Kommunerna
ska samverka för att bevara naturmiljöerna.
Vattenmiljö
Kommunerna ska vidta åtgärder för att minska
övergödningen och verka för att de sjöar och
vattendrag som har problem med försurning
kalkas regelbundet.
Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar sträcker sig över eller intill gränsen mellan kommunerna. Kommunerna
ska samverka för att bevara fornlämningarna.
Rekreation och friluftsliv
Vandringsleden Bergslagsleden, cykelleden
Bergslagsrundan och kanotleden Arbogaån
norra sträcker sig över gränsen mellan kommunerna. Kommunerna ska gemensamt säkerställa att lederna underhålls och utvecklas.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.
Kommunikationer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
standarden på riksväg 50 förbättras och att vägen byggs om till en så kallas 2+1-väg. Vidare
ska kommunerna värna om länsvägarna 233,
775 och 778 samt verka för att standarden på
länsvägarna bibehålls och underhålls.
Kommunerna ska tillsammans med Trafikverket verka för att kapaciteten och standarden på
Bergslagsbanan håller hög järnvägsstandard.
Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker
sig ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom
naturreservatet Malingsbo-Kloten, blivande
naturreservat, förslag till utvidgat strandskydd
för Klotensjöarna, skogliga värdetrakter, nyckelbiotoper, områden utpekade i länsstyrelsens
naturvårdsprogram, våtmarker enligt våtmarks-

Bergslagsleden

Teknisk försörjning
Kraftledningar i stamnätet och regionnätet
sträcker sig över gränsen mellan kommunerna.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för all hantering av hushållsavfall i samtliga
samverkanskommuner, däribland Ljusnarsbergs
kommun.

Nora

Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Lindesbergs kommun sträcker sig över gränsen mellan
kommunerna såsom Järleån, Bondebyn-JärleYxe, Kindlaområdet, vindbruk, kraftledningar,
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riksväg 50 och Järleån. Kommunerna ska gemensamt se till att riksintressena tillgodoses.
Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.
Kommunikationer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
standarden på riksväg 50 förbättras. Kommunerna ska även verka för en förbättrad standard
på länsväg 769, Tre sjöars väg.

Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar sträcker sig över eller intill gränsen mellan kommunerna. Kommunerna
ska samverka för att bevara fornlämningarna.
Rekreation och friluftsliv
Vandringsleden Bergslagsleden, ett antal mountainbikeleder, cykelleden Sverigeleden samt
kanotlederna Järleån och Rastälven sträcker
sig över gränsen mellan kommunerna. Kommunerna ska gemensamt säkerställa att leden
underhålls och utvecklas.
Teknisk försörjning
Lindesbergs kommun har beslutat om en anslutningsledning till Noras vattenverk. Avsikten är
att nyttja Noras vattenverk som reservvattentäkt
till befintligt vattenverk i Rya.
Kraftledningar i stamnätet och regionnätet
sträcker sig över gränsen mellan kommunerna.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för all hantering av hushållsavfall i samtliga
samverkanskommuner, däribland Nora kommun.

Länsväg 769, Tre sjöars väg

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom naturreservatet Utterbäcken, skogliga värdetrakter,
nyckelbiotoper, områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram, ängs- och betesmarker enligt ängs- och betesmarksinventeringen,
våtmarker enligt våtmarksinventeringen och
sumpskogar. Kommunerna ska samverka för att
bevara naturmiljöerna.
Vattenmiljö
Kommunerna ska verka för att de sjöar och vattendrag som har problem med försurning kalkas
regelbundet.
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
värdefulla vattenområden för kultur, natur och
fiske. Kommunerna ska samverka för att bevara
vattenområdena.
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Skinnskatteberg

Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Lindesbergs kommun sträcker sig över gränsen mellan
kommunerna såsom Baggådalen, Malingsboåsen, Riddarhyttefältet, Röda jorden, MalingsboKloten, Godsstråket genom Bergslagen och
Kloten. Kommunerna ska gemensamt se till att
riksintressena tillgodoses.
Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.
Kommunikationer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
standarden på riksväg 68 förbättras. Vidare ska
kommunerna värna om länsväg 877 (väg 598
i Skinnskattebergs kommun) och verka för att
standarden på länsvägen bibehålls samt underhålls.
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Kommunerna ska tillsammans med Trafikverket
verka för att standarden på Godsstråket genom
Bergslagen tillgodoser järnvägens funktion.

kommunerna såsom kraftledningar, Godsstråket
genom Bergslagen och Kloten. Kommunerna
ska gemensamt se till att riksintressena tillgodoses.
Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.
Kommunikationer
Kommunerna ska gemensamt verka för att standarden på länsväg 233 bibehålls samt underhålls.

Bergslagsbanan strax utanför Frövi

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom blivande
naturreservat, naturvårdsområdet MalingsboKloten, områden utpekade i länsstyrelsens
naturvårdsprogram och ett antal sumpskogar.
Kommunerna ska samverka för att bevara naturmiljöerna.

Kommunerna ska tillsammans med Trafikverket
verka för att standarden på Godsstråket genom
Bergslagen tillgodoser järnvägens funktion.
Naturmiljö
Mellan kommunerna sträcker sig ett flertal
värdefulla naturmiljöer såsom naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten och ett antal sumpskogar. Kommunerna ska samverka för att bevara
naturmiljöerna.

Vattenmiljö
Kommunerna ska verka för att de sjöar och vattendrag som har problem med försurning kalkas
regelbundet.

Vattenmiljö
Kommunerna ska även verka för att de sjöar
och vattendrag som har problem med försurning
kalkas regelbundet.

Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
värdefulla vattenområden för natur och fiske.
Kommunerna ska samverka för att bevara vattenområdena.

Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar sträcker sig över eller intill gränsen mellan kommunerna. Kommunerna
ska samverka för att bevara fornlämningarna.

Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar sträcker sig över eller intill gränsen mellan kommunerna. Kommunerna
ska samverka för att bevara fornlämningarna.

Teknisk försörjning
Kraftledningar i stamnätet sträcker sig över
gränsen mellan kommunerna.

Teknisk försörjning
Kraftledningar i regionnätet sträcker sig över
gränsen mellan kommunerna.

Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Lindesbergs kommun sträcker sig över gränsen mellan
kommunerna såsom Järleån, kraftledning, riksväg 50, E18/E20, Mälarbanan och Godsstråket
genom Bergslagen. Kommunerna ska gemensamt se till att riksintressena tillgodoses.

Smedjebacken

Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Lindesbergs kommun sträcker sig över gränsen mellan

Örebro
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Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar sträcker sig över eller intill gränsen mellan kommunerna. Kommunerna
ska samverka för att bevara fornlämningarna.
Rekreation och friluftsliv
Kanotleden Järleån sträcker sig över gränsen
mellan kommunerna. Kommunerna ska gemensamt säkerställa att leden underhålls och
utvecklas.
Järleån, foto Samhällsbyggnad Bergslagen

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Teknisk försörjning
Kraftledningar i stamnätet och regionnätet
sträcker sig över gränsen mellan kommunerna.

Kommunikationer
Kommunerna ska tillsammans verka för att
standarden på riksväg 50 förbättras.
Kommunerna ska tillsammans med Trafikverket verka för att Mälarbanan håller mycket
hög järnvägstandard samt att kapaciteten och
standarden på Bergslagsbanan håller hög järnvägsstandard. Vidare ska kommunerna tillsammans med Trafikverket verka för att standarden
på Godsstråket genom Bergslagen tillgodoser
järnvägens funktion.
Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom naturreservatet Knattorpsmossen, blivande naturreservat, skogliga värdetrakter, områden utpekade
i länsstyrelsens naturvårdsprogram, ett antal
nyckelbiotoper och sumpskogar. Kommunerna
ska samverka för att bevara naturmiljöerna.
Vattenmiljö
Kommunerna ska vidta åtgärder för att minska
övergödningen.
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
värdefulla vattenområden för kultur, natur och
fiske. Kommunerna ska samverka för att bevara
vattenområdena.
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STYRDOKUMENT
Den kommunala fysiska planeringen berörs av
flera olika nationella, regionala såväl som kommunala styrdokument. Ofta är styrdokumenten
inriktade på ett ämne, område eller en fråga
medan översiktsplanen har en övergripande
helhetssyn. Nedanstående nationella, regionala
och kommunala styrdokument bedöms vara
relevanta samt av betydelse för kommunen och
översiktsplaneringen.

Nationella styrdokument
Vision för Sverige 2025

Boverket har utifrån satta mål för ett hållbart
samhälle år 2050 tagit fram en vision för var
Sverige bör vara år 2025. Visionen är tänkt att
ge inspiration till åtgärder för en hållbar samhällsutveckling från nationell till lokal nivå. Visionen är uppbyggd på de fyra megatrenderna Ett
ändrat klimat, En globaliserad värld, En urbaniserad värld och En digitaliserad värld.
Utifrån megatrenderna och de förutsättningar
som de skapar presenteras tolv Sverigebilder.
De Sverigebilder som bedöms vara relevanta
för Lindesbergs kommun är:
• skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden,
• utveckla småorter och glesbygd hållbart,
• bygg hållbart,
• planera långsiktigt för kortsiktiga verksamheter,
• gynna besöksnäringen,
• skapa internationella spårstukturer för gods
och resor,
• regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik,
• trygga rent vatten, och
• bevara tätortsnära natur, stränder och jordbruksmarker.

Nationell strategi för hållbar utveckling

Den nationella strategin för hållbar utveckling
omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling, dvs. ekologisk, social inklusive kulturell
och ekonomisk hållbarhet.
Strategin grundas på Brundtlandkommissionens
definition av hållbar utveckling, dvs. en utveck-

ling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov.
Visionen är att Sverige ska gå i spetsen för
omställningen till ett hållbart samhälle. I strategin har nedanstående åtta kärnområden valts ut
som viktiga för de tre dimensionerna av hållbar
utveckling:
• framtidens miljö – allas vårt ansvar,
• begränsa klimatförändringarna,
• befolkning och folkhälsa,
• social sammanhållning, välfärd och trygghet,
• sysselsättning och lärande i ett kunskapssamhälle,
• hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft,
• regional utveckling och sammanhållning,
och
• utveckling av ett hållbart samhällsbyggande.
I den nationella strategin ses samhällsplanering
som ett av flera verkningsfulla styrmedel och
verktyg för att uppnå visionen.

Agenda 2030

Förenta nationernas generalförsamling antog
den 25 september år 2015 resolutionen Agenda
2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller
17 mål och 169 delmål och innebär att medlemsländerna i FN har förbundit sig att arbeta
för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.
Nedanstående mål för hållbar utveckling bedöms vara relevanta för översiktsplanen.
• Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
• Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
• Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för
alla
• Göra städer och bosättningar inkluderande,
säkra, motståndskraftiga och hållbara
• Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser
• Skydda, återställa och främja ett hållbart
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nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning,
hejda och vrida tillbaka markförstöringen
samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Nationella miljökvalitetsmål

Det nationella miljöarbetet är uppbyggt utifrån
ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 24
etappmål. Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och anger de samhällsomställningar som behöver ske för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet ska
vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i
samhället.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i
miljön som miljöarbetet ska leda till. Av de 16
miljökvalitetsmål som finns anses följande vara
relevanta för Lindesbergs kommun:
• begränsad klimatpåverkan,
• frisk luft,
• bara naturlig försurning,
• giftfri miljö,
• skyddande ozonskikt,
• säker strålmiljö,
• ingen övergödning,
• levande sjöar och vattendrag,
• grundvatten av god kvalitet,
• myllrande våtmarker,
• levande skogar,
• ett rikt odlingslandskap,
• god bebyggd miljö, och
• ett rikt växt- och djurliv.

Nationellt mål om förnybart elsystem

Regeringen beslutade år 2016 att Sverige ska
bli 100 procent förnybart. Ett av målen är att
elsystemet år 2040 ska vara 100 procent förnybart, dvs. att hela elförsörjningen ska klaras
med förnybar energi.

Nationella mål för friluftspolitiken

Regeringen beslutade i december år 2012 om
mål för friluftlivspolitiken. Det övergripande
målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva
friluftsliv, där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få
naturupplevelser, välbefinnande, social gemen-
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skap och ökad kunskap om natur och miljö.
Det övergripande målet specificeras med nedanstående tio mål:
1. tillgänglig natur för alla,
2. starkt engagemang och samverkan,
3. allemansrätten,
4. tillgång till natur för friluftsliv,
5. attraktiv tätortsnära natur,
6. hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling,
7. skyddade områden som resurs för friluftslivet,
8. ett rikt friluftsliv i skolan,
9. friluftsliv för god folkhälsa, och
10. god kunskap om friluftslivet.

Nationella folkhälsomål

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela
befolkningen. Målet ska också vara att sluta
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att underlätta arbetet med att uppnå
målet har en målstruktur med åtta målområden
utvecklats.
Nedanstående fem målområden bedöms vara
relevanta för översiktsplanen:
• det tidiga livets villkor,
• kunskaper, kompetenser och utbildning,
• boende och närmiljö
• levnadsvanor, och
• kontroll, inflytande och delaktighet.

Nationell plan för transportsystemet
2018-2029

Regeringen fastställde den 31 maj 2018 en
nationell plan för transportsystemet för åren
2018-2029. Utgångspunkten för planen är det
övergripande transportpolitiska målet som ska
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Det
övergripande målet kompletteras av två andra
mål, funktionsmålet och hänsynsmålet.
Funktionsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska med-
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verka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås
och till ökad hälsa.
I Lindesbergs kommun pekas Frövi bangård ut
som en namngiven investering, där bangården
föreslås byggas om för att öka kapaciteten och
förbättra trafiksäkerheten.

Nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

Regeringen beslutade år 2017 om en nationell
cykelstrategi. Målsättningen är att stimulera
långsiktigt hållbara transportlösningar. Syftet
med strategin är att främja ökad och säker
cykling som kan minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätort samt bidra till en bättre
folkhälsa. Strategin ska bidra till ett hållbart
samhälle med hög livskvalitet i hela landet.
Cykelstrategin bygger på fem insatsområden:
• lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen,
• öka fokus på grupper av cyklister,
• främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur,
• främja en säker cykeltrafik, och
• utveckla statistik och forskning.

Bredbandsstrategi för Sverige

Regeringen beslutade år 2016 om en ny bredbandsstrategi för Sverige. Visionen i strategin
är ett helt uppkopplat Sverige 2025. Strategin
syftar till att skapa förutsättningar för att bo och
verka i hela landet. På kort sikt är målsättningen
att 95 procent av alla hushåll och företag bör
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år
2020.
På längre sikt är målsättningen att det finns
tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och
att det finns tillgång till stabila mobila tjänster av

god kvalitet.

En livsmedelsstrategi för Sverige

Regeringen beslutade år 2017 om en livsmedelsstrategi för Sverige. Visionen är att den
svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt
konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv
att verka inom.
Det övergripande målet för livsmedelsstrategin
är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den
totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt
som relevanta nationella miljökvalitetsmål nås,
i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning samt
bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till
en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel, där
sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Nationellt skogsprogram

Regeringen beslutade år 2018 om ett nationellt
skogsprogram vars vision är att skogen, det
gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar
tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en
växande bioekonomi.
I skogsprogrammet finns nedanstående fem
fokusområden.
• Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
• Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar
tillväxt i hela landet.
• Innovationer och förädlad skogsråvara i
världsklass.
• Hållbart brukande och bevarande av skogen
som en profilfråga i svenskt internationellt
samarbete.
• Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande
och bevarande av skogen.

Regionala styrdokument

Regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS)
För Örebroregionen finns en regional utvecklingsstrategi (RUS). Utvecklingsstrategin gäller
för åren 2018-2030 och utgår ifrån visionen
Örebroregionen – Sveriges hjärta, en attraktiv
och pulserande region för alla.

STYRDOKUMENT

29

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
Utifrån visionen har tre övergripande mål tagits
fram. Dessa mål motsvarar de tre aspekterna av
hållbarhet; ekonomisk, social och ekologisk. De
övergripande målen är:
• stark konkurrenskraft,
• hög och jämlik livskvalitet, och
• god resurseffektivitet.
Med utgångspunkt i de övergripande målen har
ett antal effektmål tagits fram. Följande effektmål bedöms vara relevanta för översiktsplanen:
• ökad nationell attraktionskraft,
• ökad tillväxt i näringslivet,
• ökad produktion inom areella näringar,
• attraktiv boende- och närmiljö,
• god och jämlik folkhälsa,
• minskad klimatpåverkan,
• giftfri miljö,
• ökad biologisk mångfald, och
• säkrad vattenförsörjning.
I den regionala utvecklingsstrategin pekas Lindesbergs tätort ut som en nod med stor betydelse för den regionala utvecklingen. Vidare pekas
Frövi ut som en större tätort. I Lindesbergs kommun utgör vidare tätorterna Fellingsbro, Frövi,
Vedevåg, Lindesberg och Storå utvecklingsområden med god tillgänglighet till arbetsmarknad
och service i närområdet. För dessa tätorter
bedöms merparten av vardagsresandet kunna
klaras till fots, med cykel eller kollektivtrafik.
Inom dessa tätorter finns även god tillgänglighet
till regionala noder via kollektivtrafikstråken.
Enligt den regionala utvecklingsstrategin finns
utvecklingsområden, längs regionalt prioriterade
transportsamband eller utmed kollektivtrafikens
regionala stomnät, bl.a. mellan Fellingsbro
och Frövi vidare söderut samt mellan Örebro,
Lindesberg, Storå och Kopparberg. Vidare
finns, enligt den regionala utvecklingsstrategin,
nodsammanbindande kollektivtrafikstråk inom
kommunen.

Energi- och klimatprogram för Örebro
län 2017-2020

Länsstyrelsen i Örebro län har tillsammans
med Region Örebro län tagit fram ett energioch klimatprogam. Visionen för programmet
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är I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska
klimatutsläppen. Energin som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.
Nedanstående övergripande mål bedöms vara
relevanta för översiktsplanen.
• Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska
år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 års
nivåer.
• Energianvändningen i Örebro län ska år
2030 bestå av minst 80 procent förnybar
energi.
• Energianvändningen i Örebro län ska år
2030 vara 50 procent effektivare jämfört
med år 2005.
De tre målen ska leda till ett klimatneutralt och
resurseffektivt län utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, vilket även är det nationella
målet.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län

Globala klimatförändringar påverkar redan
klimatet i Örebro län och förändringarna väntas
bli än mer omfattande under nuvarande sekel.
Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassningen i länet.
Planen ska utgöra ett vägledande dokument
med åtgärder för det fortsatta regionala arbetet
med att anpassa Örebro län till ett förändrat
klimat. Dagvattenhanteringen och dricksvattenförsörjningen ses som några av de allra
allvarligaste klimatrelaterade problemområdena
i handlingsplanen.
Handlingsplanen konstaterar vilka risker som
kan påverkas av klimatförändringarna för respektive kommun i länet. För Lindesbergs kommun konstateras bl.a. risk för översvämning,
högt bebyggelsetryck i översvämningskänsliga
områden, stadskärna med risk för översvämning, risk för ras, skred och erosion, påverkan
på kulturmiljön samt påverkan på dricksvatten.

Regionala miljömål

Länsstyrelsen i Örebro län har en övergripande
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och samordnande roll i länet för att uppnå de
nationella miljökvalitetsmålen.
I Örebro län utgör varje nationellt miljökvalitetsmål med tillhörande etappmål även regionala
miljömål, förutom målen Hav i balans, levande
kust och skärgård samt Storslagen fjällmiljö.

Länsplan för regional transportinfrastruktur

För regionen finns en länsplan för regional
transportinfrastruktur (länstransportplan), antagen den 19 juni 2018, för åren 2018-2029.
Länstransportplanen omfattar om- och nybyggnadsåtgärder på det regionala vägnätet och
statlig medfinansiering till kommunala åtgärder
i form av cykelvägar samt trafiksäkerhets- och
miljöåtgärder.
Länstransportplanens övergripande mål är att
utveckla tillgängligheten så att möjligheterna till
pendling och transport av gods förbättras samt
att bidra till minskad klimatpåverkan i linje med
regionala mål.
Nedanstående åtgärder som identifieras i
länstransportplanen bedöms vara relevanta för
översiktsplanen:
• riksväg 68 Lindesberg-Västmanland,
• länsväg 249 Lindesberg-Arboga,
• riksväg 50 Motala - Lindesberg
• godsstråket genom Bergslagen, Frövi bangård, och
• omlastningsterminal Storå.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Örebro län

Region Örebro län antog under år 2016 ett nytt
regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro
län. Trafikförsörjningsprogrammet utgör den
långsiktiga strategiska planeringen för regional
kollektivtrafik i länet.
Målen i trafikförsörjningsprogrammet tar sikte
på att kollektivtrafiken i Örebroregionen år 2025
har:
• Sveriges mest nöjda resenärer,
• fem miljoner fler resor jämfört med år 2015,
• en marknadsandel om minst 40 procent i de

•
•

starka stråken,
minskat energianvändningen per personkilometer med 35 procent, och
i stadstrafikens stomlinjer samt i tåg- och expressbusstrafiken i hög grad gjorts tillgänglig
för alla resenärer.

Enligt programmet är bosättningsmönster och
befolkningsunderlag samt arbetsplatsernas
lokalisering viktiga utgångspunkter vid planering
av kollektivtrafik. Tätt bosättningsmönster med
geografiskt koncentrerade arbetsplatser ger förutsättningar för god försörjning av kollektivtrafik.
Samplanering av kollektivtrafik och den övriga
samhällsplaneringen är en förutsättning för god
försörjning av kollektivtrafiken.

Cykelstrategi för Örebroregionen

För regionen finns en regional cykelstrategi som
omfattar prioriteringsgrunder för utbyggnaden
av cykelinfrastrukturen längs det regionala statliga vägnätet.
Cykelstrategin har som mål att bidra till en ökad
cykling och att förbättra tillgängligheten med
cykel till målpunkter såsom arbetsplatser, skolor,
vård, service och fritidsaktiviteter i regionen. I
den regionala cykelstrategin prioriteras stråk för
arbetspendling och skolpendling, åtgärder som
leder till bättre förutsättningar att nyttja flera
trafikslag samt åtgärder för trafiksäkerhet.
Cykelstrategin identifierar ett sextiotal stråk med
behov av cykelväg, vilka har delats in i cirka 150
delsträckor. I Lindesbergs kommun identifieras
två objekt där utredning är färdigställd. Dessa
två sträckor är vid södra infarten till Lindesbergs stad längs med riksväg 50 samt sträckan
Lindesberg-Vedevåg-Frövi. Utöver dessa identifieras även ett tiotal objekt som kan bli aktuella
att prioritera för utredning.

Regionala folkhälsomål

För regionen finns en antagen folkhälsoplan
med tillhörande folkhälsopolitiska mål. Visionen
för planen är att en god och jämlik hälsa främjas
i Örebro län genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans
bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder
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för människors rätt till lika villkor för hälsa och
livskvalitet. Barn och ungdomar samt äldre är
prioriterade målgrupper i planen.

beskrivs på en mer detaljerad nivå. Frövis kärna
identifieras som ett prioriterat delområde där
bl.a. områden möjliga för förtätning identifieras.

Kommunala styrdokument

Fördjupningen identifierar även åtta nya
områden för bostadsbyggnation samt sex
tätortsnära grönområden som ska prioriteras vid
utveckling och tillgängliggörande av tätortsnära
natur. I planområdets norra delar, i anslutning
till Billerud Korsnäs papperbruksområde,
identifieras ett större verksamhetsområde.
Ytterligare ett verksamhetsområde, i anslutning
till tätbebyggelsen, pekas ut för verksamheter
utan omgivningspåverkan. En förlängning av
bangården, för att skapa en väl fungerande
transportinfrastruktur i orten, pekas också ut.

Fördjupning av översiktsplanen för Frövi
tätort

För Frövi tätort finns en ändring av översiktsplanen, fördjupning, som antogs den 23 april
2018. Fördjupningen anger hur mark- och vattenanvändningen ska se ut inom det geografiskt
avgränsade området kring Frövi tätort och ska
tillämpas vid efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
Visionen för fördjupningen av översiktsplanen
lyder:
Frövi är den växande orten med det stora hjärtat, vackert belägen vid sjön Väringen. Frövi har
ett strategiskt läge som innebär stora möjligheter för såväl godstransporter som hållbart
resande, i alla vädersträck. Du når både storstadens puls och oslagbara naturupplevelser inom
15 minuters restid.
Med tydlig inriktning mot hållbar utveckling är
Frövi ett självklart val när det gäller verksamhetsetableringar och bosättning. Här utvecklas
företag och familjer växer.
Vidare anger fördjupningen fyra mål för tätortens framtida utveckling:
• Genom förtätningsprojekt ska centrum och
stationsnära boende skapas i tätorten och
ner mot Väringen.
• De nya bostadsområdena ska anslutas
till befintlig bebyggelse och infrastruktur.
Gång- och cykelvägar ska anpassas med en
centralt belägen passage.
• Kommunen ska ha en god mark- och planberedskap för företagsetableringar och för
villatomter.
• Utveckla grönområden, parker och lekplatser i Frövi genom upprustning och koppla
samman dessa med trevliga gångstråk,
tillgängligheten för alla ska prioriteras.
Fördjupningen av översiktsplanen redovisar ett
antal prioriterade delområden, där utvecklingen
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Naturvårdsprogram

För Lindesbergs kommun finns ett naturvårdsprogram, vilket antogs av kommunfullmäktige
den 14 december 2009. Naturvårdsprogrammet
syftar till att klarlägga kommunens ansvar och
ambitioner i naturvårdsarbetet.
En övergripande målsättning med naturvårdsprogrammet är att kommunens tätortsnära
naturmark bl.a. ska ha en skötsel som värnar
biologisk mångfald, rekreation och social verksamhet samt främjar folkhälsa, pedagogiska
möjligheter och estetiska värden.
I naturvårdsprogrammet bedöms nedanstående principer för naturen vara relevanta för
översiktsplanen.
• Sjöars, stränders och vattendrags stora
värden för natur- och kulturupplevelser samt
bad och friluftsliv ska värnas och utvecklas
hänsynsfullt och långsiktigt.
• I fiskförande vatten är det viktigt att trummor
läggs så att de inte utgör vandringshinder.
Använd i möjligaste mån naturlig botten och
bevara vattendragets bredd.
• Inga outbyggda vattendrag ska exploateras.
Kommunen ska istället sträva efter att befintliga vattenkraftverk moderniseras. Denna
modernisering ska ske parallellt med en
modernisering av miljövillkoren för verksamheten.
• Lindesbergs kommun ska i sin planering
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löpande bevaka att biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla våtmarker inte skadas vid
exploatering av mark eller annan verksamhet.
Dikning och kalkning av våtmarker ska undvikas.
Vid skötsel av kommunägd skog vid tätorter ska inriktningen vara en varierad skog
för rekreation, pedagogisk verksamhet och
biologisk mångfald.
Vid skogsavverkning längs sjöar och vattendrag ska tillräckligt breda skyddszoner
lämnas för att den biologiska mångfalden
ska bibehållas eller öka.
Kommunen ska inte plantera skog på sin
åkermark.
Befolkningen ska ha tillgång till natur med
höga frilufts-, kulturmiljö- och naturvärden i
och nära tätorter.
Stadens struktur ska präglas av närhet till
parker och naturområden.
Natur- och grönområden i och nära tätorten
ska värnas så att behovet för rekreation, lek,
biologisk mångfald och en hälsofrämjande
lokal miljö tillgodoses.
Vid exploatering i tätorten ska det utredas
hur kringliggande bostadsområdens tillgång
till naturområden påverkars.
Vid lokalisering av nya bostadsområden ska
tillgång till naturområden säkerställas. Ny
bebyggelse ska planeras så att naturkvaliteterna för befintliga bostäder i möjligaste mån
bevaras.
Förbättra tillgången till natur i befintlig bebyggelse genom att underlätta för cyklister
och gående att ta sig fram.
Skolor och förskolor ska ha lättillgängliga
naturområden av bra kvalitet för sin pedagogiska verksamhet. Skolans delaktighet ska
uppmuntras och dess intressen ska väga
tungt i planeringen, särskilt där kommunen
är markägare.
Områden med höga geologiska naturvärden ska inte skadas genom täkt eller annan
exploatering.
Den tätortsnära naturmiljön bör utformas så
att även människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att komma ut i naturen.
Fokusera kommunens områdesskydd till

•

•

•
•

•

tätortsnära natur och/eller områden som
nyttjas av många.
Kommunens tätortsnära naturmark ska ha
en skötsel med målet biologisk mångfald
och rekreation.
Kommunens friluftsanordningar och naturområden ska vara av god kvalitet och hållas
välskötta. Allmänheten ska ges information.
Kommunen ska vara ett föredöme när det
gäller hänsyn till natur, kultur och friluftsliv.
Vid avverkningar, gallringar, större röjningar
och andra ingrepp som t.ex. schaktning
på kommun/bolagsägd naturmark, som är
tätortsnära eller av värde för friluftsliv och
naturvård, ska samråd ske med kommunekologen.
Beslut om förändringar som påverkar skolors och vårdboendens närnaturområden
ska ske i samråd med dessa verksamheter
och deras intressen ska väga tungt.

Det finns även en uppdaterad kortversion av
kommunens Naturvårdsprogram från år 2014. I
kortversionen är fokus lagt på tätortsnära natur
och lokala miljömål. Syftet är det samma som
för naturvårdsprogrammet från år 2009.

Gång- och cykelplan

Lindesbergs kommun har en gång- och cykelplan som anger kommunens målsättning inom
området. I planen redovisas fyra mål:
• I Lindesberg ska det finnas ett heltäckande,
funktionsenligt, sammanhängande och gent
gång- och cykelnät.
• Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik till
prioriterade målpunkter ska öka.
• Lindesbergs tätort är väl sammankopplad
med kringliggande orter via gång- och cykelväg.
• Byten till kollektivtrafik ska vara smidiga och
tidseffektiva.
Vidare redovisar planen prioriterade vägar för
att knyta ihop befintligt gång- och cykelvägnät
samt sammanbinda prioriterade målpunkter.

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunfullmäktige antog den 11 december
2012 en risk- och sårbarhetsanalys för Lindes-
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bergs kommun, vilken reviderades år 2013.
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är bl.a.
att stödja den fysiska planeringen.
Analysen identifierar ett antal åtgärder som ska
genomföras för att säkerställa att kommunen
kan upprätthålla samhällsviktiga verksamheter
om en samhällsstörning, kris eller extraordinär
händelse inträffar.
I analysen ses bl.a. översvämningar, olyckor
med farligt gods, stormar, trafikolyckor, störningar i dricksvattenförsörjningen, olyckor i farliga
anläggningar, teleavbrott samt IT-bortfall som
risker för kommunen.

Klimatstrategi

För Lindesbergs kommun finns en klimatstrategi
som kommunfullmäktige antog den 15 februari
2010. Visionen i klimatstrategin är att Lindesbergs kommun år 2050 är en kommun med
balans mellan utsläpp och upptag av växthusgaser.
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PLANFÖRSLAG
I planförslaget har de slutgiltiga avvägningarna
och ställningstaganden gjorts mellan olika allmänna och enskilda intressen. Det ger vägledning för beslut om användningen av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. Planförslaget
är vägledande för efterföljande planläggning,
lovgivning och tillståndsprövning.
Kommunen ska planera och arbeta för att genomföra planförslaget som också kan ses som
en prioriteringslista med koppling till det kommunala budgetarbetet.

Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstrategin redovisar de strategiskt
långsiktiga intentionerna för kommunens samhällsutveckling. På en övergripande nivå och
med breda penseldrag illustrerar utvecklingsstrategin kommunens målsättning för den
strategiskt långsiktiga samhällsutvecklingen,
vilken ligger till grund för mark- och vattenanvändningen.
Samhällsutvecklingen inom kommunen föreslås koncentreras till fem utvecklingsområden,
tätorterna Guldsmedshyttan-Storå, Lindesberg,
Vedevåg, Frövi och Fellingsbro.
Genom att koncentrera samhällsutvecklingen
inom kommunen till utvecklingsområdena kan
i stor utsträckning befintliga kommunikationer
och teknisk försörjning användas samtidigt som
det stärker underlaget för kollektivtrafik, service
och verksamheter. Koncentrationen innebär
att redan genomförda investeringar kan nyttjas
och att befintlig service tryggas. Vidare innebär
koncentrationen att goda möjligheter till hållbara
transporter till fots, med cykel och kollektivtrafik
underlättas. Detta bidrar till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling.
Lindesberg och Frövi är kommunens två största
tätorter, med en koncentration av kommunens
bostäder, arbetsplatser, service samt idrotts-,
motions- och sportområden. Tätorterna har stor
betydelse för ett större omland och utgör kärnor

i utvecklingsstrategin. Ytterligare utveckling av
kärnorna, med mark för bl.a. nya bostäder och
verksamheter, är eftersträvansvärd och kan
bidra till ett utökat samt breddat utbud av funktioner i kommunen.
Guldsmedshyttan-Storå, Vedevåg och Fellingsbro är ytterligare tre av kommunens större
tätorter. Även här finns en koncentration av
bostäder, arbetsplatser och andra funktioner.
Ytterligare tillskott av detta är eftersträvansvärt
och kan bidra till ett förstärkt samt vidareutvecklat utbud i tätorterna.
Inom utvecklingsområdena ska ny bebyggelse
främst tillkomma inom befintliga kärnor och
tätorter, i huvudsak i anslutning till befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk försörjning. Vidare ska kommunens resurser främst
prioriteras till utvecklingsområdena, såsom planläggning och investeringar i kommunikationer.
De fem tätorternas geografiska spridning inom
kommunen säkerställer närhet till service för
hela kommunen och främjar en levande landsbygd.
Utanför utvecklingsområdena ska ny bebyggelse främst tillkomma mellan utvecklingsområdena, i ett stråk längs Arbogaån, och inom eller i
anslutning till befintliga byar samt övriga bebyggelsekoncentrationer. I stråket längs Arbogaån
föreslås främst nya bostäder. Stråket bidrar till
att befintliga tätorter och byar sammanbinds.
Att koncentrera ny bebyggelse intill redan
befintlig bebyggelse bidrar till att freda orörd
natur och bevara områden med en vildmarkskaraktär, vilka bl.a. är attraktiva för friluftslivet
och besöksnäringen. Det innebär även att redan
genomförda investeringar i bl.a. kommunikationer kan nyttjas samt att möjligheterna till kollektivtrafikförsörjning ökar.
Utanför utvecklingsområdena, stråket längs Arbogaån och inom eller i anslutning till befintliga
byar samt övriga bebyggelsekoncentrationer
bör utvecklingen främst fokusera på rekreation,
turism och andra natur- och upplevelsevärden.
Naturen är en stark attraktionskraft i kommunen
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och initiativ för att tillvarata och vidareutveckla
naturen uppmuntras.

inom dessa områden ska i huvudsak syfta till att
förstärka och vidareutveckla dessa värden.

Lindesbergs sjukhus är en viktig funktion som
särskilt har markerats i utvecklingsstrategin.
Sjukhuset har stor betydelse för invånare i kommunen såväl som i regionen.

Riksintressen

Resecentrum i Guldsmedshyttan, Storå, Lindesberg, Frövi och Fellingsbro utgör i utvecklingsstrategin befintliga noder för transporter. Dessa
är viktiga knutpunkter för kommunikationer inom
kommunen, främst för kollektivtrafiken. Vidare
utgör Vedevåg en framtida nod för transporter,
där kommunen ska verka för ett nytt resecentrum och tågstopp. Kommunen ska även verka
för ett tågstopp i Fellingsbro.

Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av områden av riksintresse för
naturvården ska naturvärdena värnas.

Riksvägarna 50 och 68, länsvägarna 249,
757, 769, 831, 846, 847, 850, 851 och 871
samt europavägarna E18/E20 utgör transportsamband och fyller viktiga funktioner för att
skapa och upprätthålla goda kommunikationer inom, till och från kommunen. Även järnvägarna Mälarbanan, Bergslagsbanan samt
Godsstråket genom Bergslagen, utgör viktiga
transportsamband i kommunen såväl som på
regional och nationell nivå. Investeringar i transportinfrastrukturen ska främst prioriteras till de
utpekade transportsambanden.
I utvecklingsstrategin har tre viktiga funktioner,
kraftledningarna som tillhör stamnätet, särskilt
markerats ut. Ledningarna har stor betydelse för
den tekniska försörjningen.
I utvecklingsstrategin har sex större natur- och
rekreationsområden markerats. Dessa utgörs av
Kloten, Kindla, Väringen, Råsvalen-Lindesjön,
Ölsjöbadet samt Getapulien-Grönbo. Vidare pekas Bergslagsleden och Tre sjöars väg ut som
gröna samband. Områdena har stor betydelse
för bl.a. rekreation, friluftsliv och besöksnäring,
då de inrymmer flera natur- och kulturvärden.
Områdenas betydelse för människors hälsa och
välmående, växt- och djurlivet samt kommunens
kulturhistoria ska värnas i samband med en utveckling av kommunen. En eventuell utveckling

Nedan redovisas hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena.

Naturvården

Baggådalen, Malingsboåsen, Riddarhyttefältet
I planförslaget ligger riksintresset inom ett markområde med användingen natur, där områdets
användning föreslås vara oförändrad. Användningen bedöms tillgodose riksintresset och de
naturvärden som finns inom området.
Ny bebyggelse ska anpassas och ta hänsyn
till områdets naturvärden och får inte påverka
dessa negativt.
En förändring av markanvändningen inom området får inte skada de geologiska bildningarna.
Lövrikedomen och den äldre lövvegetationen i
Baggådalen ska bibehållas för att de biologiska
värdena ska bestå. Forsån naturliga lopp ska
bibehållas.
Bråtmossen
I planförslaget ligger riksintresset inom ett markområde med användingen natur, där områdets
användning föreslås bli oförändrad. Användningen bedöms tillgodose riksintresset och de
naturvärden som finns inom området.
För att skydda riksintresset mot åtgärder som
påtagligt kan skada naturmiljön ska ny bebyggelse undvikas inom området och inga åtgärder
som kan påverka naturvärdena negativt får
vidtas.
Områdets hydrologi ska skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzonen bör inte utföras inom
riksintresset.
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Finnåkerssjön och Österhammarssjön
I planförslaget ligger riksintresset inom ett
markområde med användingen landsbygd
och ett vattenområde med användningen vatten, där områdenas användning föreslås vara
oförändrad. Användningarna bedöms tillgodose
riksintresset och de naturvärden som finns inom
området.
För att skydda riksintresset mot åtgärder som
påtagligt kan skada naturmiljön ska ny bebyggelse undvikas inom området och inga åtgärder
som kan påverka naturvärdena negativt får
vidtas.
Strandängarna på östra sidan av Finnåkerssjön
ska bevaras med fortsatt jordbruk samt naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Våtmarkerna ska skyddas från
dränering och torvtäkt.
Grönbo
I planförslaget ligger riksintresset inom ett markområde med användingen natur, där områdets
användning föreslås vara oförändrad. Området
sammanfaller vidare med ett större område
utpekat som stort opåverkat område. Användningen bedöms tillgodose riksintresset och de
naturvärden som finns inom området.
Inga åtgärder får vidtas som kan påverka naturvärdena negativt. Ny bebyggelse ska i huvudsak tillkomma för att stödja Grimsö forskningsstations verksamhet och forskningsområde eller
för att bidra till en varsam utveckling av friluftslivs- och besöksvärdena i området.
För att bevara riksintresset krävs att området får
fortsätta att utvecklas fritt, utan mänsklig påverkan.
Järleån
I planförslaget ligger riksintresset inom ett
markområde med användningen landsbygd, där
områdets användning föreslås vara oförändrad.
Användningen bedöms tillgodose riksintresset
och de naturvärden som finns inom området.
Ny bebyggelse ska anpassas och ta hänsyn

Järleån, foto Samhällsbyggnad Bergslagen

till områdets naturvärden och får inte påverka
dessa negativt.
En förutsättning för bevarandet är att inga ingrepp vidtas i landformerna eller vattenföringen.
Inte heller andra åtgärder, såsom förändringar
av vattendragets sträckning eller vandringshinder, får vidtas i eller i närheten av älven som
kan påverka forssträckorna, lövskogen eller det
rika djurlivet.
Lejaskogen
I planförslaget ligger riksintresset inom markområden med användningarna natur och landsbygd, där områdenas användning föreslås vara
oförändrad, och förändringsområde verksamheter. Förändringen inom området syftar till att
möjliggöra en eventuell gruvdrift inom området.
Användningarna bedöms tillgodose riksintresset
och de naturvärden som finns inom området.
För att skydda riksintresset mot åtgärder som
påtagligt kan skada naturmiljön ska ny bebyggelse undvikas inom området, utöver bebyggelse kopplat till verksamheter för utvinning, och
inga åtgärder som kan påverka naturvärdena
negativt får vidtas.
Områdets hydrologi ska skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzonen bör i huvudsak inte utföras
inom riksintresset.
En del av området är även av riksintresse för
värdefulla ämnen eller material, Smedsjön-
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Dyrkatorp. Då riksintressena är oförenliga inom
den del som de överlappar bedöms företräde åt
en eventuell gruvdrift inom området på lämpligaste sätt främja en långsiktig hushållning med
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
Frågan kommer att prövas vid en eventuell ansökan om täkttillstånd enligt miljöbalken.
Morskogasjön
I planförslaget ligger riksintresset inom ett markområde med användingen natur och ett vattenområde med användningen vatten, där områdenas användning föreslås vara oförändrad.
Användningarna bedöms tillgodose riksintresset
och de naturvärden som finns inom området.
För att skydda riksintresset mot åtgärder som
påtagligt kan skada naturmiljön ska ny bebyggelse undvikas inom området och inga åtgärder
som kan påverka naturvärdena negativt får
vidtas.

sammanfaller vidare med ett större område
utpekat som stort opåverkat område. Användningen bedöms tillgodose riksintresset och de
naturvärden som finns inom området.
Inga åtgärder får vidtas som kan påverka naturvärdena negativt. Ny bebyggelse ska i huvudsak tillkomma för att stödja Grimsö forskningsstations verksamhet och forskningsområde eller
för att bidra till en varsam utveckling av friluftslivs- och besöksvärdena i området.
För att bevara riksintresset krävs att området får
fortsätta att utvecklas fritt, utan mänsklig påverkan. De hydrologiska förhållandena i området
ska bevaras.

Kulturmiljövården

Kommunen ska ha en dialog med länsstyrelsen
om föreslagna revideringar för områden av riksintresse för kulturmiljövården.

För att bevara områdets naturvärden bör sjöns
vattenstånd inte sänkas ytterligare. Igenväxning
bör förhindras genom fortsatt bete.

Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintressena ska kulturvärdena värnas.

Riddarhyttefältet
I planförslaget ligger riksintresset inom ett markområde med användingen natur och ett vattenområde med användningen vatten, där områdenas användning föreslås vara oförändrad.
Användningarna bedöms tillgodose riksintresset
och de naturvärden som finns inom området.

Bondebyn-Järle-Yxe
I planförslaget ligger riksintresset inom ett
markområde med användningen landsbygd,
där områdets markanvändning föreslås vara
oförändrad. Användningen bedöms tillgodose
riksintresset och de kulturvärden som finns inom
området.

Ny bebyggelse ska anpassas och ta hänsyn
till områdets naturvärden och får inte påverka
dessa negativt.

Ny bebyggelse ska anpassas och ta hänsyn
till områdets kulturvärden och får inte påverka
dessa negativt.

För att bevara områdets naturvärden får ingen
verksamhet som kan skada de geologiska bildningarna tillåtas. Lövrikedomen och den äldre
lövvegetationen i Baggådalen ska bibehållas för
att bevara de biologiska värdena. Åns naturliga
lopp ska bibehållas.

En förutsättning för bevarandet är att kulturmiljön hålls samman och att byggnader får behålla
sina ursprungliga karaktärer samt att odlingslandskapet hålls öppet. Vård och underhåll av
byggnaderna ska ske med varsamhet och hänsyn till kulturmiljön samt till de enskilda byggnadernas kulturvärden.

Stormossen och Spelmossen
I planförslaget ligger riksintresset inom ett markområde med användingen natur, där områdets
användning föreslås vara oförändrad. Området

Riksintresset är i dag inte detaljplanelagt. För att
säkerställa områdets kulturvärden bör detaljplan
eller områdesbestämmelser upprättas.
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Fellingsbro
I planförslaget ligger riksintresset inom ett
markområde med användningen landsbygd,
där områdets markanvändning föreslås vara
oförändrad. Användningen bedöms tillgodose
riksintresset och de kulturvärden som finns inom
området.

Lindesberg
I planförslaget ligger riksintresset inom markområden med användningarna stadsbygd och
grönområde, där områdenas markanvändning
föreslås vara oförändrad. Användningarna
bedöms tillgodose riksintresset och de kulturvärden som finns inom området.

Ny bebyggelse ska anpassas och ta hänsyn
till områdets kulturvärden och får inte påverka
dessa negativt.

Ny bebyggelse ska anpassas och ta hänsyn
till områdets kulturvärden och får inte påverka
dessa negativt.

Fellingsbro kyrka

En förutsättning för bevarandet är att kulturmiljön hålls samman och att platsens roll som
sockencentrum är tydligt avläsbart i landskapet.
Kyrkans dominerande läge ska bevaras och det
omkringliggande öppna landskapet ska hållas
öppet. Vård och underhåll av byggnaderna ska
ske med varsamhet och hänsyn till kulturmiljön
samt till de enskilda byggnadernas kulturvärden.

En förutsättning för bevarandet är att kulturmiljön hålls samman samt att byggnader, platsbildningar och den rätvinkliga rutnätsstaden får
behålla sina ursprungliga karaktärer. Vård och
underhåll av dessa ska ske med varsamhet
och hänsyn till kulturmiljön samt till de enskilda
byggnadernas kulturvärden. Vidare är en förutsättning för bevarandet av kulturmiljön att
utblickar över Stora Lindesjön bibehålls samt att
stads- och landskapsbilden kring sjön bevaras i
så stor utsträckning som möjligt. Prägeln av en
gammal bergslagsstad i ett omland av skogsoch odlingslandskap på sluttningar ner mot sjön
bör särskilt bevaras.

Riksintresset är i dag inte detaljplanelagt. För att
säkerställa områdets kulturvärden bör detaljplan
eller områdesbestämmelser upprättas.
Hinseberg
Riksintresset ligger inom området för fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort. I
fördjupningen redovisas hur kommunen avser
att tillgodose riksintresset.
Riksintresset är i dag enbart delvis
detaljplanelagt. För att säkerställa
områdets kulturvärden bör detaljplan eller
områdesbestämmelser upprättas.
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Lindesbergs tätort

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till
befintligt bebyggelsemönster och småskalighet
samt främst uppföras med fasader av trä, sten
eller puts.
Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i eller i närheten av riksintresset ska
planeringsunderlaget från år 2014, Planerings-
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underlag för riksintresset centrala Lindesberg,
tillämpas.
Större delen av riksintresset är i dag detaljplanelagt. För att säkerställa områdets kulturvärden bör samtliga detaljplaner gås igenom samt
behovet av skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud ses över. Även för de
resterande delarna av riksintresset bör detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas.
Röda jorden
I planförslaget ligger riksintresset inom ett markområde med användningen natur, där områdets
markanvändning föreslås vara oförändrad. Användningen bedöms tillgodose riksintresset och
de kulturvärden som finns inom området.
För att skydda riksintresset mot åtgärder som
påtagligt kan skada kulturmiljön ska ny bebyggelse undvikas inom området och inga åtgärder
som kan påverka kulturvärdena negativt får
vidtas.
En förutsättning för bevarandet är att järnframställningsplatser och därtill hörande råvaruområde bevaras samt att pågående rödjordsbildning
fortgår.
Riksintresset är i dag inte detaljplanelagt. För att
säkerställa områdets kulturvärden bör detaljplan
eller områdesbestämmelser upprättas.
Siggebohyttan
I planförslaget ligger riksintresset inom markområden med användningarna landsbygd och
natur, där områdenas markanvändning föreslås
vara oförändrad. Användningarna bedöms tillgodose riksintresset och de kulturvärden som finns
inom området.
Ny bebyggelse ska anpassas och ta hänsyn
till områdets kulturvärden och får inte påverka
dessa negativt.
En förutsättning för bevarandet är att kulturmiljön hålls samman och att byggnader får behålla
sina ursprungliga karaktärer. Herrgårdens
kontakt med omgivande odlings- och skogsland-

skap, samt hytt- och gruvområde ska bevaras.
Riksintresset är i dag inte detaljplanelagt. För att
säkerställa områdets kulturvärden bör detaljplan
eller områdesbestämmelser upprättas.

Friluftslivet

För att skydda riksintressena mot åtgärder som
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljöerna
ska ny bebyggelse anpassas och ta hänsyn till
områdenas värden. Ny bebyggelse inom områdena får inte påverka områdenas natur- eller
kulturvärden negativt. En utveckling av turismen
inom områdena bedöms stärka riksintressena
ytterligare.
Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintressena ska natur- och
kulturvärdena värnas.
Kindlaområdet
I planförslaget ligger området inom markområden med användningarna natur och
förändringsområde natur. Förändringen inom
området syftar till att möjliggöra en utveckling
och förstärkning av områdets natur- och rekreationsvärden. Användningarna bedöms tillgodose
riksintresset och de natur- eller kulturvärden
som finns inom området.
Ny bebyggelse ska i huvudsak tillkomma för att
stödja en utveckling av friluftslivet och turismen
inom området.
En förutsättning för bevarandet är att området
behåller sin karaktär som ostört vildmarksområde samt behålls opåverkat från infrastruktur och
bebyggelse. För att bevara dessa värden bör
inga större exploateringar eller bulleralstrande
verksamheter tillåtas inom området. Området
bör tillgängliggöras och leder i området bör
underhållas.
Malingsbo-Kloten
I planförslaget ligger området inom markområden med användningarna natur och förändringsområde natur. Förändringen inom området
syftar till att möjliggöra en utveckling och förstärkning av områdets natur- och rekreations-
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värden. Användningarna bedöms tillgodose
riksintresset och de natur- och kulturvärden som
finns inom området.
Ny bebyggelse ska i huvudsak tillkomma för att
stödja en utveckling av friluftslivet och turismen
inom området.
En förutsättning för bevarandet är att området
behåller sin karaktär som ostört vildmarksområde samt att de upplevelsevärden och friluftsaktiviteter som finns inom området bevaras
och utvecklas. För att bevara dessa värden bör
inga större exploateringar eller bulleralstrande
verksamheter tillåtas i området. Området bör
tillgängliggöras och leder i området bör underhållas. Ett rekreationsanpassat skogsbruk bör
eftersträvas i området.

för utvinning, och inga åtgärder som kan påverka utvinningen negativt får vidtas.
Larsbo
I planförslaget ligger de två områdena inom
markområden med användningarna verksamheter och förändringsområde verksamheter.
Förändringen inom områdena syftar till att möjliggöra en eventuell återupptagning av gruvdriften inom områdena. Användningarna bedöms
tillgodose riksintresset och de fyndigheter av
värdefulla ämnen eller material som finns inom
området.
För att skydda riksintresset mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra utvinningen av fyndigheterna ska ny bebyggelse undvikas inom området, utöver bebyggelse kopplat till verksamheter
för utvinning, och inga åtgärder som kan påverka utvinningen negativt får vidtas.
Lovisa
I planförslaget ligger området inom markområden med användningarna verksamheter och
förändringsområde verksamheter. Förändringen
inom områdena syftar till att möjliggöra en utökning av gruvdriften inom områdena. Användningarna bedöms tillgodose riksintresset och de
fyndigheter av värdefulla ämnen eller material
som finns inom området.

Malingsbo-Kloten

Värdefulla ämnen eller material

Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av områden med värdefulla
ämnen eller material ska fyndigheterna värnas.
Forshammar
I planförlaget ligger området inom ett markområde med användningen verksamheter, där
områdets användning föreslås vara oförändrad.
Användningen bedöms tillgodose riksintresset
och de fyndigheter av värdefulla ämnen eller
material som finns inom området.
För att skydda riksintresset mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra utvinningen av fyndigheterna ska ny bebyggelse undvikas inom området, utöver bebyggelse kopplat till verksamheter
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För att skydda riksintresset mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra utvinningen av fyndigheterna ska ny bebyggelse undvikas inom området, utöver bebyggelse kopplat till verksamheter
för utvinning, och inga åtgärder som kan påverka utvinningen negativt får vidtas.
Smedjesjön-Dyrkatorp
I planförslaget ligger området inom ett markområde med användingen förändringsområde
verksamheter. Förändringen inom området
syftar till att möjliggöra en eventuell gruvdrift
inom området. Användningen bedöms tillgodose
riksintresset och de fyndigheter av värdefulla
ämnen eller material som finns inom området.
För att skydda riksintresset mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra utvinningen av fyndighe-
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terna ska ny bebyggelse undvikas inom området, utöver bebyggelse kopplat till verksamheter
för utvinning, och inga åtgärder som kan påverka utvinningen negativt får vidtas.
En del av området är även av riksintresse för
naturvården, Lejaskogen. Då riksintressena
är oförenliga inom den del som de överlappar
bedöms företräde åt en eventuell gruvdrift inom
området på lämpligaste sätt främja en långsiktig
hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Frågan kommer att prövas
vid en eventuell ansökan om täkttillstånd enligt
miljöbalken.

Anläggningar för energiproduktion

Vindbruk
I planförslaget utgör området ett markområde
med användningen förändringsområde verksamheter. Förändringen inom området syftar till
att möjliggöra en etablering av vindbruksanläggningar inom området. Användningen bedöms
tillgodose riksintresset och de anläggningar för
energiproduktion som kan komma att anläggas
inom området.
För att skydda riksintresset mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten till eller utnyttjandet av framtida anläggningar ska ingen ny
bebyggelse få tillkomma inom området och inga
åtgärder som kan påverka eventuella anläggningar negativt får vidtas.
Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintresset ska eventuella
anläggningarnas funktioner beaktas för att säkerställa att möjligheten till anläggning värnas.

Anläggningar för energidistribution

Kraftledningar
I planförslaget sträcker sig kraftledningarna
inom ett flertal markområden med olika användningar, främst med användningarna landsbygd,
natur och förändringsområde natur. Användningarna bedöms tillgodose riksintresset och
de anläggningar för energidistribution som finns
inom området.
För att skydda riksintresset mot åtgärder som

påtagligt kan försvåra tillkomsten till eller utnyttjandet av anläggningarna ska ingen bebyggelse
få tillkomma inom områdena och inga åtgärder
som kan påverka anläggningarna negativt får
vidtas. Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintresset ska
anläggningarnas funktioner värnas.
Svenska Kraftnät ska kontaktas i tidigt skede vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
Samråd ska alltid ske vid åtgärder inom 250
meter från stamnätsledningar och stationer.

Anläggningar för kommunikationer

För att skydda riksintressena mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra tillkomsten till eller utnyttjandet av anläggningarna ska ingen bebyggelse
få tillkomma inom områdena och inga åtgärder
som kan påverka anläggningarna negativt får
vidtas. Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintressena ska
anläggningarnas funktioner värnas.
Riksväg 50
Lindesbergs kommun ska tillsammans med övriga berörda kommuner och Trafikverket verka för
att standarden på riksvägen förbättras och att
vägen byggs om till en så kallad 2+1-väg, dvs.
en mötesfri väg som har omväxlande en eller
två körfält i en given riktning samt mitträcke.
Europaväg E18/Europaväg E20
Lindesbergs kommun ska tillsammans med övriga berörda kommuner och Trafikverket verka för
en fullgod standard vad gäller kapacitet såväl
som trafiksäkerhet på europavägarna.
Mälarbanan
Lindesbergs kommun ska tillsammans med
övriga berörda kommuner och Trafikverket
verka för att Mälarbanan håller mycket hög
järnvägsstandard. Vidare ska kommunen verka
för ett tågstopp i Fellingsbro.
Bergslagsbanan
Lindesbergs kommun ska verka för ett tågstopp
i Vedevåg. Vidare ska kommunen verka för att
tågstoppen Lindesberg och Storå bibehålls samt
att stationsområdena utvecklas.

PLANFÖRSLAG

45

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

Bergslagsbanan

Vindskydd i Kloten

Kommunen ska tillsammans med berörda kommuner och Trafikverket verka för att kapaciteten
och standarden på Bergslagsbanan håller hög
järnvägsstandard.

Ny bebyggelse ska i huvudsak tillkomma för att
stödja en utveckling av friluftslivet och turismen
inom området. Vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning i närheten av riksintresset ska
natur- och kulturvärdena värnas.

Godsstråket genom Bergslagen
Lindesbergs kommun ska tillsammans med övriga berörda kommuner och Trafikverket verka
för att standarden på järnvägen tillgodoser dess
funktion. Vidare ska kommunen verka för att
tågstoppet i Frövi bibehålls och att stationsområdet utvecklas.

Totalförsvaret

Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning
som avser höga objekt.

Rörliga friluftslivet

Kloten
I planförslaget utgör området i huvudsak markområden med användningarna natur samt
förändringsområde natur. Området sammanfaller även delvis med markområden med användningarna landsbygd, stadsbygd, verksamheter
och bostäder, varav en begränsad del föreslås
få en förändrad markanvändning. Förändringsområdet natur syftar till att möjliggöra en utveckling och förstärkning av områdets natur- och
rekreationsvärden. En utveckling inom övriga
utpekade förändringsområden är i begränsad
omfattning i förhållande till riksintressets totala utbredning och bedöms därför få en ringa
påverkan. Användningarna bedöms tillgodose
riksintresset och de natur- eller kulturvärden
som finns inom området.
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En förutsättning för bevarandet är att turismens
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets,
intressen beaktas. En utveckling av turismen
inom området bedöms stärka riksintresset ytterligare.

Natura 2000-områden

Kommunen ställer sig positiv till föreslagna nya
Natura 2000-områden.
I planförslaget ligger samtliga Natura 2000-områden inom markområden med användningarna natur, landsbygd och förändringsområde
natur. Förändringsområdena natur syftar till att
möjliggöra en utveckling och förstärkning av
områdenas natur- och rekreationsvärden. Användningarna bedöms tillgodose riksintressena
och de natur- och kulturvärden som finns inom
områdena.
För att skydda riksintressena mot åtgärder som
kan påtagligt skada natur- och kulturvärdena
ska ny bebyggelse undvikas inom områdena
och inga åtgärder inom områdena som kan
påverka natur- eller kulturvärdena negativt får
vidtas. Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning ska riksintressenas natur- och
kulturvärdena värnas och en så kallad Natura
2000-prövning kan behövas.
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Miljökvalitetsnormer

Nedan redovisas hur kommunen avser att följa
gällande miljökvalitetsnormer.
Kommunen ska beakta miljökvalitetsnormerna
vid all planläggning, lovgivning och tillståndsprövning samt säkerställa att gällande miljökvalitetsnormer följs. Metoder ska utvecklas för
regelbunden kontroll av miljökvaliteten. Särskilt
åtgärdsprogram ska upprättas om det behövs
för att en miljökvalitetsnorm ska kunna följas.

Utomhusluft

I planförslaget föreslås samhällsutvecklingen
inom kommunen koncentreras till fem utvecklingsområden, ett stråk längs Arbogaån och
inom eller i anslutning till befintliga byar samt
övriga bebyggelsekoncentrationer.
En utveckling enligt planförslaget innebär att
ny bebyggelse främst tillkommer i tätorterna
Guldsmedshyttan-Storå, Lindesberg, Vedevåg,
Frövi och Fellingsbro samt mellan utvecklingsområdena och i anslutning till redan befintliga
bebyggelsekoncentrationer.
Planförslaget skapar förutsättningar för ett ökat
antal bostäder, vilket skapar förutsättningar för
en ökad folkmängd. En ökad folkmängd innebär
sannolikt ett ökat transportbehov. Till viss del
kommer detta att ske med bil, vilket påverkar
miljökvalitetsnormerna.
Planförslagets inriktning innebär dock att tillkommande bebyggelse framförallt lokaliseras
med närhet till service och kollektivtrafik, vilket
skapar förutsättningar för ett minskat bilberoende. En utveckling enligt planförslaget bedöms
därför inte i märkbar grad påverka förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft.

Omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller,
såsom de är formulerade, gäller inte kommuner
av Lindesbergs storlek.
I planförslaget föreslås dock inga åtgärder som
märkbart kan tänkas försämra bullersituationen

inom kommunen. Planförslaget anger att riktvärden för buller ska tillämpas och i de fall bostäder
uppförs inom bullerutsatta områden ska särskilt
bullerskyddande åtgärder vidtas för att säkerställa att riktvärdena för buller inte överskrids.

Vattenförvaltning

En utveckling enligt planförslaget innebär att
bebyggelseutvecklingen inom kommunen i
huvudsak tillkommer inom områden som är eller
kommer att anslutas till kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten. Inriktningen innebär att antalet tillkommande utsläppspunkter minimeras, vilket minskar
risken för påverkan på recipienter.
Vidare anger planförslaget att dagvatten ska
omhändertas lokalt och vid behov renas innan
det når recipient, vilket bedöms påverka vattenkvaliteten positivt.
Inga övriga åtgärder föreslås som nämnvärt
bedöms påverka förutsättningarna för att följa
miljökvalitetsnormerna.

Bostäder

Nya bostäder bör i huvudsak tillkomma inom
utpekade utvecklingsområden, för att stärka tätorterna samt nyttja områdenas strategiska lägen
för kollektivtrafik, service och verksamheter.
Även utanför utvecklingsområdena och utpekade förändringsområden ska ny bebyggelse få
tillkomma. Detta dock främst mellan utvecklingsområdena, i ett stråk längs Arbogaån, och inom
eller i anslutning till befintliga byar samt övriga
bebyggelsekoncentrationer. Områdena främjar
en levande landsbygd samt bidrar till att befintliga tätorter och byar sammanbinds.
Enstaka nya bostäder, upp till och med fem
enbostadshus, ska kunna prövas genom lovgivning utan att behöva föregås av planläggning.
Ny sammanhållen bebyggelse med fler än fem
enbostadshus ska däremot prövas i detaljplan.
Vid eventuella konflikter med andra intressen
ska det från fall till fall avgöras om även färre än
fem enbostadshus ska prövas i detaljplan.
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Inom en del av de utpekade områdena för nya
bostäder finns brukningsvärd jordbruksmark.
De utpekade områdena bedöms tillgodose ett
väsentligt samhällsintresse, att möjliggöra nya
bostäder inom strategiskt långsiktigt viktiga
områden inom kommunen. Detta bedöms inte
kunna tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas
i anspråk.
Inom eller i närheten av de utpekade områdena
för nya bostäder kan det finnas djur, svampar
eller växter som är fridlysta eller rödlistade. Vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning
ska detta klargöras.

Fellingsbro

I planförslaget utgör Fellingsbro stadsbygd.
Nya bostäder bör främst tillkomma inom det
utpekade området och genom förtätning inom
tätorten.
Inom tätorten bör en variation av nya bostäder
eftersträvas och nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus, flerbostadshus, parhus och radhus.
Inom tätorten bör nya bostäder placeras och utformas med hänsyn till den intilliggande bebyggelsens struktur och skala.
Den planerade åtgärdsvalsstudien för länsväg
249, som bl.a. ska utreda möjligheten till en
förbifart utanför Fellingsbro tätort, skulle kunna
medföra att centrala verksamhetsområden kan
omlokaliseras till lägen i anslutning till den nya
vägen. Detta skulle frigöra mark för nya bostäder.
Inom Fellingsbro behöver hänsyn tas till:
• Mälarbanan som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• MKN för vatten,
• den tillståndspliktiga zonen på 30 meter
utmed länsväg 249,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

övergödning i vattendrag,
fornlämningar,
vattenskyddsområde,
rullstensås,
potentiellt förorenade områden,
miljöfarlig verksamhet,
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
ras- och skredrisk,
buller från större vägar och Mälarbanan,
vibrationer från större vägar och Mälarbanan,
markradon,
transporter av farligt gods på länsväg 249
och Mälarbanan, och
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Frövi

För Frövi tätort finns en fördjupning av översiktsplanen, vilken hanterar nya bostäder.
Planläggning, lovgivning och tillståndsprövning
inom Frövi tätort ska ske utifrån fördjupningen
av översiktsplanen.

Rockhammar

I planförslaget utgör de södra delarna av Rockhammar bostäder. Nya bostäder bör främst tillkomma inom det utpekade området och genom
förtätning inom tätorten.
Inom tätorten bör en variation av nya bostäder
eftersträvas och nya bostäder bör främst uppfö-
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ras i form av friliggande enbostadshus, flerbostadshus, parhus och radhus.
Inom tätorten bör nya bostäder placeras och utformas med hänsyn till den intilliggande bebyggelsens struktur och skala.

Inom Rockhammar behöver hänsyn tas till:
• MKN för vatten,
• skoglig värdetrakt,
• övergödning i vattendrag,
• värdefulla vattenområden för natur, fiske och
kultur,
• fornlämningar,
• vattenskyddsområde,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 846,
och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Vedevåg

I planförslaget utgör Vedevåg stadsbygd. Nya
bostäder bör främst tillkomma inom de utpekade
områdena och genom förtätning inom tätorten.

Inom tätorten bör en variation av nya bostäder
eftersträvas och nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus, flerbostadshus, parhus och radhus.
Inom tätorten bör nya bostäder placeras och utformas med hänsyn till den intilliggande bebyggelsens struktur och skala.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inom Vedevåg behöver hänsyn tas till:
MKN för vatten,
den tillståndspliktiga zonen på 30 meter
utmed länsväg 249,
strandskydd,
skoglig värdetrakt,
nyckelbiotop,
område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
ängs- och betesmarker enligt ängs- och
betesmarksinventeringen,
fornlämningar,
kyrkligt kulturminne,
potentiellt förorenade områden,
miljöfarliga verksamheter,
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
översvämningsrisk,
erosionsrisk,
ras- och skredrisk,
buller från större vägar,
vibrationer från större vägar,
markradon,
transporter av farligt gods på länsväg 249,
och
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•

elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

I planförslaget föreslås tre förändringsområden
för bostäder i anslutning till Vedevåg.
Sjöängsfallet
Området är ca 18 hektar stort och består av
ängs- och skogsmark. Viss bebyggelse finns i
området. Området ligger i västra delen av Vedevågs tätort.
Nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus. Inom området bör nya
bostäder placeras och utformas med hänsyn
till den intilliggande bebyggelsens struktur och
skala. Jordbruksmark bör undantas från exploatering.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer,
• MKN för vatten,
• fornlämningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från större vägar och Bergslagsbanan,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 249
och Bergslagsbanan, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.
Hagalund
Området är ca 40 hektar stort och består av
ängs- och skogsmark med enstaka bebyggelse.
Området ligger i anslutning till länsväg 249 i norr
och Bergslagsbanan i söder.
Nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus. Inom området bör nya
bostäder placeras och utformas med hänsyn
till den intilliggande bebyggelsens struktur och
skala. Vidare behöver anslutning till planerat
resecentrum och tågstopp samt de centrala
delarna av tätorten säkerställas.
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Inom området behöver hänsyn tas till:
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer,
• MKN för vatten,
• den tillståndspliktiga zonen på 30 meter
utmed länsväg 249,
• skoglig värdetrakt,
• ängs- och betesmark enligt ängs- och
betesmarksinventeringen,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från större vägar och Bergslagsbanan,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 249
och Bergslagsbanan, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.
Sjöängen
Området är ca 19 hektar och består av ängsoch skogsmark. I anslutning till länsväg 845
finns en fotbollsplan. Området ligger ca en kilometer norr om de centrala delarna av Vedevågs
tätort.
Nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus. Inom området bör nya
bostäder placeras och utformas med hänsyn
till den intilliggande bebyggelsens struktur och
skala. Jordbruksmark bör undantas från exploatering.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Lindesberg

I planförslaget utgör Lindesbergs tätort stadsbygd. Nya bostäder bör främst tillkomma inom
de utpekade områdena och genom förtätning
inom tätorten.
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Inom tätorten bör en variation av nya bostäder
eftersträvas och nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus, flerbostadshus, parhus och radhus.
Området karaktäriseras av en småstadsmiljö
med bl.a. trästadsbebyggelse och utblickar
över Stora Lindesjön. Inom tätorten bör nya
bostäder placeras och utformas med hänsyn till
den befintliga bebyggelsens struktur och skala.
Stor hänsyn bör tas till områdets kulturhistoriska
och arkitektoniska värden. Utblickar över Stora
Lindesjön bör bibehållas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ängs- och betesmark enligt ängs- och
betesmarksinventeringen,
våtmark enligt våtmarksinventeringen,
övergödning i sjö och vattendrag,
fornlämningar,
byggnadsminne,
kyrkligt kulturminne,
vattenskyddsområde,
rullstensås,
potentiellt förorenade områden,
miljöfarliga verksamheter,
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
översvämningsrisk,
erosionsrisk,
ras- och skredrisk,
buller från större vägar och Bergslagsbanan,
vibrationer från större vägar och Bergslagsbanan,
markradon,
transporter av farligt gods på Bergslagsbanan, och
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

I planförslaget föreslås tre förändringsområden
för bostäder i anslutning till Lindesbergs tätort.
Områdena föreslås på sikt även kunna innehålla
offentlig service, såsom exempelvis förskola.

Inom tätorten är det viktigt att befintliga mötesplatser bibehålls och att nya skapas.
Inom Lindesberg behöver hänsyn tas till:
• Lindesberg som är av riksintresse för kulturmiljövården,
• en kraftledning som är av riksintresse för
anläggningar för energidistribution,
• Bergslagsbanan och Lindesbergs järnvägsstation som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• MKN för vatten,
• naturreservat,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• nyckelbiotoper,
• områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram,

Sörlunda
Området är ca 18 hektar och består av jordbruks- och ängsmark. Området ligger inom den
södra delen av Lindesbergs tätort.
Nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus och mindre flerbostadshus. Inom området bör nya bostäder placeras
och utformas med hänsyn till den intilliggande
bebyggelsens struktur och skala samt angränsande natur- och rekreationsvärden.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• MKN för vatten,
• naturreservat,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
• ängs- och betesmark enligt ängs- och
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

betesmarksinventeringen,
övergödning i sjö,
fornlämningar,
vattenskyddsområde,
rullstensås,
potentiellt förorenat område,
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
översvämningsrisk,
erosionsrisk,
ras- och skredrisk,
buller från större vägar och Bergslagsbanan,
markradon,
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Lindesby
Området är ca 20 hektar och består av jordbruks-, ängs- och skogsmark. Området ligger
inom den västra delen av Lindesbergs tätort.
Nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus och mindre flerbostadshus. Inom området bör nya bostäder placeras
och utformas med hänsyn till den intilliggande
bebyggelsens struktur och skala samt angränsande natur- och rekreationsvärden.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• MKN för vatten,
• skoglig värdetrakt,
• områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
• övergödning i sjö och vattendrag,
• fornlämningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

struktur och skala. Jordbruksmark bör undantas
från exploatering.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer,
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• markradon, och
• transporter av farligt gods på Bergslagsbanan.

Råsvalen

I planförslaget föreslås tre förändringsområden
för bostäder längs Råsvalens västra strand.
Områdena är totalt ca 360 hektar stora och består i huvudsak av skogsmark, men till viss del
även av ängsmark och bebyggelse.
Nya bostäder bör främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. Inom områdena bör
nya bostäder placeras och utformas med hänsyn till den intilliggande bebyggelsens struktur
och skala samt angränsande natur- och rekreationsvärden.

Norslund
Området är ca 26 hektar och består av en ridanläggning, jordbruks-, ängs- och skogsmark.
Området ligger inom den norra delen av Lindesbergs tätort.
Nya bostäder bör främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus, i form av stadsnära
temaboende för hästintresserade. Inom området bör nya bostäder placeras och utformas
med hänsyn till den intilliggande bebyggelsens
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I samband med en utveckling inom områdena bör möjligheten till ett sammanhängande
gång- och cykelvägnät mellan områdena samt
i förlängningen mellan Guldsmedshyttan och
Lindesbergs tätorter beaktas.
Inom det södra området behöver hänsyn tas till:
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.
Inom det mellersta området behöver hänsyn tas
till:
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• nyckelbiotop,
• fornlämningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Nya bostäder bör främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. Inom områdena bör
nya bostäder placeras och utformas med hänsyn till den intilliggande bebyggelsens struktur
och skala.
Inom Siggebohyttan behöver hänsyn tas till:
• MKN för vatten,
• skoglig värdetrakt,
• ängs- och betesmark enligt ängs- och
betesmarksinventeringen,
• fornlämningar,
• gruvhål enligt gruvhålsinventeringen,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar, och
• markradon.

Inom det norra området behöver hänsyn tas till:
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Inom Öskevik behöver hänsyn tas till:
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• nyckelbiotoper,
• värdefulla vattenområden för fiske,
• fornlämningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Siggebohyttan och Öskevik

Guldsmedshyttan-Storå

I planförslaget utgör Siggebohyttan och Öskevik
bostäder. Nya bostäder bör främst tillkomma
inom de utpekade områdena och genom förtätning inom dem.

I planförslaget utgör Guldsmedshyttan-Storå
stadsbygd. Nya bostäder bör främst tillkomma
inom de utpekade områdena och genom förtätning inom tätorterna.
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Inom tätorterna bör en variation av nya bostäder
eftersträvas och nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus, flerbostadshus, parhus och radhus. Inom tätorterna
bör nya bostäder placeras och utformas med
hänsyn till den intilliggande bebyggelsens struktur och skala.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
översvämningsrisk,
erosionsrisk,
ras- och skredrisk,
buller från större vägar och Bergslagsbanan,
vibrationer från större vägar och Bergslagsbanan,
markradon,
transporter av farligt gods på riksväg 50 och
Bergslagsbanan, och
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Stråssa

I planförslaget utgör Stråssa stadsbygd. Nya bostäder bör främst tillkomma inom det utpekade
området och genom förtätning inom tätorten.

Inom Guldsmedshyttan-Storå behöver hänsyn
tas till:
• riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• nyckelbiotop,
• områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
• värdefulla vattenområden för natur och
fiske,
• fornlämningar,
• byggnadsminne,
• kyrkligt kulturminne,
• rullstensåsar,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• gruvhål enligt gruvhålsinventeringen,
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Nya bostäder bör främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus, men i mindre omfattning även som flerbostadshus, parhus och
radhus. Inom tätorten bör nya bostäder placeras
och utformas med hänsyn till den intilliggande
bebyggelsens struktur och skala.
Inom Stråssa behöver hänsyn tas till:
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• fornlämningar,
• kyrkligt kulturminne,
• miljöfarlig verksamhet,
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•
•
•
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lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
buller från större vägar,
vibrationer från större vägar, och
markradon.

•
•
•

Ramsberg

I planförslaget utgör Ramsberg stadsbygd. Nya
bostäder bör främst tillkomma inom det utpekade området och genom förtätning inom tätorten.
Nya bostäder bör främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus, men i mindre omfattning även som flerbostadshus, parhus och
radhus. Inom tätorten bör nya bostäder placeras
och utformas med hänsyn till den intilliggande
bebyggelsens struktur och skala.

vibrationer från större vägar,
markradon, och
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Landsbygd

Nya bostäder utanför utpekade områden bör
främst tillkomma på landsbygden inom utvecklingsområdena. Inom utvecklingsområdena på
landsbygden bör nya bostäder framförallt uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk försörjning.
Bostäder på landsbygden bör även kunna
tillkomma utanför utvecklingsområdena, främst
mellan utvecklingsområdena, i ett stråk längs
Arbogaån, och inom eller i anslutning till befintliga byar samt övriga bebyggelsekoncentrationer.
Anslutning till befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk försörjning ska eftersträvas.
Nya bostäder på landsbygden bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus, men
även som mindre flerbostadshus.

Verksamheter

Inom Ramsberg behöver hänsyn tas till:
• en kraftledning som är av riksintresse för
anläggningar för energidistribution,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• nyckelbiotop,
• ängs- och betesmark enligt ängs- och
betesmarksinventeringen,
• försurning i vattendrag,
• fornlämningar,
• kyrkligt kulturminne,
• vattenskyddsområde,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,

Kommunen ska erbjuda verksamheter konkurrenskraftiga etableringsalternativ. Kommunens
näringslivsarbete ska underlätta för verksamheter att verka och etablera sig i kommunen samt
Örebroregionen.
Nya verksamheter bör i huvudsak tillkomma
inom utpekade utvecklingsområden, för att
stärka tätorterna samt nyttja områdenas
strategiska lägen för kollektivtrafik, service och
verksamheter. Verksamheter inom offentlig och
kommersiell service bör i huvudsak tillkomma
inom utvecklingsområdena.
Nya verksamheter med hög omgivningspåverkan bör i första hand främst tillkomma inom
Frövi och Lindesbergs tätorter, vilka ligger
strategiskt utifrån ett logistikperspektiv. Vidare
bör verksamheter med hög omgivningspåverkan
undvikas utanför utpekade områden för verksamheter.
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Även utanför utvecklingsområdena och
utpekade förändringsområden ska ny
bebyggelse få tillkomma. Detta dock
främst mellan utvecklingsområdena, i ett
stråk längs Arbogaån, och inom eller i
anslutning till befintliga byar samt övriga
bebyggelsekoncentrationer. Områdena främjar
en levande landsbygd samt bidrar till att
befintliga tätorter och byar sammanbinds.
Inom en del av de utpekade områdena för nya
verksamheter finns brukningsvärd jordbruksmark. De utpekade områdena bedöms tillgodose ett väsentligt samhällsintresse, att möjliggöra
nya verksamheter inom strategiskt långsiktigt
viktiga områden inom kommunen. Detta bedöms inte kunna tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk.
Inom eller i närheten av de utpekade områdena
för nya verksamheter kan det finnas djur, svampar eller växter som är fridlysta eller rödlistade.
Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning ska detta klargöras.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strandskydd,
skoglig värdetrakt,
område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
övergödning i vattendrag,
fornlämningar,
vattenskyddsområde,
rullstensås,
potentiellt förorenade områden,
miljöfarlig verksamhet,
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
ras- och skredrisk,
buller från större vägar och Mälarbanan,
vibrationer från större vägar och Mälarbanan,
markradon,
transporter av farligt gods på länsväg 249
och Mälarbanan, och
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Fellingsbro

I planförslaget utgör Fellingsbro stadsbygd. Nya
verksamheter bör främst tillkomma inom det
utpekade området och genom förtätning inom
tätorten i anslutning till befintliga verksamheter.
Fellingsbro bedöms främst vara lämpligt för
verksamheter med låg omgivningspåverkan.
Den planerade åtgärdsvalsstudien för länsväg
249, som bl.a. ska utreda möjligheten till en
förbifart utanför Fellingsbro tätort, skulle kunna
medföra att centrala verksamhetsområden kan
omlokaliseras till lägen i anslutning till den nya
vägen. Detta skulle möjliggöra en separation
av verksamheter med hög omgivningspåverkan
och bostadsbebyggelsen i tätorten.
Inom Fellingsbro behöver hänsyn tas till:
• Mälarbanan som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• MKN för vatten,
• den tillståndspliktiga zonen på 30 meter
utmed länsväg 249,
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Korrvike industriområde
I planförslaget utgör Korrvike industriområde
verksamheter. Nya verksamheter bör främst
tillkomma inom det utpekade området genom
förtätning i anslutning till befintliga verksamheter. Korrvike industriområde bedöms främst
vara lämpligt för verksamheter med hög omgivningspåverkan.
Inom Korrvike industriområde behöver hänsyn
tas till:
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•
•
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•
•
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•
•
•
•
•

Mälarbanan som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
MKN för vatten,
skoglig värdetrakt,
övergödning i vattendrag,
potentiellt förorenade områden,
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
ras- och skredrisk,
buller från större vägar och Mälarbanan,
vibrationer från större vägar och Mälarbanan,
markradon,
transporter av farligt gods på Mälarbanan,
och
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Ässingholms industriområde
I planförslaget utgör Ässingholms industriområde förändringsområde verksamheter. Området
är ca fem hektar stort och består i huvudsak
av jordbruksmark. Ässingholms industriområde
bedöms främst vara lämpligt för verksamheter
med hög omgivningspåverkan.
Inom Ässingholms industriområde behöver
hänsyn tas till:
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar,
• markradon, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.
Hagalunds industriområde
I planförslaget utgör Hagalunds industriområde
verksamheter. Nya verksamheter bör främst
tillkomma inom det utpekade området genom
förtätning i anslutning till befintliga verksamheter. Hagalunds industriområde bedöms främst
vara lämpligt för verksamheter med hög omgivningspåverkan.

Inom Hagalunds industriområde behöver hänsyn tas till:
• Mälarbanan som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• MKN för vatten,
• den tillståndspliktiga zonen på 30 meter
utmed länsväg 249,
• skoglig värdetrakt,
• rullstensås,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Mälarbanan,
• vibrationer från större vägar och Mälarbanan,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 249
och Mälarbanan, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.
Oppboga bruk
I planförslaget utgör området vid Oppboga bruk
verksamheter. Området bekräftar Oppboga
bruks verksamhet och säkerställer att den kan
fortgå.
Inom Oppboga bruk behöver hänsyn tas till:
MKN för vatten,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• värdefulla vattenområden för fiske,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk,
• markradon, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Frövi

För Frövi tätort finns en fördjupning av översiktsplanen, vilken hanterar nya verksamheter.
Planläggning, lovgivning och tillståndsprövning
inom Frövi tätort ska ske utifrån fördjupningen
av översiktsplanen.
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Rockhammar

I planförslaget utgör de norra delarna av Rockhammar verksamheter. Nya verksamheter bör
främst tillkomma inom de utpekade områdena
genom förtätning i anslutning till befintliga
verksamheter. Rockhammar bedöms främst
vara lämpligt för verksamheter med hög omgivningspåverkan.

Inom Rockhammar behöver hänsyn tas till:
MKN för vatten,
• skoglig värdetrakt,
• värdefulla vattenområden för natur, fiske och
kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 846,
och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Vedevåg

I planförslaget utgör Vedevåg stadsbygd. Nya
verksamheter bör främst tillkomma inom de
utpekade områdena och genom förtätning inom
tätorten i anslutning till befintliga verksamheter.
Vedevåg bedöms främst vara lämpligt för verksamheter med låg omgivningspåverkan.
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Inom Vedevåg behöver hänsyn tas till:
• MKN för vatten,
• den tillståndspliktiga zonen på 30 meter
utmed länsväg 249,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• nyckelbiotop,
• område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
• ängs- och betesmarker enligt ängs- och
betesmarksinventeringen,
• fornlämningar,
• kyrkligt kulturminne,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 249,
och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.
Vedevågs industriområde
I planförslaget utgör Vedevågs industriområde
verksamheter. Nya verksamheter bör främst
tillkomma inom det utpekade området genom
förtätning i anslutning till befintliga verksamheter. Vedevågs industriområde bedöms främst
vara lämpligt för verksamheter med hög omgivningspåverkan.
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Inom Vedevågs industriområde behöver hänsyn
tas till:
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer,
• MKN för vatten,
• den tillståndspliktiga zonen på 30 meter
utmed länsväg 249,
• biotopskyddsområde,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• nyckelbiotop,
• fornlämningar,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från större vägar och Bergslagsbanan,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 249
och Bergslagsbanan, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Lindesberg

I planförslaget utgör Lindesbergs tätort stadsbygd. Nya verksamheter bör främst tillkomma
inom de utpekade områdena och genom
förtätning inom tätorten. Lindesbergs tätort
bedöms främst vara lämpligt för verksamheter
med låg omgivningspåverkan.
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station som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
MKN för vatten,
naturreservat,
strandskydd,
skoglig värdetrakt,
nyckelbiotoper,
områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
ängs- och betesmark enligt ängs- och
betesmarksinventeringen,
våtmark enligt våtmarksinventeringen,
övergödning i sjö och vattendrag,
fornlämningar,
byggnadsminne,
kyrkligt kulturminne,
vattenskyddsområde,
rullstensås,
potentiellt förorenade områden,
miljöfarliga verksamheter,
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
översvämningsrisk,
erosionsrisk,
ras- och skredrisk,
buller från större vägar och Bergslagsbanan,
vibrationer från större vägar och Bergslagsbanan,
markradon,
transporter av farligt gods på Bergslagsbanan, och
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Området karaktäriseras av en småstadsmiljö
med bl.a. trästadsbebyggelse och utblickar över
Stora Lindesjön. Inom tätorten bör nya verksamheter placeras och utformas med hänsyn till
den befintliga bebyggelsens struktur och skala.
Stor hänsyn bör tas till områdets kulturhistoriska
och arkitektoniska värden. Utblickar över Stora
Lindesjön bör bibehållas.
Inom Lindesberg behöver hänsyn tas till:
• Lindesberg som är av riksintresse för kulturmiljövården,
• en kraftledning som är av riksintresse för
anläggningar för energidistribution,
• Bergslagsbanan och Lindesbergs järnvägs-
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Betong- och cementindustri
I planförslaget utgör området vid betong- och
cementindustrin verksamheter. Området bekräftar betong- och cementindustrins verksamhet
och säkerställer att den kan fortgå.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer,
• MKN för vatten,
• vattenskyddsområde,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• rullstensås,
• potentiellt förorenade områden,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från större vägar och Bergslagsbanan,
• markradon, och
• transporter av farligt gods på Bergslagsbanan.
Nammo LIAB AB
I planförslaget utgör området vid Nammo LIAB
AB verksamheter. Området bekräftar Nammo
LIAB AB verksamhet och säkerställer att den
kan fortgå.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• MKN för vatten,
• skoglig värdetrakt,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• markradon, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.
Lindeshyttans industriområde
I planförslaget utgör Lindeshyttans industriområde verksamheter. Nya verksamheter bör främst
tillkomma inom det utpekade området genom
förtätning i anslutning till befintliga verksamheter. Lindeshyttans industriområde bedöms
främst vara lämpligt för verksamheter med hög
omgivningspåverkan.
Inom Lindeshyttans industriområde behöver
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hänsyn tas till:
• riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• den tillståndspliktiga zonen på 30 meter
utmed riksväg 50 och 68,
• skoglig värdetrakt,
• nyckelbiotoper,
• områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
• övergödning i vattendrag,
• fornlämningar,
• närheten till elljusspår,
• rullstensås,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar,
• markradon,
• transporter av farligt gods på riksväg 50 och
68, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Riksväg 50 och 68

I planförslaget utgör området väster om riksväg
50 samt vid korsningen mellan riksvägarna 50
och 68, nordväst om Lindesbergs tätort, förändringsområde verksamheter. Området är ca 240
hektar stort och består i huvudsak av jordbruks-,
ängs- och skogsmark. Området bedöms främst
vara lämpligt för verksamheter med behov av
bra skyltläge.
Den påbörjade åtgärdsvalsstudien för riksväg
50 är en viktig förutsättning för området. Anslutningsvägen till Lindesbergs tätort bör justeras
så att en fyrvägskorsning mellan riksväg 50
och länsväg 773/Fotbollsgatan skapas. Även
korsningen mellan riksvägarna 50 och 68 bör
justeras så att en direktanslutning mellan riksvägarna skapas.
Ett fortsatt användande av motorbanan, väster
om riksväg 50, ska säkerställas vid planering
och etableringar inom området.
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Inom området behöver hänsyn tas till:
• riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• MKN för vatten,
• den tillståndspliktiga zonen på 30 meter
utmed riksväg 50 och 68,
• viadukter under riksväg 50 och 68,
• skoglig värdetrakt,
• områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
• övergödning i vattendrag,
• fornlämningar,
• kopplingen mellan Stora Andsjön och elljusspår,
• kopplingen mellan Råsvalens naturreservat
och Stadsskogen,
• rullstensås,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar,
• markradon,
• transporter av farligt gods på riksväg 50 och
68, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Fornaboda travbana

I planförslaget utgör Fornaboda travbana verksamheter. Området bekräftar travbanans verksamhet och säkerställer att den kan fortgå.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• Riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• Kloten,
• MKN för vatten,
• sumpskog,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar,
• markradon, och
• transporter av farligt gods på riksväg 50.

Guldsmedshyttan-Storå

I planförslaget utgör Guldsmedshyttan-Storå

stadsbygd. Nya verksamheter bör främst tillkomma inom de utpekade områdena och
genom förtätning inom tätorterna. Tätorterna
bedöms främst vara lämpligt för verksamheter
med låg omgivningspåverkan.

Inom Guldsmedshyttan-Storå behöver hänsyn
tas till:
• riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• nyckelbiotop,
• områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
• värdefulla vattenområden för natur och
fiske,
• fornlämningar,
• byggnadsminne,
• kyrkligt kulturminne,
• rullstensåsar,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• gruvhål enligt gruvhålsinventeringen,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• erosionsrisk,
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ras- och skredrisk,
buller från större vägar och Bergslagsbanan,
vibrationer från större vägar och Bergslagsbanan,
markradon,
transporter av farligt gods på riksväg 50 och
Bergslagsbanan, och
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Guldsmedshyttans industriområde
I planförslaget utgör Guldsmedshyttans industriområde verksamheter. Nya verksamheter bör
främst tillkomma inom det utpekade området
genom förtätning i anslutning till befintliga verksamheter. Guldsmedshyttans industriområde
bedöms främst vara lämpligt för verksamheter
med hög omgivningspåverkan.
Inom Guldsmedshyttans industriområde behöver hänsyn tas till:
• riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• värdefulla vattenområden för natur och
fiske,
• fornlämningar,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar,
• markradon,
• transporter av farligt gods på riksväg 50, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.
Storå omlastningscentral
I planförslaget utgör Storå omlastningscentral
verksamheter. Nya verksamheter bör främst
tillkomma inom det utpekade området genom
förtätning i anslutning till befintliga verksamheter. Storå omlastningscentral bedöms främst
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vara lämpligt för verksamheter med behov av
bra kommunikationer.
En utveckling av Storå omlastningscentral
kan föranleda en ökad lastbilstrafik. En ny
anslutningsväg mellan verksamhetsområdet och
riksväg 50, norr om befintlig bostadsbebyggelse
i Storå, skulle minska den tunga trafiken och
bidra till en bättre och säkrare trafikmiljö i
tätorten. Behovet av en sådan anslutningsväg
bör utredas tillsammans med Trafikverket i
samband med att området utvecklas.
Inom Storå omlastningscentral behöver hänsyn
tas till:
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
• ängs- och betesmark enligt ängs- och
betesmarksinventeringen,
• fornlämningar,
• rullstensås,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• översvämningsrisk,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från större vägar och Bergslagsbanan,
• markradon,
• transporter av farligt gods på Bergslagsbanan, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Stråssa

I planförslaget utgör Stråssa stadsbygd. Nya
verksamheter bör främst tillkomma inom det
utpekade området och genom förtätning inom
tätorten. Stråssa bedöms främst vara lämpligt
för verksamheter med låg omgivningspåverkan.

PLANFÖRSLAG

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
•
•
•
•

buller från större vägar,
vibrationer från större vägar,
markradon, och
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Ramsberg

I planförslaget utgör Ramsberg stadsbygd. Nya
verksamheter bör främst tillkomma inom det
utpekade området och genom förtätning inom
tätorten. Ramsberg bedöms främst vara lämpligt
för verksamheter med låg omgivningspåverkan.

Inom Stråssa behöver hänsyn tas till:
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• fornlämningar,
• kyrkligt kulturminne,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar, och
• markradon.
Stråssa gruvområde
I planförslaget utgör Stråssa gruvområde
verksamheter. Nya verksamheter bör främst
tillkomma inom det utpekade området genom
förtätning i anslutning till befintliga verksamheter. Stråssa gruvområde bedöms främst vara
lämpligt för verksamheter med hög omgivningspåverkan.
Inom Stråssa gruvområde behöver hänsyn tas
till:
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• fornlämningar,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• gruvhål enligt gruvhålsinventeringen,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,

Inom Ramsberg behöver hänsyn tas till:
• en kraftledning som är av riksintresse för
anläggningar för energidistribution,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• strandskydd,
• nyckelbiotop,
• ängs- och betesmark enligt ängs- och
betesmarksinventeringen,
• försurning i vattendrag,
• fornlämningar,
• kyrkligt kulturminne,
• vattenskyddsområde,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar,
• markradon, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.
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Bergtäkter

I planförslaget utgör områdena vid bergtäkterna
i Torphyttan och Allmänningbo verksamheter.
Områdena bekräftar bergtäkternas verksamheter och säkerställer att de kan fortgå.

Inom Allmänningbo behöver hänsyn tas till:
• Forshammar som är av riksintresse för värdefulla ämnen eller material,
• MKN för vatten,
• våtmark enligt våtmarksinventeringen,
• sumpskog,
• fornlämningar,
• vattenskyddsområde,
• potentiellt förorenade områden,
• gruvhål enligt gruvhålsinventeringen,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Gruvindustri

I planförslaget utgör Smedjesjön-Dyrkatorp,
Larsbo och Lovisagruvan verksamheter respektive förändringsområden verksamheter. Områdena bekräftar gruvindustrin i Lovisagruvan och
säkerställer att den kan fortgå samt möjliggör att
gruvindustrin kan återupptas eller påbörjas inom
områdena.
Inom Torphyttan behöver hänsyn tas till:
• MKN för vatten,
• blivande naturreservat,
• strandskydd,
• våtmark enligt våtmarksinventeringen,
• sumpskog,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Inom Smedjesjön-Dyrkatorp behöver hänsyn
tas till:
• Lejaskogen som är av riksintresse för naturvården,
• två kraftledningar som är av riksintresse för
anläggningar för energidistribution,
• Lejakärret som är ett Natura 2000-område,
• MKN för vatten,
• naturreservat,
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strandskydd,
skoglig värdetrakt,
nyckelbiotoper,
områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
våtmark enligt våtmarksinventeringen,
myr enligt myrskyddsplanen,
rikkärr,
fornlämningar,
Bergslagsleden,
potentiellt förorenade områden,
gruvhål enligt gruvhålsinventeringen,
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
ras- och skredrisk,
buller från större vägar,
vibrationer från större vägar,
markradon,
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Inom Larsbo behöver hänsyn tas till:
• riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• MKN för vatten,
• den tillståndspliktiga zonen på 30 meter
utmed riksväg 50,
• naturvårdsavtal,
• strandskydd,
• skoglig värdetrakt,
• nyckelbiotoper,
• fornlämningar,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från större vägar,
• markradon,
• transporter av farligt gods på riksväg 50, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.
Inom Lovisagruvan behöver hänsyn tas till:
• Lovisa som är av riksintresse för värdefulla
ämnen eller material,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MKN för vatten,
nyckelbiotop,
fornlämningar,
potentiellt förorenade områden,
miljöfarlig verksamhet,
gruvhål enligt gruvhålsinventeringen,
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
ras- och skredrisk, och
markradon.

Vindkraftsområde

I planförslaget utgör området av riksintresse för
anläggningar för energiproduktion förändringsområde verksamheter. Inom området föreslås
att vindkraftverk kan anläggas.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• Munkhyttan som är ett Natura 2000-område,
• Spångabäcken som är ett Natura 2000-område,
• Spångabäcken norra som är ett Natura
2000-område,
• MKN för vatten,
• naturreservat,
• nyckelbiotoper,
• våtmark enligt våtmarksinventeringen,
• sumpskog,
• övergödning i vattendrag,
• värdefulla vattenområden för natur,
• fornlämningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
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•
•

markradon, och
elektroniska och magnetiska fält från bl.a.
kraftledningar.

Förskolor bör lokaliseras till områden som ligger
i närheten av grönområden samt inom gångavstånd från omgivande bostadsbebyggelse, med
goda möjligheter till trafiksäkra resor till fots och
med cykel till och från skolorna.
Vidare bör nya förskolor i huvudsak utgöras av
större etableringar om minst fem enheter. En
tillräckligt stor utemiljö ska säkerställas vid val
av lokalisering. Ett riktvärde för friyta per barn
är 40 kvadratmeter och den totala storleken på
friyta bör överstiga 3 000 kvadratmeter.
Vid skolverksamhet för grundskoleelever och
gymnasieelever behöver möjligheterna att på ett
trafiksäkert sätt färdas till skolan säkerställas.
Förutom säkra gång- och cykelvägar är det
även viktigt med god tillgänglighet till kollektivtrafik för eleverna.

Turism

Landsbygd

Nya verksamheter utanför utpekade områden
bör främst tillkomma på landsbygden inom utvecklingsområdena. Inom utvecklingsområdena
på landsbygden bör nya verksamheter framförallt uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk försörjning.
Verksamheter på landsbygden bör även kunna
tillkomma utanför utvecklingsområdena, främst
mellan utvecklingsområdena, i ett stråk längs
Arbogaån, och inom eller i anslutning till befintliga byar samt övriga bebyggelsekoncentrationer.
Anslutning till befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk försörjning ska eftersträvas.
Nya verksamheter på landsbygden bör främst
utgöras av verksamheter som för sin funktion
behöver eller gynnas av en etablering på landsbygden.

Offentlig service

Vid planering av tillkommande bostäder ska
framtida behov av offentlig service, såsom
skolor och förskolor, beaktas och där så krävs
utredas. Mark för att säkerställa förväntat behov
kan behöva undantas från annan exploatering.
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Utvecklingen av turism och besöksnäringen ska
främst bygga på de natur-, kultur-, idrotts- och
rekreationsvärden som finns inom kommunen.
Kommunen ser positivt på och ska verka för att
nya besöksanläggningar utvecklas och befintliga vidareutvecklas.
I planförslaget utgör stora delar av kommunens
yta natur. Inom naturområdena bör befintliga
verksamheter inom besöksnäringen kunna expandera och utvecklas samt nya verksamheter
tillkomma. En utveckling av vildmarks-, naturoch ekoturism bedöms stärka värdena inom
naturområdena ytterligare.
Kloten är ett viktigt område för besöksnäringen
och befintliga turismverksamheter bör få utrymme att växa.

Jordbruk

Utanför utpekade förändringsområden ska ny
bebyggelse undvikas på åker- och betesmark.
Jordbrukets behov av tillräckligt stora ytor ska
särskilt värnas. Detta gäller både för djurhållning
och för areella enheter. Slättlandskapet i kommunens södra delar är särskilt värdefullt med
tanke på dess omfattning samt höga brukningsbarhet.
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Ett aktivt jordbruk är en förutsättning för ett
levande och öppet landskap. I dag råder brist
på öppna betesmarker. Många av de växter och
djur som i dag är hotade är på olika sätt gynnade av att landskapet hävdas. Kommunen ska
verka för att åker- och betesmarken inom kommunen hålls öppen. Igenplantering av åkermark
bör undvikas.

Kommunikationer

Odlingslandskapet är, förutom för den biologiska
mångfalden, mycket värdefullt för landskapsbilden och ur ett kulturhistoriskt perspektiv, då det
vittnar om äldre tiders markanvändning.

Ett bra vägnät inom både kommunen och regionen är av stor betydelse för kommunens utveckling. Det underlättar för pendling och godstransporter samt gör kommunen attraktiv för boende
och verksamheter. Det är av stor betydelse för
utvecklingen av kommunen att det finns bra
vägförbindelser i alla vädersträck.

En positiv utveckling av kommunen förutsätter
goda transportförbindelser inom, till och från
kommunen såväl som regionen. Kommunikationernas kapacitet, tillgänglighet, tidsmässiga
avstånd samt transportkostnader är avgörande
faktorer i sammanhanget.

Vägar

Åkermark

Skogsbruk

I tätortsnära kommunägd skog ska biologisk
mångfald, friluftsliv, motion, rekreation samt
skolor och förskolors utomhusverksamhet styra
inriktningen för skötseln.
Skogsbruket och skogsindustrin är en stor
näring i kommunen. Skogsmarken är även en
tillgång för friluftsliv och rekreation, och möjligheterna att utveckla kommunens besöksnäring med inriktning mot natur- och ekoturism
bedöms vara goda. En utveckling av dessa
värden skulle på sikt kunna öka utkomstmöjligheterna på landsbygden och på så sätt bidra
till en positiv landsbygdsutveckling. En sådan
utveckling är aktuell framförallt inom utpekade
förändringsområden för natur och förutsätter ett
skogsbruk som värnar natur- och ekoturismens
intressen.

Länsväg 859

Riksväg 50 har mycket stor betydelse för kommunikationerna norrut mot Kopparberg och söderut mot Örebro. Vägen är även av stor betydelse för hela Örebro län och är hårt trafikerad,
bl.a. av tung trafik. Lindesbergs kommun ska tillsammans med övriga berörda kommuner verka
för att standarden på riksvägen förbättras och
att vägen byggs om till en så kallas 2+1-väg.
Riksväg 68 är av stor betydelse för kommunikationerna mot Skinnskattebergs kommun.
Lindesbergs kommun ska tillsammans med övriga berörda kommuner verka för att standarden
på vägen förbättras.
Kommunikationerna mot Mälardalen är också
av stor betydelse för kommunen. Standarden
på länsväg 249 och dess koppling till E18/E20
är av avgörande betydelse. Vägen trafikeras
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hårt av godsfordon. Lindesbergs kommun ska
tillsammans med Arboga kommun verka för att
standarden på länsvägen förbättras.
Lindesbergs kommun ska tillsammans med övriga berörda kommuner och Trafikverket verka för
en fullgod standard vad gäller kapacitet såväl
som trafiksäkerhet på europavägarna E18/E20.
Länsväg 846 fyller en viktig funktion, framförallt för transporter till och från BillerudKorsnäs
verksamhet i Rockhammar. Länsväg 769, Tre
sjöars väg, och länsväg 757 är viktiga länkar till
riksväg 50 och för turismen. Vidare är länsvägarna 831, 847, 850, 851 och 871 viktiga vägar.
Kommunen ska verka för en förbättrad standard
på länsvägarna.

gen el är anpassad utifrån potentiella behov för
framtida laddstationer eller laddstolpar. Även vid
planering av hotell, stugbyar, golfbanor och andra besöksmål bör möjligheten till laddstationer
eller laddstolpar säkerställas.

Järnvägar

Järnvägarna fyller en viktig funktion för personoch godstrafik. En fullgod kapacitet är av betydelse ur ett lokalt såväl som nationellt perspektiv och ska därför säkerställas.
Kommunen ska verka för att tågförbindelserna
även fortsättningsvis är goda och har stopp i
Frövi, Lindesberg och Storå samt att stationsområdena utvecklas.

Inom Lindesbergs tätort finns behov av att se
över trafiklösningen till Lindeskolan och Lindesberg Arena.
Vidare ska kommunen verka för att det övriga
statliga och kommunala vägnätet inom kommunen håller hög standard, både vad det gäller
framkomlighet och trafiksäkerhet.
Kommunen ska ha en dialog med Region Örebro län och Trafikverket om förslagen som berör
det statliga vägnätet.
Laddinfrastruktur
Lindesbergs kommun ska verka för en väl
fungerande laddinfrastruktur för elfordon inom
kommunen. Nya laddstationer eller laddstolpar
bör placeras på strategiska lägen där de är
lättillgängliga samt ligger inom nära avstånd till
besöksintensiva målpunkter.
Nya laddstationer eller laddstolpar bör främst
prioriteras längs länsväg 249, i korsningarna
mellan riksväg 50 och länsväg 249 samt i
korsningen mellan riksvägarna 50 och 68. Även
längs med turistvägen Tre sjöars väg (länsväg
769) kan med fördel laddstationer eller laddstolpar anläggas.
Vid planering av nya bostads- och verksamhetsområden bör kommunen verka för att framdra-
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Kollektivtrafik med tåg, foto Lindesbergs kommun

Vidare ska kommunen verka för ett resecentrum
och tågstopp i Vedevåg samt ett tågstopp i Fellingsbro. Ett tågstopp i Vedevåg skulle försörja
befintliga boende samt verkande i tätorten med
effektiva resor såväl söder- som norrut. Ett
tågstopp i Vedevåg skulle även möjliggöra en
vidareutveckling av orten med ytterligare bostäder och verksamheter. Även ett tågstopp i Fellingsbro skulle möjliggöra en vidareutveckling
av tätorten.
Lindesbergs kommun ska tillsammans med övriga berörda kommuner och Trafikverket verka
för att standarden på Mälarbanan håller mycket
hög järnvägsstandard.
Även kapaciteten och standarden på Bergslagsbanan ska Lindesbergs kommun, tillsammans
med övriga berörda kommuner och Trafikverket,
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verka för håller hög järnvägsstandard.
Vidare ska kommunen tillsammans med övriga
berörda kommuner och Trafikverket verka för att
standarden på Godsstråket genom Bergslagen
tillgodoser järnvägens funktion.
I Frövi och Storå tätorter, längs Godsstråket
genom Bergslagen respektive Bergslagsbanan, planeras en utbyggnad av bangårdarnas
spår för att öka kapaciteten för tågtrafiken samt
möjliggöra effektivare transporter. Resecentrum
i Storå bör flyttas norrut dit mötesspår finns för
att underlätta trafikeringen på banan.
Enligt Trafikverket bör bebyggelse generellt inte
tillåtas inom 30 meter från järnvägen, räknat
från närmaste spårmitt. Skyddsavståndet syftar
till att skydda bebyggelse från urspårning av tåg
och ge utrymme vid eventuella räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. Planering intill
järnväg ska ske i dialog med Trafikverket.

Gång- och cykelvägar

Möjligheterna till gång- och cykeltransporter bör
underlättas för att främja hållbara och miljövänliga kommunikationer samt förbättrad folkhälsa.
Ett gent, sammanhängande och trafiksäkert
gång- och cykelvägnät är av stor betydelse för
en ökad gång- och cykeltrafik.
Kommunen ska skapa goda förutsättningar för
att gång och cykel ska vara ett attraktivt alternativ till bilen. Detta sker genom att kommunen
verkar för att gång- och cykelvägnätet byggs
ut samt att nya cykelparkeringar anläggs vid
strategiskt viktiga platser, såsom i anslutning till
offentlig service och resecentrum.
Nya gång- och cykelvägar ska främst prioriteras
inom och mellan utvecklingsområdena samt bör
i första hand anläggas som separata gång- och
cykelvägar. Nya gång- och cykelvägar bör prioriteras till viktiga målpunkter, såsom resecentrum, offentlig service och större arbetsplatser.
Kommunen ska verka för att gång- och cykelvägnätet håller hög standard och att prioriterade
sträckor snöröjs innan vägarna.

I samband med utveckling inom utpekade förändringsområden längs med Råsvalens västra
strand bör möjligheten till ett sammanhängande
gång- och cykelvägnät mellan områdena samt
i förlängningen mellan Guldsmedshyttan och
Lindesbergs tätorter beaktas.

Kollektivtrafik

För att öka kollektivtrafikresandet behöver kollektivtrafiken bli ett attraktivt och konkurrensakraftigt alternativ till biltrafiken.
Kollektivtrafiken ska utvecklas ytterligare genom
samordning av kommunikationerna inom kommunen, samt inom länet och med angränsande
län. Vidare behöver tidtabellerna för buss- och
tågtrafiken samordnas.
Nya busshållplatser bör i första hand anläggas
högst 200 meter från ny bebyggelse.
Pendlarparkeringar för bil och cykel bör anläggas i anslutning till kommunens resecentrum
samt vid strategiskt viktiga busshållplatser vid
bl.a. Fanthyttan, Gusselby, Ramsberg, Rockhammar, Stripa och Stråssa. Särskilt i glesbyggda områden där möjligheten till kollektivtrafik är
begränsad fyller pendlarparkeringar en viktig
funktion.
Standarden på bytespunkter, såsom vid kommunens resecentrum och större hållplatser,
ska höjas. Detta bl.a. genom skyltning och
cykelparkering. Den fysiska utformningen av
bytespunkterna och hållplatserna ska vara
tillfredsställande, både ur trafiksäkerhets- och
trygghetssynpunkt. Särskilt barnens specifika
förutsättningar ska beaktas.

Digitala kommunikationer

En fullgod digital infrastruktur är prioriterad för
näringsliv, verksamheter och boende i kommunen. Tillgång till en bra internetuppkoppling bör
vara en självklarhet för kommunens invånare, i
tätorterna såväl som på landsbygden.
Utbyggnad av fiber har hittills främst skett i kommunens tätorter, där utbyggnaden är billigare
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och i stor utsträckning kan ske på kommersiell
grund. Kommunen bör, i samarbete med marknaden, arbeta för en hållbar infrastruktur inom
hela Lindesbergs kommun, inklusive landsbygden.
Kommunen ska vid planläggning samt vid grävningsarbeten för exempelvis fjärrvärme och el
beakta behovet och underlätta utbyggnaden av
digitala kommunikationer.
Lindesbergs kommun ska verka för en god
mobiltäckning i hela kommunen. Nya telemaster ska utformas och placeras med hänsyn till
stads- eller landskapsbilden samt till natur- och
kulturvärdena på platsen. Samlokaliseringar
ska eftersträvas för att begränsa antalet master.
Antenner ska dock företrädesvis placeras på
befintliga höga byggnader och anläggningar
istället för på nya master, om det medför en
diskretare placering.

minska övergödningen.
Kommunen ska i sin planering löpande bevaka
att biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla våtmarker inte skadas vid etablering av ny bebyggelse eller på annat sätt ianspråktagande av
mark.

Natur

I planförslaget redovisas stora områden med
användningen natur. Inom områdena finns
förutom värden för skogsbruk även en mängd
natur-, kultur- och rekreationsvärden. Inom
områdena bör natur-, kultur- och rekreationsvärdena värnas och utvecklas.

Naturmiljö

Naturkvaliteter är en faktor som bidrar till att
skapa en attraktiv kommun och bör därför
nyttjas som en resurs för kommunens utveckling. Värdefulla naturmiljöer ska bevaras och
utvecklas samt göras mer tillgängliga.
För att bevara den biologiska mångfalden i landskapet och säkerställa att populationer och livsmiljöer inte sönderdelas ska ett helhetsperspektiv alltid tillämpas vid planläggning, lovgivning
och tillståndsprövning. Detta för att den gröna
infrastrukturen ska beaktas. Sammanhängande
grönstråk, spridningskorridorer, mellan olika naturområden ska bevaras och vid behov skapas
så att växter och djur ges möjlighet att utveckla
livskraftiga bestånd.
Vid ianspråktagande av grönstruktur ska befintliga värden belysas och påverkan på ekosystemtjänster uppmärksammas.
Kommunen ska verka för att våtmarker restaureras samt nyanläggs för att stärka landskapets
förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödet, öka tillskottet till grundvattnet, öka vattenreningen, bidra till biologisk mångfald samt
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Skog, foto Lindesbergs kommun

Inom områdena ska dock befintliga verksamheter tillåtas att expandera och utveckla sina
verksamheter. Nya verksamheter inom besöksnäringen kan också med fördel tillkomma inom
utpekade naturområden.

Stora opåverkade områden

I planförslaget föreslås tre stora opåverkade
områden. Områdena utgör stora närbelägna
och tysta vildmarksområden med värdfulla skogar, sjöar och vattendrag. I områdena finns en
koncentration av skogliga värdekärnor.
Inom de tre områdena bedöms pågående
markanvändning kunna fortgå. Områdena är
dock känsliga för visuell påverkan på landskapsbilden och exploatering som kan inverka
på den opåverkade karaktären och upplevelsen
av den. Exploatering eller andra ingrepp i miljön
som kan påverka den orörda karaktären, värdet
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för friluftslivet och höga naturvärden, inklusive
värden för fågellivet och känsliga våtmarker, får
inte tillkomma inom områdena. Särskild hänsyn
ska tas till områdenas vildmarkskaraktär. Exploatering kan tillåtas för att utveckla och stödja
besöksnäringen och servicen i områdena.
Två av de stora opåverkade områdena sammanfaller även med förändringsområden natur.
En förändring inom områdena syftar till att möjliggöra en utveckling och förstärkning av områdenas natur- och rekreationsvärden.
Kindla
Kindla ligger i nordvästra delen av Lindesbergs
kommun och sträcker sig in i Hällefors samt
Ljusnarsbergs kommuner. Området är ca 17
kvadratkilometer stort. Området är ett ostört
vildmarksområde med starkt kuperad terräng
och ett rikt växt- och djurliv. Ett flertal vandringsleder med goda utsiktsplatser finns inom
området. Inga större vägar och endast enstaka
bebyggelse finns inom området.
Områdets orördhet, tystnad samt goda vandringsmöjligheter är kvaliteter som bedöms
gynnsamma för en utveckling av natur- och
ekoturism i området.
Kommunen ska verka för att områdets karaktär
bevaras bl.a. genom att förespråka ett rekreationsanpassat skogsbruk i området. En varsam
utveckling av friluftslivet, besöksnäringen och
rekreationsmöjligheterna inom området anses
inte hota dess opåverkade karaktär utan bedöms vara förenlig med områdets värden.
Kloten
Kloten är ett ca 130 kvadratkilometer stort
område i kommunens norra delar. Området
har traditionellt sett haft stora besöks- och
friluftslivsvärden i kommunen och friluftslivet
består bland annat av kanotpaddling, fiske och
vandring. Nuvarande skogsbruk inom området
innebär dock att kvaliteterna som orört område
har påverkats. Kommunen förespråkar därför
ett mer varsamt skogsbruk inom området för att
bevara och återuppbygga dess karaktär.
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Tystnaden i området är kvaliteter för bl.a. ekoturismen. Potentialen att utveckla den typen av
näring inom utpekat område bedöms vara god.
En varsam utveckling av friluftslivet, besöksnäringen och rekreationsmöjligheterna inom
området anses inte hota dess opåverkade karaktär utan bedöms vara förenlig med områdets
värden.
Grönbo-Getapulien
Området ligger i kommunens östra delar och
är ca 60 kvadratkilometer stort. Området består till stor del av våtmarker, vilka delvis utgör
ramsarområden. Grimsö forskningsstation ligger
i norra delen av området. Sverkestån är ett viktigt vattenstråk i området.
Områdets orördhet, tystnad samt möjlighet till
vattenupplevelser längs med Sverkestaån är
kvaliteter för området. Våtmarkerna och det
naturligt öppna landskap samt de möjligheter
till utblickar som de skapar i ett övrigt skogsdominerande landskap är ytterligare kvaliteter för
området.
Kommunen ska verka för att områdets karaktär
bevaras bl.a. genom att förespråka alternativa
hyggesfria metoder för skogsbruket inom området. En utveckling i området får inte påverka
möjligheterna till den forskning som bedrivs på
Grimsö forskningsstation.

Vattenmiljö

Sjöars, stränders och vattendrags stora värden
för natur- och kulturupplevelser samt bad och
friluftsliv ska värnas och utvecklas hänsynsfullt
och långsiktigt.
Kommunen ska fortsätta inventeringen av
enskilda avloppsanläggningar för att minska utsläppen till sjöar och vattendrag. Detta speciellt
kring de sjöar och vattendrag som har problem
med övergödning.
Vidare ska kommunen verka för att de sjöar och
vattendrag som har problem med försurning
kalkas regelbundet.

PLANFÖRSLAG

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader
ska vårdas, bevaras samt tillgängliggöras.
Bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla platser
bidrar till att skapa en historisk identitet för kommunens invånare. Kommunens kulturhistoriskt
värdefulla miljöer och byggnader ska uppmärksammas, lyftas fram och göras mer kända bland
invånare samt besökare. Informationen om och
tillgängligheten till intressanta miljöer och byggnader ska öka.
Kommunen ska verka för att övergivna kulturhistoriskt värdefulla byggnader ges en ny meningsfull användning anpassad till dess värden.
Vid ändringar av en byggnad med ett dokumenterat kulturhistoriskt värde bör samråd ske med
Örebro länsmuseum.
För kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader, som i dag inte är detaljplanelagda, bör
detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas
samt vid behov skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud införas.
Ny bebyggelse ska anpassas till omgivande
miljöer och byggnader, även där det saknas
dokumenterade kulturhistoriska värden.

färder och fiske. Den stora rikedomen på sjöar
erbjuder även fina badmöjligheter. Kommunen
ska verka för att dessa värden bevaras och
vidareutvecklas.
Kommunens invånare ska ges möjlighet till en
aktiv fritid med motion, idrott och rörelse i vardagen. I samband med att kommunen utvecklas
behöver befintliga anläggningar rustas upp och
behovet av ytterligare anläggningar ses över.
Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning ska förutsättningarna för rekreation och
friluftsliv säkerställas. Detta speciellt inom områden med höga rekreation- och friluftslivsvärden.
Skolors och förskolors behov av lättillgängliga
områden av hög kvalitet för pedagogisk verksamhet ska säkras.
Vattenkontakten i tätorterna och tillgängligheten längs stränderna ska öka, för att förbättra
rekreation och friluftslivet.
Vandrings-, cykel- och kanotleder ska underhållas och utvecklas, bl.a. genom ökad tillgänglighet och skyltning.
Idrotts-, motions- och sportområden ska lätt och
säkert kunna nås via gång- och cykelvägar samt
i möjligaste mån vara tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning.

Ramsbergs kyrka, foto Lindesbergs kommun

Rekreation och friluftsliv

Kommunens natur- och vattenmiljöer bidrar
med goda rekreations- och friluftslivsmöjligheter
året runt. Inom de mer glesbefolkade delarna
av kommunen finns goda möjligheter till ett
vildmarkinriktat friluftsliv med vandring, kanot-

Badplats vid Norrsjön

Tätortsnära grönområden

I planförslaget utgör de större tätortsnära
grönområdena i och i närheten av Ramsberg,
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Guldsmedshyttan-Storå, Lindesberg, Vedevåg,
Rockhammar och Fellingsbro grönområden.
Mindre parker och naturområden i bl.a. Lindesbergs tätort ingår däremot i användningen
stadsbygd.
De tätortsnära grönområdena ska skyddas,
bevaras och tillgängliggöras så att behovet för
rekreation, lek, biologisk mångfald och en hälsofrämjande närmiljö tillgodoses. Vid lokalisering
av ny bebyggelse ska tillgången till grönområden säkerställas samtidigt som påverkan på
kringliggande bebyggelses tillgång till grönområden beaktas. En variation i naturen bör eftersträvas.

Teknisk försörjning
Vattenförsörjning

Kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning bedöms kunna utökas till de utpekade förändringsområdena för bostäder och
verksamheter.
Rya vattenverk i Lindesberg bedöms kunna
försörja framtida tillkommande bebyggelse. Vattenverket kommer även att fungera som reservvattenverk till Nora när ledningen mellan Nora
och Lindesberg byggs klart.

Ny bebyggelse, främst bostäder och skolor, bör
ha högst 300 meter till närmaste grönområde.
Sammanhängande grönstråk, som binder samman bebyggelsen med omgivande landskap,
bör utvecklas och bevaras samt beaktas vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
Vattenskyddsområde

Ny bebyggelse utanför utpekade utvecklingsoch förändringsområden kan föranleda krav på
en omfattande utbyggnad av de kommunala
ledningsnäten, om bebyggelsetillskottet innebär
att ett område uppfyller lagen om allmänna vattentjänsters definition på sammanhållen bebyggelse.

Vandringsled

Tätortsnära grönområden fyller vidare en viktig
funktion med anledning av förväntade klimatförändringar, bl.a. som översvämningsbara
grönytor samt temperatursänkare i tätbebyggda
områden. Vegetationen i tätorterna ska därför
så långt som möjligt bevaras.
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I de fall där bebyggelsetillskottet planeras utanför kommunens verksamhetsområden och tillskottet innebär att området uppfyller definitionen
på sammanhållen bebyggelse ska en kostnadsanalys för utbyggnaden genomföras i samband
med planering av området. Kostnadsanalysen
ska ligga till grund för bedömning om området
är lämpligt för utveckling.
Utbytestakten på kommunens dricksvattenledningar behöver öka för att säkerställa en fullgod
standard på ledningsnäten.
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Inom de områden som inte är aktuella att ansluta till kommunens verksamhetsområden bör
främst gemensamma lösningar eftersträvas.

områden med sammanhållen bebyggelse, i nära
anslutning till befintliga verksamhetsområden,
kan utökade verksamhetsområden bli aktuella.

Ny bebyggelse ska undvikas inom befintliga och
eventuellt tillkommande vattenskyddsområden.

Utbytestakten på kommunens spillvattenledningar behöver öka för att säkerställa en fullgod
standard på ledningsnäten.

För att undvika negativ påverkan på grundvattentillgångarna ska ny bebyggelse undvikas
på rullstensåsar.
Reservvattenförsörjning
Möjligheten till reservvatten kommer att undersökas inom kommunen under de närmsta åren.
En överföringsledning mellan Lindesberg och
Nora planeras, vilket kommer innebära att Lindesberg förses med en viss dricksvattenreserv
från Nora.
För anläggningen i Vasselhyttan saknas reservvattenmöjligheter. Då anläggningen är relativt
stor finns behov av en reservvattentäkt för dess
verksamhetsområde.
Övriga vattenverk är relativt små och försörjning
med vatten via lastbil bedöms vara möjlig om
problem på befintliga anläggningar skulle uppstå.

Spillvatten

Kommunens verksamhetsområden för spillvatten bedöms kunna utökas till de utpekade områdena för nya bostäder och verksamheter.
Reningsverket i Lindesberg bedöms ha en
fullgod kapacitet under de närmsta åren. Även
reningsverken i Fellingsbro och Frövi har en
tillräcklig kapacitet med viss reserv.
Kraven på rening har ökat vilket har föranlett
ombyggnationer av kommunens mindre reningsverk. De verk som inte byggs om planeras
att anslutas till större anläggningar via överföringsledningar.
Utökade verksamhetsområden för spillvatten
kan bli aktuella även utanför utpekade områden
för ny bebyggelse, exempelvis i Spannarboda,
Fornaboda och Gamla Vibyn. Även inom andra

Ny bebyggelse utanför utpekade utvecklingsoch förändringsområden kan föranleda krav på
en omfattande utbyggnad av de kommunala
ledningsnäten, om bebyggelsetillskottet innebär
att ett område uppfyller lagen om allmänna vattentjänsters definition på sammanhållen bebyggelse.
I de fall där bebyggelsetillskottet planeras utanför kommunens verksamhetsområden och tillskottet innebär att området uppfyller definitionen
på sammanhållen bebyggelse ska en kostnadsanalys för utbyggnaden genomföras i samband
med planering av området. Kostnadsanalysen
ska ligga till grund för bedömning om området
är lämpligt för utveckling.
Inom de områden som inte är aktuella att ansluta till kommunens verksamhetsområden bör
främst gemensamma lösningar eftersträvas.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid behov renas innan det når recipient. Vid planering
av ny bebyggelse bör lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD) eftersträvas. Där det är
möjligt och motiverat kan öppna dagvattenmagasin anläggas för att fördröja avrinningen till
sjöar och vattendrag. Därigenom möjliggörs
rening av vattnet innan det återförs till det naturliga kretsloppet.
Att synliggöra dagvattenhanteringen, exempelvis genom öppna dammar och gröna tak, kan
utgöra ett positivt inslag i bebyggelsemiljön.
En dagvattenstrategi ska tas fram med riktlinjer
för dagvattenhantering inom kommunen.
I framiden kan det vara aktuellt att upprätta ett
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.
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Klimatförändringar och miljökvalitetsnormer
medför högre krav på omhändertagande av
dagvatten både vad gäller kvantitet och kvalitet.
Översvämningsrisker och föroreningar behöver
beaktas när dagvattennätet byggs om och ut.

Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning ska behovet av funktionsytor för anläggningar för solenergi, såsom mark-, tak- och
fasadytor, beaktas.

Energi

Förorenade områden

Elförsörjning
Kommunen ska verka för att nya och befintliga
kraftledningar inom tätorterna markförläggs för
att minimera sårbarhet och risker.
Svenska Kraftnät ska kontaktas i tidigt skede vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
Samråd ska alltid ske vid åtgärder inom 250
meter från stamnätsledningar och stationer.
Fjärrvärme
Kommunen bör verka för en fortsatt anslutning
till och utbyggnad av fjärrvärmenätet.
Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning ska möjligheterna att installera fjärrvärme
utredas och uppmuntras, även inom områden
som ligger i närheten av befintliga ledningar.
Inom områden utanför distributionsområdena
för fjärrvärme ska möjligheterna att ordna
gemensam värme enligt Energimyndighetens
definition utredas.
Vindkraft
Lindesbergs kommun ser positivt på en utbyggnad av vindkraftverk inom kommunen.

Miljö, hälsa och säkerhet
Risken för förorenade områden ska beaktas
tidigt vid exploatering. I samband med detaljplanering ska en redovisning av tidigare verksamheter i området göras. Inom områden där det
bedöms vara risk för föroreningar ska en exploatering föregås av en miljöteknisk markundersökning som klargör föroreningarnas omfattning
och typ samt fastställer behovet av sanering för
den planerade användningen.
I rapporten Förorenade områden i den fysiska
planeringen – en vägledning, framtagen av
Länsstyrelsen i Östergötland, anges rekommendationer för bl.a. känslig och mindre känslig
markanvändning. Rapporten ska tillämpas som
en vägledning vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning.

Miljöfarliga verksamheter

Lokalisering av verksamheter som kan medföra
störningar för omgivningen ska ske till en plats
där minsta möjliga störning för närboende och
miljö uppstår. Framförallt är det risk för störning
av buller och lukt samt förekomst av tung trafik
som behöver beaktas. Risker med eventuell
kemikaliehantering kan också förekomma.

Kommunen ska ta fram ett tillägg till översiktsplanen för vindkraft. Tillägget ska syfta till att
skapa ett långsiktigt och konsekvent förhållningssätt till vindkraftetableringar inom kommunen. Detta för att få ett sammanvägt resultat av
möjliga vindkraftverksetableringar.
Solenergi
Lindesbergs kommun ser positivt på en utbyggnad av anläggningar för solenergi, såsom
solfångare och solceller. Kommunen ska verka
för en utbyggnad av sådana anläggningar och
att solenergi beaktas tidigt vid exploatering.
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Gruvhål
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Gruvhål

Ny bebyggelse ska undvikas i anslutning till
gruvhål.

Klimatförändringar

Den fysiska planeringen behöver anpassas för
att möta men även ta tillvara på förväntade klimatförändringar. Bland annat vid lokalisering av
bebyggelse samt vid placering och utformning
av lokaler för utbildning och omsorg behöver
förändringarna beaktas.
Användandet av förnybar energi är betydelsefull
för att minska klimatpåverkan och kommunens
fysiska planering ska sträva efter en utformning
som minskar bilanvändningen och förbättrar
möjligheterna för gång- och cykeltransporter.
Förnyelsebara energikällor ska uppmuntras.
Mångfunktionella ytor, där flera olika värden
kombineras på samma yta, har en stor betydelse i en framtida hållbar stadsutveckling bl.a. på
grund av förväntade klimatförändringar. Vid en
förtätning behöver gröna värden, som bl.a. bidrar med fördröjning av dagvatten, bullerdämpning och rekreativa värden, inkluderas.
Lågpunkter enligt länsstyrelsens
skyfallskartering ska ses över och vid behov bör
åtgärder såsom magasinering, fördröjning och
avledning av vatten samt anläggning av tvåstegsdiken vidtas.
För den byggda miljön bedöms risken för höga
vattenstånd till följd av skyfall vara störst inom
de områden som omfattas av större lågpunkter.
Utifrån skyfallskarteringen samt med hänsyn
till sannolikheten för och konsekvenserna av
bedöms risken för skador bli störst främst inom
eller i anslutning till kommunens tätorter, vid
större vägar och järnvägarna samt teknisk försörjning såsom vattenverk, avloppsreningsverk
och kraftledningar.
I rapporten Rekommendationer för hantering av
översvämning till följd av skyfall, framtagen av
länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län, finns rekommendationer för hanteringen av risken för översvämning till följd av

skyfall i olika planprocesser.

Översvämningsrisk

I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom
riskområden för höga vattenstånd.
För ny bebyggelse inom riskområden för höga
vattenstånd ska lägsta nivå på färdigt golv ligga
minst:
• 0,8 meter över beräknat högsta flöde i bostadsutrymmen för ny sammanhållen bebyggelse, för samhällsviktiga verksamheter
och funktioner samt verksamheter med stor
miljöpåverkan,
• 0,8 meter över 200-årsflödet (ej klimatanpassat) i bostadsutrymmen och för verksamheter med ingen eller liten miljöpåverkan vid
förtätning och komplettering i kommunens
tätorter, och
• 0,8 meter över dokumentationen vid vårfloden år 1977 och 100-årsflödet (ej klimatanpassat) i bostadsutrymmen i enstaka enbostadshus och för verksamheter med ingen
eller liten miljöpåverkan.
Kommunen ska ta fram en ny översvämningskartering för Arbogaån, för både ett 100- och ett
200-årsflöde (som avser dagens förhållanden,
ej klimatanpassade).
Det är också viktigt att säkerställa framkomligheten till ny bebyggelse så att människor kan
ta sig till och från en byggnad, exempelvis för
att inte förhindra evakuering eller pågående
räddningsarbete.
Enklare byggnader och funktioner av mindre vikt
såsom förråd, garage och liknande kan i vissa
fall tillkomma på lägre nivåer.
För eventuell ny bebyggelse under ovanstående
säkerhetsnivåer krävs nödvändiga utredningar
för hantering av risken för höga vattenstånd.
Olika typer av skyddsåtgärder kan då bli aktuella för att säkerställa säkerheten för människor,
byggnader och miljöer. Fysiska och permanenta
åtgärder är att föredra framför temporära lösningar för att säkerställa en högre säkerhetsnivå.
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Parker, grönytor och naturmark är lämpliga
typer av markanvändning inom riskområden för
höga vattenstånd. Dessa typer av områden klarar av att svämmas över, och i viss mån hjälper
även naturmark och grönska till att lindra och
fördröja vattnet vid en översvämning.
För Frövi tätort finns en fördjupning av översiktsplanen, vilken hanterar risken för höga
vattenstånd. Planläggning, lovgivning och tillståndsprövning inom Frövi tätort ska ske utifrån
rekommendationerna angivna i fördjupningen
av översiktsplanen.
Områden som omfattas av ett 100- eller
200-årsflöde samt översvämmades vid vårfloden år 1977 bör ses över och vid behov bör
åtgärder såsom magasinering, fördröjning och
avledning av vatten, anläggning av tvåstegsdiken och skyddsvallar, anläggning och restaurering av våtmarker och dammar samt återmeandring av vattendrag vidtas.
För den byggda miljön bedöms översvämningsrisken vara störst inom de områden som
omfattas av ett 100- eller 200-årsflöde samt
översvämmades vid vårfloden år 1977. Utifrån
översvämningskarteringarna och den översiktliga dokumentationen samt med hänsyn till sannolikheten för och konsekvenserna av bedöms
risken för skador bli störst främst inom eller i
anslutning till kommunens tätorter, vid större
vägar och järnvägarna samt teknisk försörjning såsom vattenverk, avloppsreningsverk och
kraftledningar.
Boverkets tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker ska tillämpas som vägledning
vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Erosion

I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom
områden med erosionsförutsättningar och erosionskänsliga jordarter.
Ny bebyggelse inom områden med erosionsförutsättningar och erosionskänsliga jordarter ska
föregås av geotekniska undersökningar som
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klargör riskerna samt anger eventuella åtgärder
som krävs för att undvika erosion.
Områden med erosionsförutsättningar och
erosionskänsliga jordarter bör ses över och vid
behov bör åtgärder såsom strandfodring, anläggande av vegetation, strand- eller stenskoning,
gabioner samt vågbrytare vidtas.
För den byggda miljön bedöms erosionsrisken vara störst inom de områden som omfattas av erosionskänsliga jordarter. Utifrån den
översiktliga erosionsinventeringen samt med
hänsyn till sannolikheten för och konsekvenserna av bedöms risken för skador bli störst
främst inom tätorterna Vedevåg, Lindesberg och
Guldsmedshyttan-Storå, vid större vägar och
Bergslagsbanan samt teknisk försörjning såsom
vattenverk, avloppsreningsverk och kraftledningar.

Ras- och skredrisk

I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom
områden med förutsättningar för ras och skred.
Ny bebyggelse inom områden med förutsättningar för ras och skred ska föregås av geotekniska undersökningar som klargör riskerna samt
anger eventuella åtgärder som krävs för att
undvika ras och skred.
Områden med förutsättningar för ras- och
skredrisk bör ses över och vid behov bör åtgärder såsom erosionsskydd längs sjöar och vattendrag, förstärkning, stödfyllning, avschaktning
och utflackning av slänter, jordspikning samt
etablering av vegetation vidtas.
För den byggda miljön bedöms ras- och
skredrisken vara störst inom de områden som
omfattas av fler eller större områden med
förutsättningar för ras- och skredrisk. Utifrån
de översiktliga analyserna samt med hänsyn
till sannolikheten för och konsekvenserna av
bedöms risken för skador bli störst främst inom
eller i anslutning till kommunens tätorter, vid
större vägar och järnvägarna samt teknisk försörjning såsom vattenverk, avloppsreningsverk
och kraftledningar.
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Buller

I Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 2015:216, finns bestämmelser om
riktvärden för buller från spår- och vägtrafik vid
bostadsbyggnader. Förordningen reglerar utomhusmiljöer. Inomhusmiljöer för bostäder regleras
i Boverkets byggregler (BBR).
I Boverkets rapport 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder finns riktvärden
för buller från industri och annan verksamhet
utomhus vid bostadsfasad.
Riktvärden för motorsport- och bilprovningsbanor finns angivna i Naturvårdsverkets allmänna
råd 2004:16. När det gäller skjutbanor finns riktvärdena angivna i Naturvårdsverkets allmänna
råd 2005:15. Vidare har Naturvårdsverket tagit
fram riktvärden för buller från vindkraft.
I Naturvårdsverkets Vägledning om industrioch annat verksamhetsbuller finns riktvärden
för ljudnivåer vid bostäder, skolor, förskolor och
vårdlokaler att tillämpa i samband med tillsynsoch prövningsärenden för etablering av verksamhet. Vidare finns i Boverkets rapport 2015:1
Gör plats för barn och unga! En vägledning för
planering, utformning och förvaltning av skolans
och förskolans utemiljö riktvärden för skolor och
förskolor.
Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så
att riktvärdena för buller inte överskrids. I första
hand ska bostäder tillkomma inom områden
som inte är utsatta för buller. I de fall bostäder
uppförs inom bullerutsatta områden ska särskilt
bullerskyddande åtgärder vidtas för att säkerställa att riktvärdena för buller inte överskrids.
Ny offentlig service såsom skolor, vård och
omsorg ska inte tillkomma inom områden som
är utsatta för buller.
Vid ny bebyggelse i närheten av en bulleralstrande verksamhet eller vid exploatering av en
bulleralstrande verksamhet ska riktvärdena för
buller säkerställas.

Vibrationer

Trafikverket och Naturvårdsverket har tagit fram
riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s
(RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler.
Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så
att riktlinjerna för vibrationer säkerställs. Detta
ska särskilt uppmärksammas i anslutning till
järnvägar och större vägar.

Markradon

Markradon ska uppmärksammas vid planläggning och lovgivning. Krav ska ställas på grundkonstruktionens utförande så att radongashalten
i ny bebyggelse underskrider gränsvärdet 200
Bq/m3 i inomhusluft. Hänsyn måste även tas till
att fyllnadsmassor kan påverka radonhalten.
Inom områden som utgörs av högriskområde eller normalriskområde för markradon ska bebyggelse normalt uppföras i radonsäkert respektive
radonskyddat utförande. Inom områden som
utgörs av lågriskområde för markradon kan
bebyggelse normalt uppföras utan några radonskyddande åtgärder. Eftersom det alltid finns
tillräckligt höga halter markradon i jordluften för
att gränsvärdet ska överskridas, om byggnaden är otät mot marken, ska markradon alltid
beaktas oavsett på vilken typ av mark eller var i
kommunen det ska byggas.
Rekommenderat radonskydd för nybyggnad
finns formulerat i Boverkets rapport Åtgärder
mot radon i bostäder.

Transporter av farligt gods

I rapporten Riktlinjer för planläggning intill vägar
och järnvägar där det transporteras farligt gods,
framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län,
föreslås en zonindelning att använda vid riskbedömningar intill transportleder för farligt gods.
I rapporten anges riktvärden för skyddsavstånd
till transportleder för farligt gods för olika typer
av markanvändning. Zonerna som anges har
inga fasta gränser utan riskbilden för det aktuella området, utifrån bl.a. persontäthet och
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exploateringsgrad, avgör slutlig bedömning av
lämpligt avstånd.

tion, vilket innebär att allergener kan uppmätas
på längre avstånd än 50-100 meter.

Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled
för farligt gods ska riskbedömas. Bedömningen
ska utgå från de platsspecifika förutsättningarna och den tilltänkta markanvändningen. Om
riskerna anses betydande ska exploateringen
föregås av en riskanalys. Riktvärden angivna i
länsstyrelsens rapport ska tillämpas.

Ny bebyggelse i närheten av djurhållning eller
vid anläggande av djurhållning ska behovet av
skyddsavstånd beaktas enligt de riktvärden som
finns i Boverkets vägledning.

Elektroniska och magnetiska fält

Socialstyrelsen har i samråd med Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strålskyddsinstitut
tagit fram en vägledning som anger att magnetfältsnivån för miljöer där människor stadigvarande vistas inte bör överskrida 0,4 µT.
Ny bebyggelse för stadigvarande vistelse ska
placeras så att magnetfältsnivån från kraftledningar, järnvägarnas högspänningsledningar
och andra upphovskällor inte överskrider 0,4
µT.
Nya kraftledningar, master och andra upphovskällor av elektroniska och magnetiska fält ska
uppföras så att magnetfältsnivån underskrider
0,4 µT för eventuell intilliggande bebyggelse för
stadigvarande vistelse.
När det gäller elsäkerhet finns skyddsavstånd
mellan spänningsförande ledningar och olika
verksamheter i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Djurhållning

I skriften Hästar och bebyggelse, underlag för
den fysiska planeringen, utgiven av Länsstyrelsen i Skåne län, anges att en indelning av
hästanläggningar med avseende på storlek bör
användas.
I Boverkets Vägledning för planering för och
invid djurhållning anges att värden för hästallergener är låga eller under detektionsgränsen
vid avstånd på 50-100 meter från källan. Spridning av allergener påverkas dock av lokala
förutsättningar, såsom antalet hästar, avstånd,
förhärskande vindriktning, topografi och vegeta-
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Djurhållning

Skyddsavstånd

I Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för
arbete finns rekommenderade skyddsavstånd
för olika typer av verksamheter. Här redovisas
olika verksamheters risker samt skyddsavstånd
till framförallt bostäder.
I rapporten Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill
vägar och järnvägar med transporter av farligt
gods samt bensinstationer, framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, finns rekommenderade skyddsavstånd mellan drivmedelsstationer
och ny bebyggelse.
Ny bebyggelse i närheten av en verksamhet
med hög omgivningspåverkan eller vid exploatering av en verksamhet med hög omgivningspåverkan ska behovet av skyddsavstånd
beaktas med hänsyn till de riktvärden som finns
i Boverkets allmänna råd och Länsstyrelsen i
Stockholms läns rapport.
Det är angeläget att skyddsavstånd beaktas i
den fysiska planeringen, dock måste hänsyn
tas till de lokala förutsättningarna i det enskilda
fallet. Ett riktvärde är inte juridiskt bindande utan
fungerar som vägledning vid bedömningar.
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Höga objekt

Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning som avser höga objekt ska Försvarsmakten, Luftfartsverket samt berörd flygplats kontaktas i ett tidigt skede.
Vid objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse eller högre än 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse ska Försvarsmakten
kontaktas. Luftfartsverket ska remitteras för
samtliga objekt högre än 20 meter. Vid objekt
högre än 20 meter, inom en radie på 60 kilometer från en flygplats för civil luftfart, ska samråd
ske med berörd flygplats.

Räddningstjänst

Vid planläggning och lovgivning som avser
byggnader högre än fyra våningar ska kontakt
alltid tas med räddningstjänsten för att säkerställa brandskyddet, i enlighet med Boverkets
byggregler (BBR).
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Planeringsförutsättningarna utgör en samlad
nulägesbeskrivning med kunskaper om befintliga förhållanden, intressen och pågående
förändringar som är nödvändiga förutsättningar
för all planering. Förutsättningarna behandlar en
rad olika ämnesområden, som berör samtliga av
kommunens verksamheter.

Riksintressen

Riksintressen är mark- och vattenområden som
är av nationell betydelse för något av de syften
som anges i 3 och 4 kap. MB. Dessa områden
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada, försvåra utvinningen av, tillkomsten till
eller utnyttjandet av dem.
Värdebeskrivningarna tillhörande de redovisade
riksintressena har förkortats nedan, dessa finns
i sin helhet på länsstyrelsens hemsida.

Naturvården

Inom kommunen finns nio områden av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB.
Baggådalen, Malingsboåsen, Riddarhyttefältet
Ett geologisk komplext område med ett stort antal glacifluviala former av betydelse för tolkingen
av geologiska processer. Forsån är ett representativt och förhållandevis intakt vattendrag
med stora biologiska värden.
Bråtmossen
Bråtmossen har en för den naturgeografiska
regionen representativ mad vid vattendrag.
Finnåkerssjön och Österhammarssjön
Representativa betade sötvattenstrandängar
med art- och individrik häck- och sträckfågelfauna. Våtmarkerna kring Finnåkersjön utgörs
av högt värderade strandängar och mader.
Grönbo
Representativt barrskogsområde som avsatts
för fri utveckling inom Grimsö forskningsstations
forskningsområde.
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Järleån
Järleån med flera långa forssträckor och lövskogen runt omkring hyser ett rikt djurliv, med
många fågelarter, strömstationär öring och bäver. Hammarbyån hyser strömstationär öring.
Lejaskogen
Området har rik kalkkärrsflora och en värdefull
fjärilsfauna.
Morskogasjön
Morskogasjön har ett rikt fågelliv. Häckande
arter är bl.a. kricka, knipa, grönbena, enkelbeckasin, trana, lärkfalk och möjligen bläsand
och vattenrall.
Riddarhyttefältet
Riddarhyttefältet utgörs av ett vidsträckt isälvsdelta. Deltaavlagringarna består av ett stort
antal platåer, på en höjd av 170-175 meter över
havet, samt vattenfyllda dödisgropar som skiljer
dem åt.
Stormossen och Spelmossen
Området är ett komplex av flera olika våtmarkstyper och innehåller nyckelarter bland fåglar.

Kulturmiljövården

Inom kommunen finns sex områden av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB.
På uppdrag av länsstyrelsen har en rapport
tagits fram med fördjupade beskrivningar av
riksintresseområden för kulturmiljövården inom
den norra delen av länet.
I rapporten föreslås en revidering av samtliga
riksintressens beskrivningar samt en geografisk
utvidgning av två av dessa områden, en marginell justering av Bondebyn-Järle-Yxe samt en
utökning av Hinseberg.
Länsstyrelsen har under hösten 2016 påbörjat arbetet med att utvärdera och ta ställning
till rapporten, för att därefter ha en dialog med
kommunen. Vidare håller länsstyrelsen på att se
över riksintresset Röda jorden.
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Bondebyn – Järle – Yxe
Odlingslandskap med kulturhistoriskt värdefull
bergslags- och bruksbebyggelse (bergslags-,
by- och bruksmiljö). Bondebyn med f.d. gästgiveribyggnad från 1800-talet. Övre och Nedre
Järle med många byggnader av högt kulturhistoriskt egenvärde och lämningar efter Järle
nedre bruk från 1600-talet. Odlingsmarker finns
längs Järleåns slingrande fåra. Herrgårdsmiljö
från 1700-talet kring Yxe f.d. bruksherrgård,
belägen vid ett biflöde till Järleån. Stora delar av
gårdens odlingsmark har vunnits genom utdikningsföretag.

se med större stadsgårdar och enklare utkantsbebyggelse. En grupp större stenbyggnader vid
kyrkan och torget.
För riksintresset finns ett sammanställt Planeringsunderlag för riksintresset centrala Lindesberg från år 2014, där bebyggelsen inom
området har inventerats. Planeringsunderlaget
beskriver bebyggelsens värdekärnor, karaktärsdrag och värdebärande detaljer.

Fellingsbro
Sockencentrum. Kyrkan med tillhörande kastal
har dominerande åsläge och ligger i öppet odlingslandskap. Prästgård och arrendatorsgård,
skola och fattigstuga tillhör sockencentrum.

Lindesbergs tätort, foto Lindesbergs kommun

Röda jorden
Fornlämningsmiljö med lågtekniska järnframställningsplatser och därtill hörande råvaruområde från järnålderns inledningsskede. Lämningar
från hela den dåtida framställningsprocessen.

Fellingsbro riksintresse

Hinseberg
Herrgårdsmiljö med bevarad 1800-talsbebyggelse. Medeltida godsbildning med nuvarande
herrgårdsbyggnad från år 1803, ett nygotiskt
utsiktstorn från år 1840 och en flottbro från år
1836.
Lindesberg
Småstadsmiljö som visar centralmaktens strävan vid 1600-talets mitt att grunda nya städer
för att främja den för riket viktiga bergshanteringen samt den förindustriella stadens bebyggelse och liv.
Den rätvinkliga rutnätsplanen från år 1644.
Tomtstruktur, äldre småskalig trästadsbebyggel-
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I området pågår alltjämt rödjordsbildning som är
mycket viktig för upplevelsen och förståelsen av
järnframställningsplatsernas lokalisering.
Siggebohyttan
Bergslagsmiljö med välbevarad bergsmansgård.
Musealt bevarad bergsmansgård från omkring
1800-talet med omgivande odlings- och skogslandskap. Till området hör gruvor och hyttruin.

Friluftslivet

Inom kommunen finns två områden av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB.
Kindlaområdet
Kindla är ett särpräglat vildmarksområde med
storslagna och intresseväckande naturvärden,
orördhet, stillhet och tystnad. Området har en
varierad och kuperad terräng med flera vackra
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utsiktsplatser. I området finns en god förekomst
av markerade leder.
Malingsbo-Kloten
Malingsbo-Kloten är ett större höglänt och
kuperat barrskogsområde som är rikt på sjöar.
Geologiskt intressanta bildningar, sjöar och
vattendrag hör till den sevärda naturen. Hela
området är präglat av fyra seklers bergsbruk,
järnhantering, jord- och skogsbruk. Sjöarna
och vattendragen nyttjas i stor utsträckning för
fiske, bad samt båt- och kanotfärder. I området
förekommer vandringsleder samt serviceanläggningar bl.a. i form av uthyrningsstugor och
campingplatser.

Värdefulla ämnen eller material

Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt
3 kap. 7 § MB.
Forshammar
Fyndigheten består av fältspat och kvarts av en
sådan kvalitet och omfattning att den är av stor
betydelse för landets materialförsörjning på kort
och lång sikt. Råvarans användningsområde är
inom den keramiska industrin.
Larsbo
Riksintresset Larsbo består av två separata områden med förekomst av kalksten och dolomit.
Materialet nyttjas inom metallurgisk industri.
Lovisa
Inom riksintresset förekommer höga halter av
bly och zink. Bly och zink är mineraliska ämnen,
vilket innebär att de anses särskilt nödvändiga
för samhället. För sådana ämnen tillämpas
minerallagen.
Smedjesjön-Dyrkatorp
Området består av ett karbonatstenstråk innehållandes dolomit och kalksten. Förekomsten är
för landet en unik mineralresurs. Tillgången på
kalksten och dolomit är nödvändiga vid många
industriella applikationer.

Anläggningar för energiproduktion

Inom kommunen finns ett område av riksintresse för anläggningar för energiproduktion enligt 3
kap. 8 § MB.
Vindbruk
Området omfattar ca sex kvadratkilometer land
och bedöms kunna bebyggas med 13 vindkraftverk, ge en installerad effekt på ca 26-39 megawatt samt kunna producera ca 73-129 gigawattimmar per år.

Anläggningar för energidistribution

Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse för anläggningar för energidistribution
enligt 3 kap. 8 § MB.
Kraftledningar
Genom kommunen sträcker sig tre kraftledningar med 400 kV och en kraftledning med 220 kV,
vilka tillhör stamnätet.

Anläggningar för kommunikationer

Inom kommunen finns sex områden av riksintresse för anläggningar för kommunikationer
enligt 3 kap. 8 § MB.
Riksväg 50
Väg 50 ingår till största delen i det nationella
stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna
i det nationella stamvägnätet är av särskild
nationell betydelse. Väg 50 förbinder Sydsverige med Mellansverige i nordsydlig riktning mitt
i landet. Vägen utgör även alternativ sträckning
för E4 och är utpekad som särskilt betydelsefull
för godstransporter.
Europaväg E18
En dryg kilometer av väg E18 går genom de
sydöstra delarna av Lindesbergs kommun. Väg
E18 ingår i det av EU utpekade Trans-European
Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår
i TEN-T är av särskild internationell betydelse.
E18 är en östlig-västlig förbindelse som förbinder Stockholm med Oslo, via Västerås, Örebro
och Karlstad.
E18 är även utpekad som särskilt betydelsefull
för dagens godstransporter.
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Europaväg E20
En dryg kilometer av väg E20 går genom de
sydöstra delarna av Lindesbergs kommun. Väg
E20 ingår i det av EU utpekade Trans-European
Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår
i TEN-T är av särskild internationell betydelse.
E20 förbinder Stockholm med Varberg, via Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
E20 är även utpekad som särskilt betydelsefull
för dagens godstransporter.
Mälarbanan
Mälarbanan går från Stockholm, via Västerås till
Örebro. Järnvägen trafikeras av både personoch godstrafik.
Mälarbanan delar sig i Jädersbruk väster om
Arboga och går till Frövi respektive Hovsta norr
om Örebro. Den huvudsakliga delen av Mälarbanan som går i Lindesbergs kommun är på
sträckan Jädersbruk-Frövi.
Bergslagsbanan
Bergslagsbanan sträcker sig mellan Kil och
Gävle, men har ett anslutningsspår mellan Frövi
och Ställdalen som korsar kommunen i nordsydlig riktning. Bergslagsbanan är av nationell
betydelse och ingår i det utpekade strategiska
godsnätet. På sträckan Gävle-Falun-StälldalenFrövi trafikeras banan av persontrafik och
godstrafik.
Lindesberg järnvägsstation är en del av riksintresset och utgör en befintlig station för resandeutbyte.

Godsstråket genom Bergslagen
Godsstråket genom Bergslagen ingår i det av
EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T och är av internationell betydelse.
Den ingår även i det strategiska godsnätet. Banan sträcker sig från Storvik till Mjölby. Sträckan
trafikeras av gods- och persontrafik.
Frövi järnvägsstation är en del av riksintresset
och utgör en befintlig station för resandeutbyte.

Totalförsvaret

Inom kommunen finns inget område av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB.
Däremot finns anläggningar, utspridda över landets yta, av riksintresse för totalförsvaret som
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet och
som kan påverkas av höga objekt. Med anledning härav utgör hela landets yta influensområde för höga objekt, objekt högre än 20 meter
utanför sammanhållen bebyggelse eller högre
än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

Rörliga friluftslivet

Inom kommunen finns ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB.
Kloten
Området Malingsbo-Kloten mellan Storå, Kopparberg, Smedjebacken och Skinnskatteberg är
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns i området i sin helhet av riksintresse. Inom
området ska turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Natura 2000-områden

Inom kommunen finns elva Natura 2000-områden. Områdena är med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns i områdena i sin helhet
av riksintresse enligt 4 kap. 8 § MB. Grönbo och
Kindla omfattas av både habitat- och fågeldirektivet, medan övriga Natura 2000-områden
endast omfattas av habitatdirektivet.

Bergslagsbanan
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Syftet med Natura 2000-områden är att anmälda naturtyper och arter i områdena ska bevaras
långsiktigt. Varje naturtyp och art ska bidra till
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att upprätthålla s.k. gynnsam bevarandestatus
inom sin biogeografiska region.

tade skogen med gamla tallar inom ett i övrigt
hårt brukat skogslandskap.

Under åren 2014-2015 pågick en översyn av
Natura 2000-områden i länet. Inom kommunen
föreslog länsstyrelsen åtta nya Natura 2000-områden, Forsån, Getapulien, Hammarskogsån,
Hällabomossen, Långa tjärnarna, Morskogasjön, Notkojudden samt Sällingesjön-Sörbysjön.
Utöver dessa föreslog länsstyrelsen även en
revidering av Finnåkerssjön-Östhammarssjön
och Lejakärret.

Kindla
Kindla utgörs av ett väglöst gränsland där vidsträckta myrmarker och skogsklädda berg ger
karaktär åt naturen. Skogen i Kindla utgör en av
länets största gammelskogar och domineras av
barrskog. I Kindla finns ett rikt växt- och djurliv,
bl.a. förekommer här ibland lodjur. Det finns en
stor mängd rödlistade arter av fåglar, kärlväxter,
insekter, svampar, lavar och mossor. Arterna
är framförallt knutna till den naturskogsartade
barrskogen. Områdets huvudsakliga värden är
knutna till det vidsträckta och kuperade skogsoch myrlandskapet.

Regeringen har fattat beslut om länsstyrelsens
förslag och EU-kommissionen kommer att fatta
beslut om förslaget.
Finnåkerssjön-Östhammarssjön
Finnåkerssjön och Österhammarsjön var tidigare en sjö, men blev åtskilda efter den omfattande sänkningen under slutet av 1800-talet.
Natura 2000-området utgörs av betesmark som
ligger i huvudsak längs sjöarnas östra sida.
Betesmarken består till största delen av strandängar som regelbundet översvämmas.
Naturvärdet består främst i det rika fågellivet.
Framförallt under vår- och höststrecken då
sjöarna och strandängarna är mycket betydelsefulla som rastplats för ett stort antal änder,
vadare och sångsvan.
Grönbo
Området Grönbo är beläget i ett flackt barrskogsbevuxet moränlandskap. Inom området
finns sjön Ämten och väster om sjön finns en
stor andel 150-årig skog. Områdets högsta
naturvärden består av den naturskogsartade
skogen och den mosaik som skogen utgör tillsammans med myrarna.
Helgedomen
Området utgör ett mindre mosaikartat myr- och
skogsområde. Området uppvisar en för trakterna ovanligt lång skoglig kontinuitet, med
liten påverkan av skogliga skötselåtgärder, och
förekomst av 350-åriga tallar.
Naturvärdena är knutna till den naturskogsar-

Känäs
Området karakteriseras av ovanligt hög blockrikedom, med både stora och mindre block.
Vegetationen domineras av äldre barrblandskog
med stort inslag av björk, asp och klibbal. Områdets huvudsakliga naturvärden är knutna till den
lövrika barrblandskogen i grovblockig terräng.
Lejakärret
Lejakärret är ett rikkärr som tidigare påverkats
av gruvhanteringen. Berggrunden inom området
utgörs bl.a. av kopparkisförande kalksten. Den
kalkhaltiga berggrunden har gett upphov till en
rik flora, med bl.a. flera orkidéarter. Det höga
naturvärdet motiveras av att kärret är botaniskt
intressant och förekomsten av asknätfjäril, som
är rödlistad.

Informationsskylt Lejakärret, foto Lindesbergs kommun
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Liaskogen
Liaskogen är ett låglänt område vid sjön Väringens strand. Liaskogen är en fin fågelbiotop med
en extremt hög frekvens av häckande löv- och
barrskogsanknutna tättingar. Även kryptogamfloran visar stor artrikedom. Sex rödlistade arter
har hittats i området. Områdets höga naturvärde
grundas framför allt på den stora arealen sumpskog, med rik flora och fågelfauna.
Munkhyttan
Syftet med skyddet av Munkhyttan är att för
framtiden garantera överlevnaden av två i Europa utrotningshotade fjärilsarter, asknätsfjäril
och väddnätfjäril.
Råsvalens naturreservat
Råsvalsreservatet ligger i en sluttning mot Bottenån, nedströms utloppet från Råsvalen. Området är uppbyggt av svämsediment i form av
finmo och mjäla som uppenbarligen överlagrar
moränmaterial. I de lätteroderade svämsedimenten har ett antal mindre vattendrag utbildat
ett flertal små raviner och ravinsystem. Huvuddelen av området är bevuxet med en ursprungligen örtrik granskog med viss lövinblandning av
asp, björk, sälg, hassel m.m. Områdets huvudsakliga naturvärden är knutna till den örtrika
granskogen som växer i anslutning till ravinerna.
Spångabäcken
Spångabäcken är ett långsträckt område längs
en mindre bäck som hyser de två rödlistade fjärilsarterna asknätfjärilen och väddnätfjärilen. Det
gränsar i norr till området Spångabäcken-norra.
Områdets huvudsakliga naturvärde består av
populationerna av ask- och väddnätfjäril. Lokalerna kring Spångabäcken är en av få platser i
Sverige där asknätfjärilen förekommer.
Spångabäcken norra
Spångabäcken-norra är ett område längs de
två bäckarna Spångabäcken och Klyftanbäcken
som hyser den rödlistade fjärilsarten asknätfjärilen. Spångabäcken norra gränsar i söder direkt
till Natura 2000-området Spångabäcken. Inom
området finns även en mindre och fluktuerande
population av väddnätfjäril.
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Områdets naturvärden består av populationen
av asknätfjäril, samt förekomsten av väddnätfjäril.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5
kap. MB och beslutas av regeringen. De anger
den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan eller miljön kan anses tåla. I dag finns
MKN för utomhusluft, föroreningar i fisk- och
musselvatten, omgivningsbuller samt för vatten.
Kommunen är ansvarig för att MKN följs.

Utomhusluft

Gällande utomhusluft finns MKN för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon,
bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. De halter som brukar riskera
att överskrida MKN, i kommuner likt Lindesberg,
är partiklar, bensen och kvävedioxid. Dimensionerande är i första hand normerna för partiklar
och bensen och i andra hand för kvävedioxid.
Vägtrafiken är den stora källan till bensen-,
partikel och kväveoxidhalter i stadsmiljö. Övriga
huvudsakliga utsläpp förutom vägtrafiken är
vedeldning och industri.
Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst betydelse. Den enskilt mest
effektiva åtgärden för att minska halten partiklar
bör, enligt olika försök, vara att minska dubbdäcksanvändningen.
Arbets- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro genomförde år
2010/2011 en mätning av tätortsluft i Lindesberg. Mätningen visade på låga nivåer av de undersökta ämnena bensen, butadien, formaldehyd, kvävedioxid, partiklar PM 2,5 och benso(a)
pyren.

Fisk- och musselvatten

Det finns inga sjöar eller vattendrag inom kommunen som ingår i Naturvårdsverkets förteckning över fisk- och musselvatten som ska
skyddas.
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Stora delar av Lindesbergs kommun avvattnas
via Arbogaån till Mälaren som utgör skyddade
områden enligt fisk- och skaldjursdirektivet.

Omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller innebär en skyldighet att kartlägga och upprätta
åtgärdsprogram för omgivningsbuller från vägar,
järnvägar, flygplatser, tillståndspliktiga hamnar
samt vissa större, utpekade industrigrenar för
kommuner med fler än 100 000 invånare.
Även kommuner med färre än 100 000 invånare
ska sträva efter att begränsa buller, men dessa
kommuner omfattas inte av den administrativa
process vad gäller kartläggning samt upprättande av åtgärdsprogram som de större kommunerna gör.

Vattenförvaltning

Inom ramen för vattendirektivet behandlas alla
yt- och grundvatten samt deras vattenstatus.
Vattenförvaltningen genomför en gång per sexårig förvaltningscykel en klassning av alla sjöar
och vattendrags ekologiska och kemiska status
samt alla grundvattenförekomsters kemiska och
kvantitativa status.

Bostäder

Lindesbergs kommun har under de senaste
åren, precis som många andra kommuner i landet, upplevt en ökad bostadsbrist samt stigande
bostadspriser. Utvecklingen gäller framförallt
kommunens två största orter Lindesberg och
Frövi.
Antalet färdigställda bostäder i kommunen har
under 2000-talet legat på omkring noll till tio
bostäder, med undantag för ett par år. Under år
2016 bröts trenden och drygt 90 bostäder färdigställdes i kommunen. Bland annat färdigställdes ca 70 lägenheter på Ålkilsbacken centralt i
Lindesbergs tätort.
Lindesbergs kommun har en tomtkö där det för
närvarande står omkring 60-70 personer i kö.
Aktuella områden för bostadsbyggnation för
personer i tomtkön är Torphyttan och Sörlunda,
som ligger strax väster respektive strax söder
om Lindesbergs tätort.

För varje förvaltningscykel fastställs miljökvalitetsnormer som anger den status som ska uppnås i slutet av förvaltningscykeln. Utgångspunkten är att alla vattenförekomster ska uppnå god
status och att statusen inte får försämras till år
2021, då nuvarande förvaltningscykel avslutas.
Sjöar och vattendrag i kommunen uppnår i dag
överlag god till måttlig ekologisk status, men
några enstaka vattendrag och två sjöar, Björkasjön och Stora Lindesjön, uppnår i dagsläget otillfredsställande ekologisk status. Vidare
uppnår två vattendrag, Forsån/Kvarnån och
Orobäcken, i dagsläget dålig ekologisk status.
Vad det gäller den kemiska statusen uppnår
inga sjöar eller vattendrag i kommunen god
kemisk status. Detta beror på att gränsvärdet
för kvicksilver, vilket i nuläget överskrids i alla
ytvattenförekomster i landet. Den kemiska och
kvantitativa statusen är däremot god i samtliga
grundvatten i kommunen.
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Nybyggda bostäder i centrala Lindesberg

Bostadsbestånd

Drygt hälften av bostäderna i Lindesbergs
kommun finns i centralorten Lindesberg. Även i
Frövi, Storå-Guldsmedshyttan, Fellingsbro samt
på landsbygden runt omkring Lindesbergs tätort
finns större koncentrationer av bostadsbebyggelse.
Majoriteten av bostadsbebyggelsen i kommunen är byggd innan år 1930 samt under perioden 1950-1980.
Totalt finns närmare 12 000 bostäder i kom-
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munen. Majoriteten av dessa, ca 60 procent,
utgörs av småhus. Av kommunens knappt 4
000 lägenheter i flerbostadshus är nästan 80
procent hyresrätter.
Lindesbergs kommuns allmännyttiga bostadsbolag, Lindesbergsbostäder AB, har ca 1 350
bostadslägenheter. Majoriteten av dessa,
ca 1 050 stycken, finns i Lindesbergs tätort.
Bostadsbolaget har även lägenheter i Storå,
Guldsmedshyttan, Vedevåg, Frövi och Fellingsbro.
I kommunen finns sex särskilda boende med totalt omkring 290 lägenheter. Särskilda boenden
är en gemensam beteckning för vårdboenden
och gruppboenden som är anpassade för exempelvis äldre med ett stort behov av omsorg.
I kommunen finns särskilda boenden i Fellingsbro, Frövi, Lindesberg och Storå.
Det finns knappt 2 000 fritidshus i Lindesbergs
kommun. En koncentration av dessa finns bl.a.
vid sjöarna Råsvalen, Usken och Väringen.

hus är störst i tätorterna Lindesberg och Frövi.
Där fortgår en kontinuerlig planläggning för att
förbättra planberedskap.
I kommunen pågår ett antal projekt för nyproduktion av bostäder. Bland annat kvarteret Gåsen med 20 lägenheter samt Bergsparken och
kvarteret Bagaren med 30 lägenheter vardera
som kommer att produceras av det kommunala
bostadsbolaget.

Bostadsbehov

I centralorten Lindesberg råder bostadsbrist,
trots en förhållandevis stor nyproduktion under
år 2016. Bristen gäller framförallt på centralt
belägna lägenheter samt villatomter i attraktiva
lägen. Bostadspriserna har stigit markant under
de senaste åren vilket har ökat lönsamheten i nybyggnation jämfört med köp av redan
befintliga bostäder. Sannolikt kommer det att
innebära ett ökat intresse för villatomter och
nyproduktion av småhus.
Förutom i Lindesbergs tätort finns även viss efterfrågan på bostäder i Frövi. I Fellingsbro finns
viss brist på lägenheter, vilket hindrar äldre personer som bor i villa från att flytta till lägenhet.
I Fellingsbro och Storå finns behov av lägenheter anpassade för personer från 65 år och äldre.
I kommunens övriga orter samt på landsbygden
upplever kommunen inte att det finns någon
bostadsbrist.

Kommunen äger i dagsläget ett 60-tal tomter
fördelade över hela kommunen, dock med viss
övervikt i kommunens norra delar. I Lindesbergs
tätort äger kommunen endast en tomt.

Bland hyresrätter finns ett behov av små såväl
som större lägenheter, från ett till fyra rum och
kök. Det kommunala bostadsbolaget har i dagsläget omkring 1 700 personer i aktiv bostadskö.
Bland bostadsrätter bedömer kommunen att
behovet är som störst av lägenheter med två till
tre rum och kök.

Planlagda områden

Verksamheter

Sommarstuga vid Sörsjön

Planberedskapen i Lindesbergs kommun är
inte tillfredsställande. I de mindre orterna består
planberedskapen framförallt av villatomter, men
i exempelvis Fellingsbro finns även byggrätter
för flerbostadshus. Efterfrågan på flerbostads-
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Arbetsplatser, handel och servicenäringar utgör
viktiga delar i ett fungerande och välmående
samhälle. De är viktiga för samhällsekonomin
och inte minst för sysselsättningen. De skapar
naturliga mötesplatser för människor och är helt
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enkelt nödvändiga för vår överlevnad.
Lindesbergs tätort är kommunens servicecentrum både vad gäller offentlig och kommersiell
service.

Näringsliv

I Lindesbergs kommun präglar entreprenörskap
och nytänkande kommunens näringsliv. I kommunen finns en lång tradition av handlingskraft
samt kreativitet och småföretagandet har alltid
spelat en viktig roll i kommunen.

kommunens gymnasieskola finns i Lindesbergs
tätort.
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för
behoven av förskolor och grundskolor. Barn i
förskole- och grundskolålder har ökat kraftigt i
kommunen de senaste åren och utvecklingen
spås fortsätta framöver. Ökningen förväntas bli
störst i Lindesberg och Frövi tätorter.

Förutsättningarna för dåtidens järnhantering var
inte bara malmen utan också i hög grad tillgången på skog, vatten och bra kommunikationer.
Dessa förutsättningar har även i dag betydelse
för den starka utvecklingen inom massa- och
pappersindustrin samt den verkstadstekniska
industrin i kommunen.
I Lindesbergs kommun finns runt 2 200 registrerade företag. Näringslivet domineras av tillverkningsindustri. Samtliga större arbetsgivare,
bortsett från kommunen och Region Örebro län,
är tillverkande industrier. 1 300 företag finns
inom enskild näringsverksamhet med få eller
inga anställda.
I kommunen finns industriområden såväl i Lindesbergs tätort som i de mindre orterna Frövi,
Vedevåg, Rockhammar, Fellingsbro, Guldsmedshyttan, Storå och Stråssa. Lovisagruvan,
sydväst om Stråssa, är för tillfället kommunens
enda gruva i drift.

Offentlig service

I Lindesbergs kommun finns 20 förskolor som
drivs i kommunal regi samt fem fristående förskolor. Vidare finns 13 grundskolor, varav elva
drivs i kommunal regi, och en gymnasieskola i
kommunen.
Koncentrationen av skolor finns framförallt
i Lindesbergs tätort men förskolor och/eller
grundskolor finns även i Fellingsbro, Frövi,
Guldsmedshyttan, Löa, Pilkrog, Ramsberg,
Rockhammar, Storå samt Vedevåg. I Frövi,
Lindesberg och Storå finns högstadieskola och
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Lindesskolan

I Grimsö, i kommunens nordöstra del, finns en
viltforskningsstation som är en del av Sveriges
Lantbruksuniversitet.
Vidare bedrivs bl.a. vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i
svenska för invandrare, särskild vuxenutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning
och arbetsmarknadsutbildning av tillväxtförvaltningen på Masugnen i Lindesbergs tätort.
I kommunen finns sex stycken särskilda boenden, som är en gemensam beteckning för vårdboenden och gruppboenden som är anpassade
för personer med ett stort behov av omsorg.
Tre av kommunens särskilda boenden finns i
Lindesbergs tätort och resterande tre finns i Fellingsbro, Frövi och Storå.
Totalt finns ca 270 platser, varav ett 20-tal är
korttidsplatser. Boende för funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, äldre samt demenssjuka
finns. Boendeformen för dessa anpassas utifrån
rådande behov.
I Lindesbergs kommun finns ett av länets tre

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
akutsjukhus samt fyra vårdcentraler, lokaliserade i Lindesberg, Frövi, Fellingsbro samt Storå.

Stråssa gruva nyttjas i dag av ett aktivitetsföretag som drar många besökare till området.

Kommersiell service

Stripa är en levande gruvmiljö där ett flertal
företag och föreningar verkar samt guidade
visningar genomförs.

Dagligvaruhandel och annan kommersiell service i Lindesbergs kommun är koncentrerad till
Lindesbergs tätort, men finns även i Fellingsbro,
Frövi, Guldsmedshyttan och Storå i olika hög
utsträckning.
Trots att handeln i dag är hårt konkurransutsatt,
dels från den ökande näthandeln samt från
större närliggande orter, finns det både partihandel- och detaljhandelsföretag i kommunen.
Etableringar och förfrågningar om etableringar
när det gäller större handelsföretag sker kontinuerligt. De mindre handelsföretagen har en
tuffare konkurrenssituation och det finns en del
mindre butikslokaler lediga i kommunen.

Stripa gruva

I byn Löa finns Löa hytta med visningsverksamhet, boende, café, galleri och minigolf.
Siggebohyttans bergsmansgård är ett välbevarat bergsmanshem från 1860-talet. Gården
ligger vid sjön Usken och i närheten finns olika
boendealternativ och möjlighet till aktiviteter
såsom paddling, vandring och fiske.

Livsmedelsbutik i Guldsmedshyttan

I utkanten av Lindesbergs tätort, med närhet till
riksväg 50, växer ett nytt handelsområde fram
vilket har inneburit en del nyetableringar för
kommunen.

Turism

I Lindesbergs kommun finns ett flertal företag
inom besöksnäringen, som är geografiskt utspridda inom kommunen.
Kommunen har en historia från bergshanteringens tid och i kommunen finns gott om gruvor
och hyttor, varav vissa nyttjas i dag för besöksnäringen.

Malingsbo/Kloten är ett populärt friluftsområde
där stugor, camping, vandrarhem, fiskevatten
och vandringsleder finns. Under vintern dras
även skidspår i området.
Längs turistvägen Tre sjöars väg ligger Uskavigården där det bl.a. finns stugor och camping.
Området är en viktig knutpunkt längs Bergslagsleden.
I Lindesbergs tätort finns en välbevarad träbebyggelse, Lindesberg Arena som är centrum för
sport- och kulturevenemang samt turistbåten
M/S Råsvalen som lockar besökare. I tätorten
finns även Dalkarlshyttan där plantmarknaden
och Lindesbergs golfklubb är belägen. Vid golfklubben finns stugor att hyra samt ställplatser
för husbilar.
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Wedevågs Herrgård erbjuder rum för övernattning i bruksmiljö. I herrgårdsparken arrangeras
ibland evenemang såsom konserter.
Frövifors pappersbruksmuseum, i Frövi tätort,
finns ett bevarat pappersbruk från sekelskiftet.
I Frövi finns möjlighet till övernattning i form av
vandrarhem och camping.
Mellan Frövi och Fellingsbro ligger Hosta Nostalgiby, en liten uppbyggd ”by” i 50-tals anda.
I Fellingsbro tätort finns en hembygdsgård där
man har bevarat ett flertal gamla byggnader från
området. Strax norr om Fellingsbro ligger ett
Tibetanskt tempel, en stupa, som alltid är öppen
för besök.

de södra och sydöstra delarna, medan skogen
dominerar i de norra delarna av kommunen.
Jordbruk
Omkring 14 procent av kommunens yta består av jordbruksmark och drygt två procent
av betesmark, enligt Skogsstyrelsens marktäckekarta. Jordbruksmarken är koncentrerad
framförallt till södra kommundelen och
dalgången Råsvalen-Storån. Även ängs- och
hagmarker förekommer mest i den södra delen
och i områden med rikare marker, exempelvis
vid Grönbo och sjön Usken.

Planlagda områden

Mest planlagd industrimark återfinns i Lindesbergs tätort, med ca 20 hektar, men även fyra
hektar i Storå samt två hektar i Fellingsbro finns
planlagt för industriändamål. Utöver dessa
planlagda områden finns även oexploaterad
industrimark i privat ägo, bl.a. i Ramsberg och
Oppboga.

Jordbruksmark

Planberedskapen för verksamheter är relativt
god i kommunen. I Lindesbergs tätort finns ett
stort planlagt verksamhetsområde för handel
och industri, vilket i dagsläget endast är delvis
utbyggt. Planläggning pågår för ett ca 200 hektar stort industriområde i Frövi, vilket bedöms
täcka behovet av industrimark i kommunen för
en längre tid framöver.

Jordbruksmarken innehåller mycket artrika
biotoper och grunden för att bevara de hotade
arterna är att bevara odlingslandskapet så att
nödvändiga livsmiljöer behålls. Jordbruksmarken bidrar även till en lokal livsmedelsförsörjning. Det största hotet mot mångfalden i kommunens odlingslandskap är igenväxning och
gödsling.

Areella näringar

Skogsbruk
Skogen är den dominerande naturtypen i kommunen och täcker ca 70 procent av markytan.
Vegetationen i norr består huvudsakligen av
barrskog med tall och gran, med inslag av asp
och björk. I söder ökar inslaget av barrblandskogar där lövträden blir vanligare och inslaget av
ädla lövträd ökar.

Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk av
nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk om det behövs
för att tillgodose viktiga samhällsintressen och
om dessa behov inte kan tillgodoses på ett
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas
i anspråk. Skogsmark som har betydelse för
skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt
skogsbruk.
Kommunens större jordbruksområden finns i

Skogsbruket och skogsindustrin är en stor näring i kommunen och ett intensivt skogsbruk har
bedrivits.
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Skogsmarken i kommunen fyller även viktiga
funktioner för friluftsliv och rekreation.

Kommunikationer

Med kommunikationer menas alla de olika
trafiknät och stråk som på olika sätt används
för trasporter av människor och gods. Det kan
exempelvis vara vägar, järnvägar, gång- och
cykelvägar samt kollektivtrafik. I dagsläget kan
pendling till arbete, utbildning samt natur- och
kulturupplevelser i Lindesbergs kommun ske
med bil, tåg och buss samt till fots och med
cykel.

850 och 851sträcker sig mellan Rockhammar
och Fellingsbro.
Länsväg 769, Tre sjöars väg, och länsväg 757
sträcker sig runt sjön Usken och förbinder den
västra delen av kommunen med riksväg 50.
Länsvägarna 847 och 871 sammanbinder
Guldsmedshyttan-Storå, Stråssa och Ramsberg med riksvägarna 50 och 68. Länsväg 831
sträcker sig mellan riksväg 50 och länsväg 249.
Europavägarna E18/E20 passerar i kommunens
sydostligaste delar.

Vägar

Inom kommunen finns statliga, kommunala och
enskilda vägar. Vissa av de enskilda vägarna
får statligt eller kommunalt bidrag för driften av
dem.
Riksväg 50, som sträcker sig genom landet från
Söderhamn till Jönköping, går genom Lindesbergs kommun och ansluter till Örebro kommun i söder och Ljusnarsbergs kommun i norr.
Vägsträckningen genom kommunen består av
mötesfri landsväg, så kallad 2+1-väg samt väg
utan mötesseparering. Trafikverket har påbörjat
arbetet med en åtgärdsvalsstudie för riksvägen,
mellan länsgränsen och Lindesberg.
Även riksväg 68, vars sträckning går mellan
Örebro och Gävle, korsar kommunen i sydvästnordöstlig riktning och kopplar samman
kommunen med Örebro och Skinnskattebergs
kommuner.
Länsväg 249 ansluter Lindesbergs tätort med
Arboga, via tätorterna Frövi, Vedevåg och Fellingsbro. Länsvägen utgör en förbindelselänk för
tung trafik mellan riksväg 50 vid Lindesberg och
europavägarna E18/E20 vid Arboga. Trafikverket planerar att påbörja arbetet med en åtgärdsvalsstudie för länsvägen och bl.a. utreda möjligheten till en förbifart utanför Fellingsbro tätort.
Länsväg 233 sträcker sig mellan riksvägarna 50
och 68 i öst-västlig riktning och korsar kommunens norra delar. Länsväg 846 sträcker sig mellan länsväg 249 och Rockhammar. Länsvägarna
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Skylt för laddstation

Laddinfrastruktur
I Lindesbergs kommun finns totalt nio laddstationer för elbilar, varav fem stycken är offentliga.
Majoriteten av laddstationer finns i Lindesbergs
tätort.
Tillståndspliktig zon
Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga
zonen, det s.k. byggnadsfria avståndet enligt
47 § väglagen. Länsstyrelsens tillstånd krävs
inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller i ett
bygglov.
Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från den allmänna vägens vägområde. Utmed de flesta större vägar har zonen
utökats efter beslut av länsstyrelsen. I Lindesbergs kommun gäller utökad tillståndspliktig zon
på 30 meter från vägområdet utmed riksväg 50
och 68 samt länsväg 233 och 249.
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Utmed väg E18/E20 gäller utökad
tillståndspliktig zon på 50 meter.

Järnvägar

Tre järnvägsbanor sträcker sig genom kommunen, Mälarbanan, Bergslagsbanan samt Godsstråket genom Bergslagen. Inom kommunen
finns järnvägsstationer i Frövi, Lindesberg och
Storå.
Mälarbanan går från Stockholm, via Västerås
till Örebro och trafikeras av både person- och
godstrafik. Banan delar sig i Jädersbruk väster
om Arboga och går till Frövi respektive Hovsta
norr om Örebro. Den huvudsakliga delen av
Mälarbanan som går i Lindesbergs kommun är
på sträckan Jädersbruk-Frövi. Sträckan användes framförallt innan den nya sträckningen till
Hovsta byggdes.
Bergslagsbanan sträcker sig mellan Kil och
Gävle. Mellan Frövi och Ställdalen finns ett
anslutningsspår till Bergslagabanan som korsar
kommunen i nord-sydlig riktning. På sträckan
Gävle-Falun-Ställdalen-Frövi trafikeras banan
av gods- och persontrafik. Bergslagsbanan
möjliggör järnvägstransporter till två av Sveriges
största hamnar, hamnen i Gävle och hamnen i
Göteborg. Järnvägen är av avgörande betydelse för arbetspendling, framförallt mellan Lindesberg och Örebro.
Godsstråket genom Bergslagen sträcker sig
från Storvik till Mjölby. Sträckan trafikeras av
gods- såväl som persontrafik.

Gång- och cykelvägar

Separata gång- och cykelvägar finns framförallt
inom kommunens tätorter. Längs med det
statliga vägnätet finns ett antal gång- och
cykelvägar i anslutning till tätorterna, bl.a. längs
med länsväg 860 söder om Lindesbergs tätort.
I övriga delar av kommunen sker gång- och
cykeltrafik i form av s.k. blandtrafik, dvs. ute i
gatumiljön.

Kollektivtrafik

Region Örebro län ansvarar för länets busstrafik, vilken körs under varumärket Länstrafiken.
Direktförbindelser med buss finns bl.a. till Örebro, Arboga, Nora och Kopparberg.

Kollektivtrafik med buss

I kommunens finns fem resecentrum, i Lindesberg, Frövi, Fellingsbro, Storå och Guldsmedshyttan.
På uppdrag av Region Örebro län ansvarar Tåg
i Bergslagen för att upphandla och anordna
regional tågtrafik. Kommunen trafikeras av Tåg
i Bergslagens linjer Laxå-Hallsberg-FagerstaAvesta Krylbo-Gävle och Mjölby-HallsbergLudvika-Borlänge-Falun-Gävle. Tågstopp sker i
Storå, Lindesberg samt Frövi.

Flyg

Gång- och cykelväg i Frövi
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Närmaste flygplats är Örebro flygplats, drygt
fem mil söder om Lindesberg. Örebro flygplats
har utvecklats till en av landets största fraktflygplatser, men har också en väl fungerande trafikering av charterflyg samt viss linjetrafik. Trots
att flygplatsen har en förhållandevis liten mark-
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nadsandel när det gäller persontransporter är
den en viktig del av det regionala transportsystemet. Flygplatsen är särskilt strategiskt viktig
för näringslivet med internationell marknad.
Flygplatserna i Borlänge och Västerås ligger på
ca tolv respektive elva mils avstånd från Lindesbergs tätort. Till Arlanda, som är Sveriges
största flygplats, är det drygt 20 mil.
Närliggande flygplatser utanför kommunen kan
påverkas av höga objekt. Med anledning härav
utgör en radie på 60 kilometer från en flygplats
för civil luftfart influensområde för höga objekt,
objekt högre än 20 meter.

Inom kommunen finns ett flertal naturtyper av
olika karaktär. Sydligaste delen av kommunen
tillhör Mälarslätten med ett utpräglat åkerlandskap. Strax norr om Fellingsbro består landskapet av ett skogslågland som domineras av
barrskogsklädda moränmarker. Strax väster
och norr om Lindesbergs tätort övergår skogslåglandet till kuperade och vidsträckta barrskogar. Myrmarkerna i kommunen är framför allt
koncentrerade till den östra delen som är något
mindre kuperad. Kommunens nordvästra hörn
tillhör den naturgeografiska zonen Övre Bergslagen med mycket stora höjdvariationer.

Digitala kommunikationer

De digitala kommunikationsmöjligheterna blir allt
viktigare i samhället, och särskilt på landsbygden där tillgång till service inte är lika god som i
större tätorter.
I ett allt mer digitaliserat samhälle utvecklas
de digitala tjänsterna ständigt och nya tjänster
växer fram vilket gör att efterfrågan på överföringskapacitet är stor. Dataöverföring med höghastighet, så kallat bredband, sker via trådlös
kommunikation, fiber och koppartråd. Post- och
telestyrelsen är ansvarig myndighet och har
som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till
effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
Utvecklingen gällande bredband är i ständig
förändring med en snabbt utvecklande teknik.
Telefoni, TV och internettjänster kommer sannolikt allt mer att ske via samma överföring.
I dagsläget är ca 39 procent av hushållen i
Lindesbergs kommun anslutna till fiber och har
tillgång till 100 Mbit/s eller mer.

Naturmiljö

En central del i översiktsplanen, och den inriktning för kommunens mark- och vattenanvändning som den redovisar, är att ange hur kommunens naturmiljöer ska värnas och dess värden
säkerställas. Det är av stort värde att bevara
naturmiljöerna för kommande generationer.

Naturmiljö, foto Lindesbergs kommun

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur utgör ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element. Dessa utformas, brukas och förvaltas på ett sådant sätt att
biologisk mångfald bevaras och är för samhället
viktiga ekosystemtjänster.
Grön infrastruktur är en viktig del i arbetet med
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Arbete med att ta fram regionala handlingsplaner
pågår hos länsstyrelserna.

Ekosystemtjänster

I naturen finns en rad ekosystemtjänster, som
är produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människans välbefinnande.
Det kan exempelvis vara tätortsnära natur som
renar dagvatten och dämpar buller samt jordbruksmark som ger livsmedel.
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Även tjänster och upplevelser som är kopplade
till rekreativa, sociala och kulturella värden ingår
i begreppet ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsterna kommer sannolikt att spela en allt större
roll i takt med förväntade klimatförändringar. För
att säkerställa väl fungerande ekosystemtjänster krävs en biologisk mångfald med robusta
ekosystem.

Skyddad natur

Nedan presenteras skyddade naturmiljöer som
finns upptagna i svensk lagstiftning och som är
av betydelse för den kommunala mark- och vattenplaneringen.
Naturreservat
Naturreservat syftar till att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda
arter eller tillgodose behov av områden för
friluftslivet. Ett mark- eller vattenområde får förklaras som naturreservat av länsstyrelsen eller
kommunen.
I Lindesbergs kommun finns 36 naturreservat
som helt eller delvis ligger inom kommunen,
varav Munkhyttan, Notkojudden, Näset och
Tempelbacken är kommunala. Länsstyrelsen
inventerar och utvärderar kontinuerligt områden
som är lämpliga att bli naturreservat.
Naturvårdsområden
Naturvårdsområden bildades med stöd av
naturvårdslagen, vilken inte längre gäller. Ett
naturvårdsområde har inte samma skydd som
ett naturreservat vilket gör att aktivt skogsbruk
pågår inom området.
I Lindesbergs kommun finns ett naturvårdsområde, Malingsbo-Kloten. Syftet med området är
att säkerställa områdets karaktär och naturvårdens och friluftslivets intressen. Eftersom naturvårdsområdet har en oklar status har länsstyrelserna i Dalarnas, Västmanlands och Örebro
län nyligen initierat en process för att utvärdera
Malingsbo-Klotens fortsatta behov av skydd och
förvaltning.

Biotopskyddsområden
Biotopskyddsområden är små mark- och vattenområden som är livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som är särskilt skyddsvärda.
Det finns två typer av biotopskyddsområden,
ett generellt skydd samt ett specifikt skydd som
beslutas i det enskilda fallet.
De biotoper som är generellt skyddade i hela
landet är alléer, stenmurar, källor, odlingsrösen
i jordbruksmark, öppna diken, småvatten och
våtmarker i jordbruksmark samt åkerholmar.
Specifikt skyddade biotoper utgörs av enskilda
biotoper som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen beslutar om. Det kan exempelvis
röra sig om ängar och äldre naturskogsartade
skogar. I Lindesbergs kommun finns 31 särskilt
beslutade biotopsskyddsområden, samtliga
beslutade av Skogsstyrelsen.
Inom biotopskyddsområde är alla åtgärder som
kan skada naturvärdena förbjudna. Det går att
söka dispens mot förbudet hos den myndighet
som har beslutat om biotopskyddet.
Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som
tecknas mellan en markägare och kommunen,
länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Avtalet tecknas på upp till 50 år och syftar till att bevara,
utveckla eller skapa områden med höga naturvärden. Markägaren får vanligtvis ekonomisk
ersättning för de begränsningar i brukandet som
avtalet medför.
I Lindesbergs kommun finns 34 naturvårdsavtal.
Strandskydd
Stränder har stor betydelse för växter och djur
såväl som för människor. För många arter är
den strandnära zonen betydelsefull för bl.a.
fortplantning, skydd och övervintring. För oss
människor är strandmiljöerna en källa till både
naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. Tillgängliga stränder är en förutsättning för
vår möjlighet att utöva allemansrätten i dessa
områden.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

103

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
är redovisade med enkeldragen linje i samma
karta.
Strandskydd gäller dock fortfarande för de vattendrag där strandskydd fortsatt krävs för att
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet. I Lindesbergs kommun omfattas Arbogaån, Lillsjöbäcken-Järlhyttebäcken,
Danshytteån-Hammarskogsån samt Forsån fortfarande av det generella strandskyddet.
Ölsjöbadet

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 växtliv på land och i
vatten.

Enligt beslut av länsstyrelsen från år 2011 ska
förbuden i 7 kap. 15 § MB inte gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas
inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en
tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

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 upp till
300 meter från strandlinjen, om det behövs för
att säkerställa något av strandskyddets syften.
Inom ett strandskyddsområde får bl.a. inte nya
byggnader uppföras eller vissa andra åtgärder
vidtas utan att strandskyddet upphävs eller att
särskilt tillstånd har beviljats, s.k. strandskyddsdispens. Särskilda skäl enligt MB krävs för att
upphäva eller få dispens inom ett strandskyddsområde.
I Lindesbergs kommun gäller i dagsläget endast det generella strandskyddet på 100 meter.
Länsstyrelsen föreslår dock utvidgat strandskydd för Klotensjöarna. Dialog angående en
eventuell utvidgning pågår mellan kommunen
och länsstyrelsen.
Mindre vattendrag i länet omfattas inte av
strandskydd, enligt beslut av länsstyrelsen
från år 2008. Beslutet gäller vattendrag som
inte finns redovisade i Lantmäteriets GSDfastighetskarta i skala 1:10 000 i den version
som gällde den 1 juli 2008 samt vattendrag som
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Kyrkbryggan i Stora Lindesjön

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen innehåller bl.a. bestämmelser om fridlysning av vilda djur och växter.
I förordningen finns bl.a. förbud mot att döda,
skada, fånga eller störa vilt levande djur eller
att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom
eller bon. Vidare finns bestämmelser mot att ta
bort, skada eller ta frön eller andra delar från
vilt levande växter. Vilka djur och växter som
omfattas av bestämmelserna framgår av bilagorna till förordningen.
Med hjälp av inrapporteringar till Artportalen ges
en indikation på om det finns djur och växter
som omfattas av bestämmelserna inom ett specifikt område.
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Det går att söka dispens mot förbuden i artskyddsförordningen hos länsstyrelsen.
Stora opåverkade områden
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, såsom
större vägar, ska enligt 3 kap. 2 § MB så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt påverka områdenas karaktär.
Större sammanhängande naturområden är
viktiga för en livskraftig biologisk mångfald och
ekologiska funktioner. Stora opåverkade områden är viktiga för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling men även som tillgång för rekreation
och friluftsliv.
Ramsarområde
Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention som syftar till att bevara
våtmarker och vattenmiljöer samt nyttja områdena på ett hållbart sätt. Ramsarkonventionens
medlemsländer har åtagit sig att peka ut sina
värdefullaste våtmarker som s.k. Ramsarområden samt bevara dessa. I Sverige finns totalt 68
Ramsarområden, varav ett, Getapulien-Grönbo
ligger i Lindesbergs kommun.

Övriga naturmiljöer

Nedan följer en redovisning av övriga naturmiljöer som är av betydelse för den kommunala
mark- och vattenplaneringen, men som inte
finns upptagna i svensk lagstiftning.
Skogliga värdetrakter
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har pekat
ut särskilda landskapsavsnitt, värdetrakter, där
skogliga värdekärnor med höga naturvärden
är koncentrerade. Arbetet med skydd av skog
prioriteras inom dessa områden då det inom
områdena finns en stor chans att bibehålla
naturvärdena. I Lindesbergs kommun finns
fyra skogliga värdetrakter, Rastälven-NittälvenSvartälvens barrskog, Viker-Järleån-Väringens
lövskogstrakt, Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt samt Östra skogen-Stora
Korslångens barrskog.

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket
höga naturvärden som har en nyckelroll för
bevarandet av skogens hotade växter och djur.
Dessa bör prioriteras för bevarande, men saknar formellt skydd i svensk lagstiftning. Samråd
ska ske med Skogsstyrelsen innan skogsbruksåtgärder görs inom en nyckelbiotop.
Ett stort antal nyckelbiotoper finns inventerade,
främst på bolagsmark. Skogsstyrelsen har
registrerat 284 nyckelbiotoper i Lindesbergs
kommun. Utöver dessa finns sannolikt många
oregistrerade objekt i kommunen.
Länsstyrelsens naturvårdsprogram
I länsstyrelsens naturvårdsprogram från år 1984
redovisas de mest värdefulla naturområdena i
länet. I Lindesbergs kommun finns ett hundratal
områden med höga naturvärden. Tre områden,
Sjömosjön, Skagerhultsmossen, och del av Riddarhyttefältet, tillhör klassen högsta naturvärde.
Ängs- och betesmarksinventering
Mellan år 2002 och 2004 genomfördes en
landsomfattande inventering av ängs- och
betesmarker. Alla marker som registrerades
bedömdes antingen som värdefulla eller möjliga att restaurera. Inventeringen var dock inte
heltäckande och det kan finnas värdefulla ängsoch betesmarker som ännu inte är registrerade.
I Lindesbergs kommun finns 224 identifierade
ängs- och betesmarker, varav de flesta utgörs
av betesmark. Antalet ängs- och betesmarker
minskar, bl.a. på grund av färre aktiva jordbruk.
Våtmarker
Länsstyrelsen har, med stöd av Naturvårdsverket, genomfört en våtmarksinventering (VMI).
Inom VMI registreras samtliga hydrologiskt
sammanhängande våtmarker och klassificeras
utifrån naturvärde. Klassificeringen sker utifrån
fyra klasser där klass 1 har mycket höga naturvärden, klass 2 har höga naturvärden, klass 3
har vissa naturvärden och klass 4 saknar kända
naturvärden.
Östra delen av Lindesbergs kommun har en
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ovanligt hög koncentration av myrmarker och är
ett av länets myrrikaste områden.

I Lindesbergs kommun finns ett tusental sumpskogar.

I våtmarksinventeringen finns knappt 200
våtmarker i Lindesbergs kommun. Av dessa har
omkring åtta procent klassats inom klass 1, ca
20 procent inom klass 2, ca 60 procent inom
klass 3 och ca tolv procent inom klass 4.

Vattenmiljö

Enligt Våtmarksstrategin för Örebro län berörs
Lindesbergs kommun av den prioriterade våtmarkstrakten Östra länsdelens myrkomplex. Utpekade våtmarkstrakter har en stor areal myrar
och sumpskogar och en närhet som underlättar
spridning av växter och djur. Kommunen berörs
delvis även av Norra länsdelens myrkomplex.

I Lindesbergs kommun är sjöarna i norra delen i huvudsak näringsfattiga, medan sjöarna i
slättlandskapet är grundare, näringsrika och ofta
sänkta. Generellt sett löper de redan näringsfattiga sjöarna hög risk att drabbas av försurning
orsakat av nedfallet av sura luftföroreningar
medan de näringsrika sjöarna riskerar övergödning med påföljande syrebrist, orsakat av en ökning av näringsämnen såsom kväve och fosfor
från bl.a. jordbruk och avlopp.

Myrskyddsplan
I myrskyddsplanen för Sverige redovisas
landets mest värdefulla myrar, som ännu inte
har något långsiktigt skydd. Myrskyddsplanen
syftar till att ge dessa myrar ett långsiktigt
skydd. Långsiktigt skydd kan exempelvis
utgöras av nationalpark, naturreservat
eller biotopskyddsområde alternativt andra
skyddsformer som till exempel naturvårdsavtal.
I Lindesbergs kommun redovisas Hallfallsmossen, Getapulien samt Hällabomossen.
Rikkärr
Rikkärr är näringsfattiga myrar med en mycket
artrik naturtyp dit en speciell biologisk mångfald
är knuten. En mängd specialiserade arter är
beroende av rikkärr för sin existens.
Mellan år 2005 och 2007 genomförde länsstyrelsen en inventering av länets rikkärr. I Lindesbergs kommun identifierades elva rikkärr, varav
samtliga ligger i kommunens västra delar.
Sumpskogar
Sumpskogar är ett samlingsnamn för all skogsklädd våtmark. Naturtypen har stora variationer
och erbjuder livsmiljöer för många växter och
djur. Mellan år 1991 och 1998 genomförde
Skogsstyrelsen en inventering av landets sumpskogar.
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Avrinningsområden

Vattnet och dess avrinning följer inte administrativa gränser, utan delas geografiskt in via avrinningsområden.
Avrinning är det fria vattenflöde från ett område,
som kommer från nederbörd, och som rinner
till områdets sjöar och vattendrag. Ett avrinningsområde är det område som avvattnas via
samma sjö eller vattendrag. Höjdförhållanden
och geologiska förhållanden avgör hur vattnet
rör sig och vilket landområde som dräneras till
vilket vatten.
Målsättningar, åtgärder och planering av vattenarbetet i Sverige utgår från landets avrinningsområden. Lindesbergs kommun ligger inom
Norrströms huvudavrinningsområde.
Huvudavrinningsområdet är uppdelat i mindre delavrinningsområden, som redovisar hur
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avrinningen sker på en mindre geografisk nivå.
Lindesbergs kommun består av 95 delavrinningsområden som helt eller delvis ligger inom
kommunens gränser.

motverka utslagningen av fisk-, kräft- och musselbestånden men också för att sänka kvicksilverhalten i fisken.

Övergödning

De mest förekommande miljöproblemen i kommunens ytvattenförekomster är i övrigt miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan.

Övergödning orsakas av för höga halter av
kväve och fosfor i mark eller vatten. Dessa
näringsämnen kan hamna i miljön via utsläpp
till luft av exempelvis kväveoxider från
biltrafik, sjöfart och kraftverk. Andra orsaker till
övergödning är läckage från jordbruket samt
utsläpp från avloppsreningsverk och industrier.
Ämnena förs i sin tur med vattendrag till sjöar
och hav.
Övergödning leder till syrebrist, igenväxning,
algblomning och ofta även till minskad biologisk
mångfald. I Lindesbergs kommun finns problem
med övergödning i Finnåkerssjön, Norrsjön,
Stora Lindessjön, Sälingsjön och Väringen
samt i vattendragen Arbogaån, Lillån, Skedviån,
Sågån, Torphyttebäcken, Ullersättersbäcken,
Västansjöbäcken och Ässingån.

Försurning

Mark, grundvatten, sjöar och vattendrag blir
försurade om de utsätts för ett stort nedfall av
svavel- och kväveoxider eller ammoniak utan att
samtidigt ha tillräckligt stor naturlig förmåga att
neutralisera de syror som bildas. Försurningen
påverkar den biologiska mångfalden, främst i
sjöar och vattendrag. Försurande ämnen skadar
även olika material vilket kan leda till skador på
exempelvis byggnader, konstverk och fornlämningar. Förutom skador på material kan människors hälsa påverkas genom att skadliga metaller
kommer i omlopp via till exempel grundvattnet.
I Lindesbergs kommun finns problem med försurning i sjöarna Aspen, Dammsjön, Gryssjön,
Gränsjön, Iresjön, Kölsjön, Lilla Korslången och
Stora Djurlången samt i vattendragen Brattforsbäcken, Dammsjöbäcken, Forsån, Getryggsån,
Kölsjöån, Orobäcken, Sandån, Vasslanäcken
och Örlaxbäcken.
De flesta av kommunens mindre sjöar är drabbade av försurning och kalkas därför, dels för att
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Övriga miljöproblem

Majoriteten av vattendragen i regionen är kraftigt påverkade av reglering. Vattenregleringen
innebär ett påtagligt hot mot ytvattnens biologiska liv. Regleringen medför dels vandringshinder
och dels onaturliga svängningar i vattenståndet.
Tidigare vandringshinder i Guldsmedshyttan har
åtgärdats och arbete med ytterligare åtgärder i
kommunens vattendrag pågår.

Värdefulla vattenområden

Lindesbergs kommun har en rik förekomst av
sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet gjorde
tillsammans med länsstyrelserna år 2005 en
sammanställning över områden med Sveriges
mest värdefulla sötvattenmiljöer, som en del
i det nationella miljömålet Levande sjöar och
vattendrag. Syftet med sammanställningen är
att erhålla underlag för arbete med skydd och
restaurering av dessa. Vattenområdena kan
klassificeras som värdefulla utifrån natur, fiske
eller kultur.

Löa hytta, foto Lindesbergs kommun

I Lindesbergs kommun finns 25 uppmärksammade vattenområden. Av dessa är fyra områden
identifierade som värdefulla för deras kulturvär-
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den, Löa, Österhammars kanal, Järleån-Dyltaån
samt Sverkestaån och resterande utpekade för
dess natur- och fiskvärden.

vårdas och underhållas. Länsstyrelsen kan ge
tillstånd till åtgärder i strid mot skyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl för det.

Kulturmiljö

Med kulturmiljö avses miljöer som avspeglar vår
historia och som berättar om mänsklig verksamhet i förfluten tid. Värdefulla miljöer och byggnader kan skyddas på olika sätt.
Lindesbergs kommun är rik på kulturhistoriskt
värdefulla miljöer och byggnader. Kulturmiljön
präglas i stor utsträckning av den gruvindustri
som tidigare funnits i kommunen.

Fornminnen

Fornlämningar är lämningar efter människors
verksamhet under forna tider som har tillkommit
genom äldre tiders bruk och som är varaktigt
övergivna. Dessa skyddas enligt 2 kap. KML.
Till fornlämningar hör fornlämningsområden
som är så stora områden på marken, sjö- eller
havsbotten som behövs för att bevara fornlämningarna och ge dem ett tillräckligt utrymme
med hänsyn till deras art och betydelse.
Det finns ett tusental fornlämningar inom Lindesbergs kommun. Dessa utgörs bl.a. av
begravningsplatser, boplatser, gruvhål och
gruvområden.

Gamla sundsbron

Kyrkliga kulturminnen

Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade som kyrkliga kulturminnen
enligt 4 kap. KML.
Kyrkliga kulturminnen får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen.
I Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga
kulturminnen anges bestämmelser för bl.a. tillståndsplikt samt vård- och underhållsplan.

Byggnadsminnen

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt
värde får förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen får också tillämpas på parker, trädgårdar
eller andra anläggningar. Dessa skyddas enligt
3 kap. KML.
I Lindesbergs kommun finns sex byggnadsminnen, f.d. Tingshuset i Lindesberg, Gamla Sundsbron, Löa hytta, såg och kvarn, Siggebohyttans
bergsmansgård, Stripa gruva samt Yxe gamla
skola. I ett beslut om en byggnadsminnesförklaring anges även vilka skyddsbestämmelser som
ska gälla för byggnadsminnet. Dessa talar om
på vilket sätt byggnaden eller anläggningen ska
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Guldsmedshyttans kyrka

I Lindesbergs kommun finns nio kyrkor som
är kyrkliga kulturminnen. Dessa är Fellingsbro
kyrka, Grönbo kapell, Guldsmedshyttans kyrka,
Spannarboda kyrka, Lindesbergs kyrka, Sankta
Anna kyrka, Näsby kyrka, Ramsbergs kyrka och
Vedevågs kyrka.
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Byggnadsinventering

För Lindesbergs kommun finns en kulturhistorisk bebyggelseinventering från år 1970, Bergslagsinventeringen. För Lindesbergs tätorts
centrala delar finns även ett förslag till bevarandeplan från år 1979 med tillhörande inventering.
Vidare genomfördes en kulturhistorisk inventering av byggnader med kulturhistoriskt värde
inom kommunen, mellan åren 1994 och 2014.

Rekreation och friluftsliv

Den omväxlande naturen och kulturlandskapet
i Lindesbergs kommun skapar goda förutsättningar för olika former av friluftsliv och rekreation. Närhet till natur- och kulturområden, aktiv
fritid och friluftsliv är av stor betydelse för människors hälsa och välmående. Naturen, kulturen
och friluftslivet har också stor betydelse för
orters attraktivitet och besöksnäringen samt kan
bidra med att stimulera till en ökad miljömedvetenhet.
I bl.a. Kindla- och Klotenområdet finns goda
möjligheter till ett mer ”vildmarksinriktat”
friluftsliv med vandring, kanotfärder och fiske.
I naturområdet Käglan finns bl.a. motions- och
skidspår. Sjöarna Väringen, Råsvalen samt
Lindesjön nyttjas flitigt för bl.a. båtturer, bad och
fiske.

Tätortsnära grönområden

Den tätortsnära naturen har ett särskilt värde
för rekreation och folkhälsa just därför att den
nyttjas ofta och av många. I tätorterna är närheten till natur- och grönområden speciellt viktig
för barn och gamla som kan ha begränsade
möjligheter att ta sig ut från bebyggelsen.
Närmiljöns utformning är av stor betydelse för
spontanidrott, särskilt för att barn och ungdomar
ska uppmuntras samt ges förutsättningar till fysisk aktivitet i bostadens närhet. Även i närheten
av förskolor och skolor behövs områden för att
kunna bedriva utomhuspedagogik.
Kyrkberget är en grön oas i närheten av Lindesbergs centrum. Några historiska byggnader
finns kvar och påminner om en hundraårig tradition som rekreationsområde och mötesplats.
De kommunala naturreservaten Näset och
Tempelbacken är belägna i södra delen av
Lindesbergs tätort, med närhet till Lindesjön.
Reservaten är populära besöksmål, bl.a. genom
vandringsleden Lindesjön runt som sträcker sig
genom båda områdena.
Även områden nära camping- och badplatser,
idrottsplatser samt motions- och skidspår har
en stor betydelse för invånarnas möjlighet till
rekreation.

Vandringsleder

I Lindesbergs kommun är det alltid nära till
naturupplevelser. I kommunen finns i dag flera
vandringsleder som nyttjas flitigt. Genom kommunens västra delar sträcker sig Bergslagsleden. Mellan Ösarhyttan, Stråssa och Ramsberg,
samt Morskoga krog sträcker sig Lasse-Majaleden.
Informationstavla Tre sjöars väg, foto Lindesbergs
kommun

Tre sjöars väg i kommunens västra delar är en
utmarkerad turistväg som sträcker sig genom ett
naturskönt landskap.
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Vid Stora och Lilla Lindesjön har en vandringsled skapats som möjliggör vandring runt sjön
på ett tillgängligt sätt. Naturreservaten Näset
och Tempelbacken ligger dessutom längs med
leden. Lindesjön är väldigt uppskattad av både
invånare och besökare.
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Cykelleder

Förutsättningarna för cykling är generellt sett
goda inom kommunen. I kommunen finns fyra
cykelleder, Björkasjön runt, Bohrsrundan, Uskenrundan och Råsvalen runt, som utgår från
de centrala delarna av Lindesbergs tätort.
Dessutom finns ett antal mountainbikeleder som
utgår från de västra delarna av Lindesbergs
tätort.

Det finns en geografisk spridning av anläggningarna inom kommunen, men med viss koncentration till Lindesbergs tätort.
Badhus finns i Lindesberg, Fellingsbro och
Rockhammar tätorter. I badhuset i Lindesbergs
tätort finns förutom traditionella bassänger även
äventyrsbad.

Kanotleder

Kommunens många sjöar och vattendrag gör
att det finns goda möjligheter till paddling. En
av länets sex kanotleder, Arbogaån, sträcker sig
genom kommunen. Begränsade delar av leden
Järleån sträcker sig också genom kommunen.
Utöver dessa leder finns fler vattendrag och
sjöar som är populära för paddling. Bland annat
Sverkestaån, som sträcker sig genom kommunen i nordsydlig riktning, är ett populärt vattendrag för kanot.

Lindesbergs badhus, foto Lindesbergs kommun

Fiske

Inom kommunen finns många fina naturvatten,
åar och sjöar med put-and-take fiske. Abborre,
gädda, gös, vitfisk och öring är exempel på
fisksorter som finns i kommunens fiskevatten.
Ädelfisk sätts ut regelbundet i flera av kommunens sjöar.

Teknisk försörjning

Med teknisk försörjning menas funktioner såsom vatten-, spillvatten- och energiförsörjning
samt avfallshantering.

Den rika förekomsten av sjöar och vattendrag
i kommunen skapar goda möjligheter till bad.
Inom kommunen finns tolv kommunala badplatser.

Utbyggnad av kommunens verksamhetsområden för vatten och spillvatten sker kontinuerligt
i takt med tillkomst av nya bebyggelseområden
som enligt den allmänna vattentjänstlagens definition utgörs av sammanhållen bebyggelse. Det
sker även ett kontinuerligt arbete med sanering
och förnyelse av befintliga ledningsnät i kommunen.

Idrotts-, motions- och sportområden

Vattenförsörjning

Kanotpaddling på Bottenån

Badplatser

Inom kommunen finns flera olika områden och
anläggningar för rekreation och friluftsliv, såsom
friluftsområden, idrottshallar och idrottsplatser,
elljusspår, golfbana samt travbana.
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I Rya finns ett vattenverk som tar vatten från
Lindesbergsåsen och distribuerar det till Lindesbergs tätort samt via överföringsledningar till
Vedevåg, Frövi, Fellingsbro och Gusselby.
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Tillgången till såväl som kvaliteten på vattnet är
mycket goda.
I Vasselhyttan finns ytterligare ett vattenverk
som förser Storå, Guldsmedshyttan samt
Stråssa med vatten. Utöver dessa finns mindre
vattenverk i Rockhammar, Ramsberg, Löa och
Kloten som förser respektive samhälle med vatten. En överföringsledning från Vasselhyttan till
Löa planeras, för att kunna lägga ner vattenverket i Löa.
För vattenverken i Rya samt Vasselhyttan, som
är kommunens två största vattenverk, saknas
reservvattentäkt. Kommunen har beslutat att
bygga en reservvattenledning mellan Nora och
Lindesberg. Vattenverket i Nora har kapacitet att
försörja ca 60 procent av behovet i Lindesberg.
Det finns även planer på att permanent ansluta
Gammelbo till vattenverket i Ramsberg.
Kommunens vattenverk förser hushåll och verksamheter inom kommunens verksamhetsområden med bl.a. dricksvatten. Hushåll och verksamheter utanför verksamhetsområdena nyttjar
enskilda brunnar för sin vattenförsörjning.
I kommunen finns tio vattenskyddsområden,
varav samtliga förutom Rya är inrättade år 1982
eller tidigare. För Rya vattenskyddsområde inrättades ett nytt skyddsområde med tillhörande
föreskrifter år 2010. Flera vattenskyddsområden
behöver ses över vad gäller områdena och/eller
föreskrifterna. Vidare finns vattentäkter som i
dag saknar vattenskyddsområden. Samtliga vattenskyddsområden avser grundvattentäkter.
Kommunen genomkorsas av ett antal rullstensåsar som är viktiga för vattenförsörjningen. Den
viktigaste, Lindesbergsåsen, sträcker sig från
Löa i norr genom Vasselhyttan till Lindesberg
och vidare söderut förbi Järle. Majoriteten av
invånarna i Lindesberg får sitt dricksvatten från
åsen. Längre österut ligger Fellingsbroåsen,
mellan Ramsberg i norr till Fellingsbro i söder.
Mellan Vedevåg och Frövi sträcker sig Glanshammaråsen.
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Spillvatten

Spillvatten hanteras i avloppsreningsverk som
finns i Lindesberg, Frövi, Vedevåg, Fellingsbro
samt Ramsbergs tätorter. Samtliga av dessa
reningsverk har en större kapacitet än vad som
i dag nyttjas. För verksamhetsområdena i Storå,
Guldsmedshyttan och Stråssa pumpas spillvattnet till reningsverket i Lindesberg.
Avskilt slam från reningsverken i Frövi och Fellingsbro skickas till Örebro, där slammet sprids
på åkermark. Slammet i Lindesbergs avloppsreningsverk används till att sluttäcka avfallsdeponin i kommunen.
Löa har en anläggning för rening av spillvatten där slamavskiljning och direktfällning av
fosfor sker. Spillvattnet i Kloten hanteras i en
trekammarbrunn samt en markbädd. I Rockhammar sker avloppsvattenrening i Rockhammar Bruks anläggning.
I kommunen finns ca 4 900 bostäder med
enskilda avloppsanläggningar. Av dessa tillhör
ca två tredjedelar permanentbostäder och en
tredjedel fritidhus. Omkring 16 procent av dessa
avloppsanläggningar är BDT-avlopp, och saknar
därmed anslutet WC.

Dagvatten

Med dagvatten avses tillfälligt förekommande,
avrinnande vatten på markytan. Oftast avses
vatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Dagvatten uppstår framförallt av regn eller smältvatten från is och snö. Klimatförändringar såsom
skyfall bidrar till ökade risker för stora mängder
dagvatten. I det naturliga kretsloppet infiltreras
och renas dagvattnet genom marklagren.
Dagvattenledningar finns i tätorterna Lindesberg
och Frövi. I Lindesberg leds dagvattnet via dagvattenledningar eller diken till Stora Lindesjön
och vidare till Arbogaån. I Frövi leds dagvattnet
via ledningar och diken till sjön Väringen.

Energi

Elförsörjning
Linde Energi AB, Ellevio AB, EON, Vattenfall
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och Mälarenergi distribuerar elförsörjningen
i Lindesbergs kommun. Linde Energi står för
majoriteten av distributionen och försörjer ca 75
procent av alla hushåll i kommunen med el.

Kraftledning

Genom kommunen sträcker sig tre kraftledningar med 400 kV och en kraftledning med 220
kV som tillhör stamnätet. Utöver dessa finns ett
antal regionala och lokala ledningar för eldistribution.
Inmatning av el sker från Vattenfalls regionnät, förutom i de östra delarna av kommunen
som förses från regionnätet i Västmanland. Två
inmatningsstationer förser de södra delarna av
kommunen.
Vattenkraft
Förutsättningarna för vattenkraft är goda i
kommunen, och i dagsläget finns ca 25-30
vattenkraftverk av olika storlekar inom kommunen. Mer än hälften av dessa utgörs av mindre
privata vattenkraftverk.
Linde Energi har fem vattenkraftverk längs med
Arbogaån som producerar el till det allmänna
ledningsnätet.
Fjärrvärme
I dag finns fjärrvärmedistributionsnät utbyggt i
Lindesberg, Frövi och Vedevåg tätorter. Distributionsnätet ägs av Linde Energi AB. I dagsläget är ca 1 000 hushåll anslutna till fjärrvärmenätet och kapacitet för ytterligare anslutningar
finns. Fjärrvärmen produceras genom ett spillvärmebaserat system.

För närvarande pågår byggnation av fjärrvärme
i Guldsmedshyttan-Storå.
Vindkraft
Inget vindkraftverk finns i kommunen för närvarande. Ett område av riksintresse för anläggningar för energiproduktion finns inom
kommunen, där det bedöms kunna byggas 13
vindkraftverk. Området är beläget i kommunens
sydvästra delar, på gränsen mellan Lindesberg
och Nora kommuner.
Solenergi
I Lindesbergs kommun finns ett par större
solcellsanläggningar som producerar ca 40 kV
vardera. Utöver dessa finns uppskattningsvis
ett femtiotal mindre anläggningar för i huvudsak
privat bruk.
Antalet solcellsanläggningar har ökat under de
senaste åren och trenden pekar mot att ökningen kommer att fortsätta under kommande år.

Avfall

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för all hantering av hushållsavfall i kommunen.
I kommunen finns 13 återvinningstationer, varav
fyra i Lindesbergs tätort och en vardera i Frövi,
Fellingsbro, Guldsmedshyttan, Ramsberg,
Rockhammar, Storå, Stråssa, Vedevåg och Löa.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)
är den organisation som förpackningsindustrin
skapat för insamling och borttransport av uttjänta förpackningar och som ansvarar för samtliga
återvinningsstationer i kommunen.
I kommunen finns även fem återvinningscentraler, där förpackningar och returpapper samt
grovavfall och farligt avfall samlas in. Dessa
återvinningscentraler finns i Frövi, Fellingsbro,
Storå, Södra Måle samt Centralförrådet i Lindesberg.
Bestämmelser om avfall finns främst i MB samt
i den lokala avfallsplanen Kommunal avfallsplan
2016-2020, som är en gemensam avfallsplan
för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och
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Nora kommuner. I avfallsplanen tydliggörs kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de
nationella miljökvalitetsmålen. I planen klargörs
även en helhetsbild av avfallshanteringen för
politiker, invånare och verksamheter.
I avfallsplanen ligger fokus på ökad resurshållning med bl.a. utsortering av matavfall, minskning av avfallets farlighet, att se avfallet som
en resurs genom att exempelvis införa återbruk
samt att ha en användar- och miljövänlig avfallshantering.

Miljö, hälsa och säkerhet

Människan, miljön och samhället i sin helhet utsätts ständigt för olika typer av hot. För att hantera dessa hot krävs ett förebyggande arbete
såväl som en beredskap för plötsliga händelser.
I den fysiska planeringen, vid förändringar av
bebyggelsen och vid beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas, finns ett antal
faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att
säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av
samhället.

Förorenade områden

Med förorenade områden menas avfallsupplag samt markområden, grundvatten, ytvatten,
byggnader och sediment som genom lokala
utsläpp har fått påtagligt högre föroreningshalter
än omgivningarna. Områdenas risk för hälsooch miljöskador klassas med hjälp av MIFOmetoden, Metodik för Inventering av Förorenade
Områden. Risken för hälso- och/eller miljöskador kring ett förorenat område är beroende av
föroreningens farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättning, områdets känslighet samt
områdets skyddsvärde. Förorenade områden
kan ofta behöva saneras för att inte bli en risk
för människors hälsa eller miljön.
Inom kommunen finns enligt EBH-stödet, länsstyrelsens databas över potentiellt eller konstaterade förorenade områden, flera hundra potentiellt förorenade områden. De flesta av dessa är
i dagsläget inte riskklassade. Ett av områdena,
strax utanför Stråssa, har klassificerats till riskklass ett, som innebär att området omfattas av
mycket stor risk. Vidare finns 40 områden med
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riskklass två, 69 områden med riskklass tre
samt elva områden med riskklass fyra.
Stora markområden inom Lindesbergs kommun
är påverkade av tidigare gruvdrift och hantering
av malm. Några av dessa områden är riskklassade som stor risk för människors hälsa och
miljön på grund av föroreningar av metaller och
andra ämnen. De största är de numera nedlagda gruvorna Stråssa och Stripa. Ett par andra
större gruvområden med mycket föroreningar är
Håkansbodafältet samt Gullblanka- och Gränshyttefältet.
Det kan även finnas förorenade områden i kommunen som i dag inte är kända, såsom områden där förorenade massor kan ha använts vid
utfyllnad. Vidare finns ett antal nedlagda kommunala avfallsupplag och industriella deponier
inom kommunen som kan medföra restriktioner
för byggnation och annan markanvändning.

Miljöfarliga verksamheter

Med miljöfarlig verksamhet menas användning
av mark och vatten, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till
mark, vatten eller luft eller annan risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljöfarliga verksamheter regleras i MB.

Meritor Hvs AB

Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B- och Canläggningar samt övriga s.k. U-anläggningar,
utifrån verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För A-anläggningar krävs tillstånd i
miljödomstol, för B-anläggningar krävs tillstånd
hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation
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och C-anläggningar ska anmälas till miljö- och
byggnadsnämnden i kommunen. U-anläggningar är mindre verksamheter som varken kräver
tillstånd eller anmälan.
Kommunens största industrier är Meritor Hvs
AB, som är en verkstadsindustri i Lindesberg,
och BillerudKorsnäs Frövi AB, som är ett kartongbruk med egen massatillverkning. Kartongbruket är en så kallad Sevesoanläggning, då
stora mängder gasol hanteras inom verksamheten. Även Nammo LIAB AB och Brenntag Nordic
AB omfattas av Sevesolagstiftningen. Det innebär bl.a. att det finns bestämda skyddsavstånd
runt industrin ur säkerhetssynpunkt, som måste
beaktas vid planering.

ringarna att innebära höjda temperaturer och
mer vatten i form av ökad nederbörd. En ökad
frekvens av extrema väderhändelser såsom värmeböljor och skyfall är också att vänta.
Ett varmare klimat innebär ett minskat behov
av energi för uppvärmning samtidigt som kraven ökar på kylning av arbetslokaler, skolor och
bostäder.

I Lindesbergs kommun finns fyra stycken A-anläggningar; Minpro Recykling, BillerudKorsnäs
i Rockhammar och i Frövi samt Lovisagruvan.
Vidare finns 20 B-anläggningar samt ett flertal
U-anläggningar.

Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en skyfallskartering för länet, som på en övergripande
nivå beskriver var risk för höga vattenflöden kan
föreligga. Karteringen visar lokala flödesvägar
och lågpunkter där vatten kan samlas samt flödesriktningen för vattnet. Enligt karteringen finns
lågpunkter inom stora delar av kommunen.

Gruvhål

I Bergslagen finns rester av gruvindustrin och
gruvbrytningen, främst i form av gamla gruvhål.
Oskyddade gruvhål utgör en fara för människor
och djur.
För Lindesbergs kommun finns en inventering
av gruvhål från år 2018. Enligt inventeringen
finns 1118 gruvhål inom kommunen, varav de
flesta inom den norra delen av kommunen.
106 respektive 70 av gruvhålen är belägna inom
100 meter från en- eller flerfamiljshus respektive
vandringsleder inom kommunen. Vidare är de
större identifierade gruvfälten, såsom Stråssa,
Stripa och Guldsmedshyttans silvergruvor, belägna nära tätbebyggda områden och/eller viktig
infrastruktur. Dessa rekommenderas att inventeras i fält, för att kunna bedöma eventuella risker
i och i närheten av gruvhålen.

Klimatförändringar

Människan påverkar atmosfären genom utsläpp
av olika växthusgaser som påverkar jordens
klimat. Klimatet håller på att förändras, vilket
påverkar och kommer att påverka oss på flera
olika sätt. Framförallt kommer klimatföränd-
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Ett våtare klimat kommer innebära utmaningar,
där bl.a. stigande havsnivåer och förhöjda utflöden i landets vattendrag måste hanteras. Dessa
förhållanden kan i sin tur bidra till ökade risker
för stora mängder dagvatten, erosion, ras och
skred.

Översvämningsrisk

I Sverige orsakas översvämningar främst av
stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag
på grund av kraftiga regn eller snösmältning.
Lindesberg har återkommande drabbats av
översvämningar, där en av de värsta inträffade i
samband med vårfloden år 1977.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
(MSB) ansvarar för att förse landets länsstyrelser och kommuner med översvämningskarteringar över områden med betydande översvämningsrisk som kan översvämmas utmed
landets vattendrag, sjöar och kustområden,
enligt översvämningsdirektivet och översvämningsförordningen. För varje identifierat område
med betydande översvämningsrisk tas hotoch riskkartor samt riskhanteringsplaner fram.
Hotkartorna redovisar utbredningen, djupet och
vattenhastigheten vid en översvämning utifrån
olika flöden. Riskkartorna redovisar bl.a. vilka
verksamheter, befolkning och kommunikationer
som finns inom området och som riskerar att
översvämmas. Riskhanetringsplanerna innehåller bl.a. mål för riskhanteringen och åtgärder
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för att uppnå målen. MSB ska även rapportera
betydande översvämningar som har eller kan
inträffa i framtiden till EU.
I Lindesbergs kommun finns en översvämningskartering för Arbogaån från år 2013 som visar
de områden som hotas av översvämning när
vattenflödena uppnår en viss nivå. Karteringen
visar vattnets utbredning för fyra olika flöden, ett
50-årsflöde, ett 100-årsflöde, ett 200-årsflöde
och ett beräknat högsta flöde. 100- och 200-årsflödet har klimatanpassats för att motsvara
förväntade flöden med samma återkomsttid år
2098. Enligt översvämningskarteringen ligger
bl.a. stora delar av områdena i anslutning till
Stora Lindesjön samt delar av Lindesbergs tätort inom riskområde för höga vattenstånd.
Vidare finns en översiktlig dokumentation som
visar de områden som översvämmades vid vårfloden år 1977. Den översiktliga dokumentationen baseras på uppgifter från fastighetsägare,
flygfotografier och fotografier över översvämmade områden. Den översiktliga dokumentationen
visar vattnets utbredning för flödena i vattendragen, vilka vid vårfloden år 1977 var lika höga
som eller översteg ett 100-årsflöde. Enligt den
översiktliga dokumentationen översvämmades
bl.a. delar av Frövi, Vedevåg, Lindesberg och
Storå vid vårfloden år 1977.
Länsstyrelsen i Örebro län tog år 2015 fram
en översvämningskartering för Arbogaån som
omfattar ett större område än den som MSB
har tagit fram. Karteringen visar vattnets utbredning för ett 100-årsflöde. 100-årsflödet har
klimatanpassats för att motsvara förväntade
flöden med samma återkomsttid år 2098. Enligt
översvämningskarteringen ligger bl.a. delar av
Lindesbergs tätort, Frövi och Rockhammar inom
riskområde för höga vattenstånd.

Erosion

Erosion, som är en nednötning i jordtäcket eller
i berg kan bl.a. orsakas av vind, rinnande vatten
och vågor. Olika jordarter är olika känsliga för
erosion. Jordarter som byggs upp med stora
partiklar, såsom grus och sten, är svåreroderade medan finkornigare jordarter, såsom sand
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och silt, är relativt lätteroderade. De allra finkornigaste jordarterna, lerorna, är dock oftast ganska svåreroderade eftersom de små lerpartiklarna hålls ihop av så kallade kohesionskrafter.
Statens geotekniska institut (SGI) har gjort en
översiktlig inventering av erosion för havskusterna, vattendrag och insjöar. Den översiktliga inventeringen omfattar endast landets sex största
sjöar och större vattendrag. Inventeringen utgår
från de erosionskänsliga jordarterna grovsandfinsand, silt, svämsediment och fyllning.
Arbogaån ingår i SGI:s erosionsinventering.
Längs den södra delen av Arbogaåns sträckning genom kommunen förekommer svämsediment och grovsand-finsand längs med delar av
åsträckningen. Längs med ån, vid Lindesbergs
tätort, förekommer de erosionskänsliga jordarterna grovsand-finsand, silt samt i begränsad
utsträckning även svämsediment. Från Storå
till Löa förekommer framförallt silt, men även
svämsediment och grovsand-finsand.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) tillhandahåller översiktliga jordartskartor. Inom Lindesbergs kommun förekommer främst jordarterna lera och morän. Lera förekommer framförallt
i de södra delarna av kommunen medan morän
är vanligare i de norra delarna. I områden i
anslutning till sjöar och vattendrag förekommer
dock mer erosionskänsliga jordarter.

Ras- och skredrisk

Ras och skred är exempel på snabba rörelser
i jordtäcket eller i berg. Skred är när en
sammanhängande jordmassa kommer i rörelse,
oftast i finkorniga ler- och siltjordar, medan ras
består av block, stenar, grus- och sandpartiklar
som rör sig fritt.
Ras och skred kan båda inträffa plötsligt och
orsaka stora skador på mark och byggnader
inom det drabbade området samt även inom det
nedanförliggande markområdet där skredmassorna hamnar.
Länsstyrelsen gjorde år 2013 en översiktlig
analys över områden med förutsättningar för
ras och skred inom länet. Enligt den översikt-
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liga analysen finns risk för ras och skred relativt
jämnt fördelat över hela kommunens yta.
SGU har tagit fram en översiktlig analys över
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, s.k. aktsamhetsområden. Analysen omfattar främst områden med silt och lera.
Enligt den översiktliga analysen finns risk för
skred framförallt längs med stränderna inom
kommunen, såsom i Storå-Guldsmedshyttan
och Lindesbergs tätort.

Buller

Begreppet buller omfattas av alla oönskade ljud.
Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är
exempelvis väg-, järnvägs- och flygtrafik, industrier, byggnadsarbeten samt skjutbanor.
I Lindesbergs kommun är det framförallt vägoch järnvägstrafik samt industriverksamheter
som alstrar buller.

Vibrationer

Vibrationer från väg- och järnvägstrafik kan
orsaka skador på byggnader samt ge upphov
till störningar och obehag för människor. Det är
dock mycket ovanligt att vibrationer från vägoch järnvägstrafik orsakar skador som sprickor
eller sättningar på normalt grundlagda byggnader.
Indikationer visar att risken för skador på byggnader är mycket liten vid vibrationer som understiger 5,0 mm/s. Människor kan dock störas av
vibrationer vid avsevärt lägre nivåer. Känseltröskeln är ca 0,1-0,3 mm/s (RMS 10-100 Hz).

Radonkarteringen redovisar ett antal högriskområden, framförallt i de norra samt sydöstra
delarna av kommunen.

Transporter av farligt gods

Med farligt gods menas ämnen och produkter med sådana egenskaper att de kan skada
människor, miljö, egendom eller annat gods om
de inte hanteras rätt under transport. Genom
Lindesbergs kommun förekommer transport av
farligt gods på väg och järnväg.
För transporter av farligt gods på väg har länsstyrelsen rekommenderat särskilda s.k. transportvägar. Primära transportvägar för farligt
gods genom kommunen är väg E18/E20, riksväg 50 och 68 samt länsväg 233, 249 och 831.
Vidare utgör länsväg 846 sekundära transportvägar för farligt gods. På Godsstråket genom
Bergslagen samt Bergslagsbanan transporteras
farligt gods via järnväg.
På länsväg 769 mellan Born och Fanthyttan
samt länsväg 860 mellan Rya och Fornaboda
får transporter av farligt gods inte köras.

Elektroniska och magnetiska fält

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas
när grundämnet radium sönderfaller. Radium
finns överallt i naturen, men olika koncentrerat,
och jordluften innehåller därför nästan alltid
radon i någon omfattning.

Kring elektriska ledningar och apparater såsom
kraftledningar, järnvägens kontaktledningar
samt hushållsmaskiner alstras elektriska och
magnetiska fält i någon omfattning. Även trådlös
kommunikationsteknik som exempelvis master
samt radiovågor från mobiltelefoner och basstationer för mobiltelesystem ger upphov till
elektriska och magnetiska fält. Magnetfältets
styrka minskar med avståndet och ökar med
strömstyrkan.

Radon i bostäder kan uppkomma från marken,
byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Exponering av radon innebär negativa hälsoeffekter
med ökad risk för lungcancer.

Diskussioner om eventuella negativa hälsoeffekter gäller främst magnetfälten som är svårast
att avskärma. Utifrån elsäkerhetssynpunkt finns
dessutom behov av skyddsavstånd mellan

Markradon
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Det finns en översiktlig radonkartering för Lindesbergs kommun. Karteringen grundas på en
översiktligt genomförd utredning och materialet
bör användas som underlagsmaterial med det i
beaktande.
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spänningsförande ledningar och olika verksamheter.

Omvänt kan även insatstiden styra utformningen av bebyggelsen.

Djurhållning

Lindesbergs kommun ingår i Nerikes Brandkår
som är ett samarbete mellan Nora, Lindesbergs,
Örebro, Kumla, Hallsbergs, Lekebergs, Laxå,
Askersunds och Ljusnarsbergs kommuner.

Olika former av djurhållning kan ge upphov till
störningar i form av lukt, flugor, damning, buller från bl.a. fläktar samt risk för spridning av
allergener. Hästallergener anses särskilt starka
varför hästgårdar nära bostadsområden kan
behöva hanteras med särskild hänsyn.
I kommunen finns ca 250 djurhållande gårdar
som ingår i kommunens tillsynsregister.

Skyddsavstånd

Skyddsavstånd används för att säkerställa en
god och säker miljö för exempelvis bostadsbebyggelse, men även för att verksamheter ska
kunna bedrivas utan att medföra olägenheter för
omgivningen.

Nerikes brandkår i Lindesberg

Vid utrymning där räddningstjänstens utrustning utgör den alternativa utrymningsvägen,
via exempelvis ett fönster eller en balkong, ska
hänsyn tas till vad den berörda räddningstjänsten har för utrustning.
Nerikes Brandkårs utrustning klarar utrymning
på högst ca elva meter över mark, dvs. högst
ca fyra våningar, vilket är i enlighet med krav
ställda i Boverkets byggregler (BBR).
Drivmedelsstation i Guldsmedshyttan

Bland kommunens verksamheter finns skyddsavstånd för bl.a. Nammo LIAB AB, Arvin Meritor,
Billerud Korsnäs Frövi och Billerud Korsnäs
Rockhammar. Även avloppsreningsverk och
drivmedelsanläggningar utgör risker för omgivningen och berörs av skyddsavstånd.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens möjligheter att rädda liv,
egendom och miljö beror bl.a. på insatstiden,
dvs. tiden från det att ett larm kommer in till stationen till dess räddningsarbetet kan påbörjas.
Vilken insatstid som krävs bestäms av den bebyggelse som finns inom det aktuella området.
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